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XIV. BARNE-JARDUNALDIAK

Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Egunon eta ongi-etorriak, euskaltzainkideok!

Gaur eta bihar egingo ditugu Argomaizen gure Barne Jardunaldiak. Urte
birik behin hala egiten dugu, Euskaltzaindiaren norabideak aztertzeko, ikus-
katzeko, eta, hala balitz ere, zuzentzeko eta eraberritzeko.

Egia esan, azken aldian, Hernanin batu ginenetik, ageriko aldaketak izan
dira gure artean. Bateko, orduan euskaltzainkide oso genituen Josemari Sa-
trustegi eta Andolin Eguzkitza herioaren atzaparrak kendu dizkigu. Besteko,
Jose Luis Lizundia eta Adolfo Arejita euskaltzainkide berriak ditugu, Euskal-
tzaindiari euren jakite eta ahalmenak ekartzeko prest. Aipua eta eskerrak, hor-
taz, hildakoei, eta ongi-etorri eta ahalegin bizia kide berriei.

Badira, bestalde, gure arteko aldaketak, akademiaren gobernuari dago-
kionez. Izan ere, Zuzendaritza Batzordeak bere kargu-aldaketak egin ditu joan
den urteko abenduan, eta Jean Haritschelar buruak gobernu-kezkak utzi ditu,
hamasei urte oparoren ondoren. Berari ere aitortza eta eskertza, gurekin bate-
ra lanean jarraitzeko deiarekin batera.

Artean, Euskaltzaindiak arnas luzeko egitasmoak ondu eta bukatu ditu,
hala nola, Literatura Hiztegia, Literatura Batzordearen eskutik, edota Orota-
riko Euskal Hiztegia, Ibon Sarasolaren gidaritzapean. Laster ere Atlas proiek-
tuaren lehen liburukia esku artean izango dugu. Horrekin, bistan da, gure Aka-
demiak beste behin berretsi ditu ikerketarako eta euskararen aitzinamendurako
duen bokazioa.

Bi urteko tarte hori, dakizuenez, ez da tarte luzeegia izaten erakunde ba-
ten joan-etorrietan. Bai, ordea, gure garaian, etengabe ari baitira, tiraka eta bul-
tzaka, mundu modernoaren eskakizun eta premiak, euskara moduko hizkuntza
batek egoki zertu beharko lituzkeenak. Izatez, hizkuntza guztiek, eremu urri-
koak izan nahiz zabalekoak izan, bateratsu jokatu behar dute, euren bizirau-
pena bermatu nahi badute.

Argi dago, hortaz, Euskaltzaindiak bere buruari planteatu behar diola os-
terantzeko ibilbidea. Bide horrek, alabaina, ez du ekarri behar, hurrengo bi ur-



teetan, aurretiaz egindakoarekiko haustura eta urraketa, egokitzapena eta mol-
daketa baino.

Lautan bereiziko dut nik gure zeregina, esku artean duzuen agiritegian
ongi nabarmentzen denez:

Estatutuen aldaketa
Egitasmo berriak abiaraztea
Euskalgintzaren eragileekiko harremanak
Ekonomia eta barne kudeaketa
Sail desberdinetakoak

Lauok erro-errotik loturik daude, lauok biribiltzen baitute halako batasu-
na, lan egiteko tankera propio baten jabe egin gaitzakeena. Horretara joan nahi
du zuzendaritzak, eta horretarako pausoak emateko prest dago.

A) Estatutuen aldaketa

Has nadin lehendabiziko puntu honetatik. Begien bistakoa da guztiontzat
azken urteetako egoera arras kezkagarria dela Euskaltzaindiarentzat. Behin
baino gehiagotan egon gara bilkura osoan gutxieneko euskaltzain-kopurua be-
tetzeko estuasunetan; sarri-sarri falta ditugu euskaltzain osoak batzorde eta egi-
tasmoetan lan egiteko... Hamaikatxo adibide jar daitezke horri buruz, aspaldi-
tik dugun egoera honi konponbidea bilatu behar horretara eraman beharko
gintuzketenak.

Uste horretan eman zion agindua Zuzendaritzak Jose Luis Lizundia diru-
zainari, bera, etxe honen gorabeheren jakitun izan eta gure eskuetara ekar ze-
zan zirriborroa, geroa zer-nolakoa izan dezakegun azaltzeko. Egunotan ezta-
baidatuko dugu hori, eta guztion artean batera edo bestera ekarri. Irtenbideak,
hala ere, hiruzpalau irizpide nagusi bildu beharko lituzke: lehena, premiazko
dugula euskaltzain oso berrien sarrera, adinez aurreraturik eta zereginez itota
gaudenon laguntzaile eta aringarri; bigarrena, euskaltzain oso horiek, andraz-
ko izan zein gizonezko izan, merituen arabera aukeratu behar ditugula; hiru-
garrena, gure artean diren andrazkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun-po-
litikak aintzat hartu beharko ditugula; eta, laugarrena, euskaltzain oso berri
horien nondik norakoak, lanaren eta ahaleginen bidetik asmatu behar ditugu-
la, Euskaltzaindiaren barruan makina bat eginkizun baitago euskaltzain osoren
esku. Deia, beraz, lanerako da, ohore eta deduetarako baino.

Zuzendaritzak aurreko horiek ahalbidetzeko formulak asmatu ditu. Bera-
ri dagokio zeregin hori, eta, gure ustez, egokiak dira formulok premia horiei
erantzuteko. Horretarako, inguruan ari diren beste akademien eskarmentuak
ere aintzat hartu dira: gaztelaniarena, katalanarena, galizierarena... Orain, guk
dugu hitza. Zentzuz eta zuhurtziaz joka dezagun!
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B) Egitasmo berriak abiaraztea

Hona hemen Zuzendaritzaren beste ardura nagusi bat, hain justu ere, da-
tozen bi urteetan gordin-gordin bistaratuko duguna. Orain artekoan Euskal-
tzaindiaren lana batzordeen bitartez egin da, eta oraintxe bertan ere hala egi-
ten da. Egitasmo berezituak izan badira ere (Orotariko Euskal Hiztegia zein
Atlas), beti-beti batzordeek egitasmo horiekin batera jokatu dute edota hurbil-
hurbiletik jarraitu, nabariak baitira bi errealitate horien arteko harremanak eta
loturak.

Bada garaia, aldiz, egitura horri zerbait eransteko eta Zuzendaritza honen
helburuen artean iragarri zena gauzatzeko, alegia, egitasmo-moldeetan ageria-
go lan egiteko.

Zer-nolako egitasmoak? galdetuko duzue berehalakoan. Ezagun zaizkigun
aurreko horien tankerakoak, bai... baina zertxobait desberdinak. Arean ere,
arratsaldean entzungo ditugu proiektu berri horien xehetasunak, euren zuzen-
dari izan behar dutenen aho eta hitzetan. Hartara, Orotariko Euskal Hiztegia
bukatuta, hiru proiektu berri abiaraziko ditugu: Euskal Gramatika Orokorra,
Pello Salabururen zuzendaritzapean; Euskara-euskara hiztegia, Ibon Sarasola-
ren zuzendaritzapean; eta Euskal Korpus Onomastikoa, Andres Iñigoren zu-
zendaritzapean.

Hiru horiek dira, oraingoz, abiatu beharrekoak. Hiruotan eta ATLAS egi-
tasmoaren barruan ere, ibilbidearen prozesuak bestelakoa izan beharko du, bes-
telakoak baitira egun Euskaltzaindia diru publikoaz hornitzen duten botere pu-
blikoen eta gizartearen eskakizunak.

Hasteko, zuzendariaren ardurapeko egitasmoak izango dira horiek, hau
da, zuzendariak bermatu beharko du proiektu horren egite eta gauzatzea, egi-
tasmoari dagokion epean. Orobat, proiektu horien erritmoa eta kronograma,
aldian-aldian zer egin den ziurtatuz eta garatuz. Bestetik ere hura izango da,
proiektu horretan ari diren pertsona kontratatuen zuzendari nagusia, eta gai ho-
rretan ari diren batzordeekiko harremanak bideratu beharko dituena. Horrek
ekarriko du, ezbairik gabe, zuzendari horren lansariak ordaintzea, eta ikerke-
tarako taldeak sortzea eta finkatzea, gure organigraman ere agertu behar dire-
nak, egitasmo eta eginkizun gisa.

Horrek ez du zaildu behar batzordeek orain arte egin duten lana, eurekin
koordinatuta lan egin behar baita (kontsultak, aholkuak, iradokizunak...). Bi-
tzuon arteko elkarrekikotasuna, beraz, horretan datza, eta ez bestelakoetan. 

Guztiok jakin behar dugu batzordeen lana batetik doala eta egitasmoena
bestetik. Bi-bion arteko harremanak ezinbestekoak badira ere, bakoitzak bere-
ari eutsi behar dio, lehendik ezarritako helburuen arabera, arrazoi gabeko esku-
sartzeak eta etenak saihesturik.
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C) Euskalgintzaren eragileekiko harremanak

Luze joan da, dagoeneko, Euskaltzaindiak ondu duen araugintza. Aldi des-
berdinetan eta modu ugarietan gizarteratu da hori; batzuetan arrakastatsu, bes-
teetan ez hain argi. Horrek ere bere zinak eta minak izan ditu historian zehar,
eta, hala izatea ere, neurri batean bederen, ulertzeko modukoa izan daiteke.

Bada, zernahi gisaz, Euskaltzaindiari dagokion arloa, zuzendaritza honek
landu eta sakondu nahi duena. Ari naiz, ari ere, euskalgintzan diharduten era-
gileekin izan beharreko harremanez. Inoiz leporatu zaio Euskaltzaindiari erre-
alitateari muzin egin eta bolizko dorrean bizi dela. Topiko samar izan arren
halakoa, ezin ahaztu euskalgintzan ari diren erakunde anitzekin zuzeneko ha-
rremanak behar ditugula, hitzarmen bidez nahiz beste formula batzuen bidez,
elkarren berri jakin dezagun eta gure aldetik ere bestelako helburuak eskura
ditzagun, besteak beste, gure arauak eta gomendioak zabaltzea, eta eragileok
guregana ditzaketen iritzi, ohar, iradokizun eta abarrekoak jasotzea, gure la-
naren ongarri eta akuilu izan daitezen horiek. Geroenean, esan beharrik ere ez
dago, horiek izan daitezke baliabide egokiak, jardunaldien bidez nahiz gaine-
rako molde batzuen bidez gure emaitzen fidagarritasuna frogatzeko.

Bide horretan goaz, eta bide horretatik segitzeko asmoarekin ari gara, be-
tiere, bestelako erakundeak, batez ere unibertsitateak eta jakintza-arloko enti-
tateak alboratu gabe. Esan dezadan, hari beretik ere, ahaleginak egin behar di-
tugula horiekin ditugun estekadurak gero eta tinkoagoak izan daitezen.

D) Ekonomia eta barne kudeaketa

Ibilbide luzetxo honetan bada, hala ere, aho biko ezpata, aldi berean min-
gotsa edo gozoa izan daitekeena. Guretzat, esan dezadan bidenabar, neke eta
atsekabe askoren iturria. Behin baino gehiagotan entzun diogu Xabier Kinta-
na idazkariari denbora larregi galtzen dugula sosen bila, gure zeregin akade-
mikoetan jardun beharrean.

Zuzendaritzaren eginkizuna da diruaren berri zuei ematea, egoera beltze-
tan nahiz argitsuagoetan. Egun ere, bi urte luzetan izan dugun amaigabeko pro-
zesu baten ondorioz, badirudi aurki ikusiko dugula onartua, eta aurten ere si-
natua, gure ekimenaren oinarri ekonomikoa ekarriko duen hitzarmena, Eusko
Jaurlaritzarekin, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiekin hitzartu-
takoa. Horrek ahalbidetuko du, gure ohiko barne ibilbidearekin batera, proiek-
tu berriak ere abiaraztea.

Dirua, haatik, beti eskas, eta Zuzendaritzak beste diru publikoen iturriak
izango ditugula agerian utzi nahi du: lehena, Nafarroarena, aurtengo protoko-
loa sinatua izan delarik; hurrena, Iparraldekoa, Office de la Langue Françai-
sekin protokoloa sinatu eta Iparraldetik eskuratzen den dirua batera kobratzea
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ekarriko duena; eta, azkena, Madrileko Gobernuarena, hor ere, itxaropen eta
igurikimenak indartsu datozela, ea hilabete hauetan egin diren kudeaketa-la-
nak onuratsu suertatzen diren.

Hitz batez esateko, ekonomia oreka batera eramateko moduan egon dai-
teke akademia, betiere ez dugula ahantzi behar Fundazioaren asmoa ere hor-
txe dagoela, ustezko diru-iturri gisa. Heldu den urtebiko horretan bideratu be-
harko da Fundazioarena, Jean Haritschelhar-ek azaldutako ildotik. Hari
beretik, Fundazioa izan daiteke egun bor-borrean datorren euskarazko mun-
du sozio-ekonomikoa aintzat hartzeko eta gure lanarekin koordinatzeko lana-
besa.

E) Sail desberdinetakoak

Aurretiaz esanak jardunaldi hauen hezur-mamiak badira ere, ezin alboan
utz kezkagai ditugun beste batzuk ere:

Lehena, Euskaltzaindiaren web orria eta JAGONET zerbitzua, bidenabar
erakusten dutenak amaraunean jarritako produktuen arrakasta. Pentsatzekoa da
laster batean komunikaziorako tresna baliotsu hauek bultzatu eta sustatu be-
harko ditugula, buletin elektroniko labur baten bidez. Buletin hori aldiro-aldi-
ro agertu eta gure berriak zabalduko ditu, Internet delakoaren bidez.

Komunikazio eta prentsari dagokionez, gogoratu behar Euskaltzaindiaren
prentsa-zerbitzua erakundearen zerbitzupean dagoela, eta erakundeari dagoz-
kion lanetan eta proiektuetan komeni dela prentsa-zerbitzuaren bidez koordi-
natzea jendaurrean egin beharreko agerraldiak.

Euskaltzaindiarentzat kezkagarri dira beste gertaera batzuk, euskara ba-
tuaren grafia ezabatzen edota beheratzen dutenak. HIZTEGI BATUA lana urte
askoren emaitza bada ere, ezin kareletik bota neke horiek, inora ez garama-
tzan grafia-anabasa baten mesederako. JAGON Saileko euskalkien lantaldeak
badu hor zeresana, Lezaman onetsi genuen adierazpenaren garatze-bidean.

Orobat euskalki lantaldeak, HIZTEGI BATUAren bigarren itzulira eus-
kalkien hainbat esamolde eta esapide erakartzeko, euskara baturako ere balia-
garri direlakoan. Sail bereko CORPUSek ere lanean dihardu, euskararen es-
trategia komunikatiboak aztertu nahian, egunotan barra-barra dabilen
kalitatezko euskararen peskizan.

Beti esan dugu politika ez dela Euskaltzaindiaren zeregina. Horretan ja-
rraitzea ere, begien bistakoa, euskara bera ez baita batzuena eta besteena, guz-
tiona baizik. Hala ere, Euskaltzaindiak hitza gorde behar du, euskararen era-
kunde aholku-emaile ofiziala den aldetik, euskararen egoera hobetzeko eta
sustatzeko, horretan protagonismo berezia duela SUSTAPEN Batzordeak.
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Bihar goizean xehe-xehe aztertuko dituzte Xabier Kintana idazkariak eta
Pello Telleria idazkariordeak, Hernanitik gaur arte eta hurrengo bi urteetako
epean Euskaltzaindiaren eginak eta eginkizunak. Horien bidez, jakingo dugu
Euskaltzaindiak arian-arian sortzen dituen emaitzak, eguneroko lan eskerga,
sarri-sarri, proiektu berrien distiraren parean itzal eta sona gabekoa geratzen
baita. Horretan ere, gure erakundeak kontu-arrazoiak eta errendapenak zehatz
eman ohi ditu beti, eta ematen ditu egun ere, laster entzungo duzuenez.

Besterik ere bada eginkizunetan. IKER sailekoak Henrike Knörr-ek
azalduko ditu labur-mamitsu.

Askotan entzun didazue Euskaltzaindia erakundea dela. Hala izanik ere,
nahitaezko zaio barnean duen estatutu juridikoaz argitasun zenbait egitea. Beñat
Oyartzabal euskaltzainburuordea mintzatuko zaigu horretaz, premiazkoa baita,
Europari eta Iparraldeari begira, Euskaltzaindiak dituen bi molde juridiko horiek
batera ekartzea. Horiek gainditzeko konponbideak landu beharko dira, gure kon-
tuak eta harremanak bateratsu joan daitezen mugaren bi aldeetan.

* * *

Labur-zurrean esanda, horiek dira Zuzendaritzak bultzatu nahi dituen egi-
tasmoak. Horiek ere, esan gabe doa, guztion adostasunik gabe ezin aurrera ate-
ra. Adostasuna eskatzea, edozein modutan, erraz samarra izan daiteke. Hala-
koa praktikatzea, ordea, hagitz gaitzagoa edo korapilatsuagoa.

Adostasunarekin batera, erakundearekiko leialtasuna ere behar-beharrez-
koa da, datozen urteetan gure etorkizuna moldatu behar duen eraberritzea bai-
tago jokoan. 

Leialtasun eta adostasun horren ildotik argi dago Zuzendaritzak berak
eman behar duela lehen pausoa. Hor daukazue gurea, zuen oharrak, iradoki-
zunak eta aholkuak entzuteko, zuzendaritzarenak ez ezik, guztionak baitira
Euskaltzaindiaren erantzukizuna eta eginkizuna.
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EUSKALTZAINDIA
FRANTZIAKO LEGEDIAN

B. Oyharçabal,
euskaltzainburuordea 

Zuzendaritzak eskatu dit Barne-Jardunaldi hauetan zenbait argitasunen
ekartzea Euskaltzaindiak Iparraldean duen gaur egungo izaera juridikoaz, on-
dotik denen artean ikusteko ea legezko egoera hori, beharrez, hobe daitekeen,
eta zer gisaz. Beraz, aurkezpen honek ez du deus berririk ekarriko, ez eta deus
berririk erakatsiko Iparraldeko egoeraren berri jadanik zekiten euskaltzainei,
haren helburua baita zertan gauden azterkatzea, eta hobekuntzarik egin badai-
teke, nondik abiatzekoak garen gogoratzea.

HISTORIA PISKA BAT

Euskaltzaindiak Frantziako legediaren araberako izaerarik ez zuen
garaia (1918-1987)

Lehenbiziko puntua gogoan izatekoa dena da kasik hirurogeita hamar ur-
tez Euskaltzaindiak ez duela batere legezko izaerarik izan Frantzian, eta due-
la hogei urte ere ez zuela oraino. 

Denek dakigun bezala, Hegoaldeko lau herrialdeetako erakundeek sortu
zuten Euskaltzaindia, eta haste-hastetik Iparraldeko euskalkien ordezkariak
erakundearen barnean izan behar zirela pentsatua izan bazen ere, Espainiako
legeen arabera eratu zen erakundea, eta hala bakarrik, garai hartan, mila arra-
zoirengatik, nekez besterik gerta baitzitekeen. 

Luzaz Euskaltzaindiak ez du izan Iparraldean denborarekin, eta bereziki
hirurogeiko hamarkadako urteen ondotik, izanen zuen itzal eta eragina. Gerla
aitzinean eta ondoan, Eskualtzaleen Biltzarra zen Iparraldean eta Frantziako
legedian euskaltzaleak biltzen zituen erakundea eta euskararen kontuetan ones-
pen zabalena zuena. Ez pentsa, halere, bi erakunde horiek mugaz bi parteetan



lan bera egiten zutela. Batere ez baitzen hala. Ezen, Euskaltzaindia erakunde
akademikoa izan da hastapenetik, eta Eskualtzaleen biltzarra berriz, ez (1).

Frankismoa erortzearekin, Euskaltzaindiak legezko izaera berria Erret-
Akademia bihurtuz erdietsi zuenean, euskararen eremu osoan, Iparraldean ere,
hedatzen zela adierazi nahi izan zen haren araudietan, ordezkaritza bat Baio-
nan izanen zela zehaztuz. Ordea, Madrilgo legelariek jakinarazi zuten ezin
agerian aipa zitekeela araudi haietan Espainiatik kanpoko eremurik. Jokutria
ttipi bat asmatua izan zen orduan, agerian ezin egin zitekeena isilka bezala bi-
deratzeko: Euskaltzaindiak bere ordezkaritzak euskal herrialdeetako hiribu-
ruetan jarriko zituela erranez, beste xehetasunik eman gabe, ez zen baztertzen
ordezkaritza horietako bat Frantziako lurraldean izatea, nahiz ez zen argiki
erraten ere. Soluzio hori guztiz baliagarria izan zen urte haietan. Izan ere, bai
Euskaltzaindiak eta bai euskarak berak ere, Hegoaldean baitzituzten indar
gehienak, arras egoki izan zen aterabide hau gure erakundearentzat bere lanen
Euskal Herri osoan zabaltzeko. 

Haatik, Frantziako legeen arabera, Euskaltzaindia Espainiako erakunde
bat zen beti, eta ez zuen legezko izaerarik Frantzian. Egia erran, euskara eza-
gutza ofizialik gabe izanik, eta maila guzietan agintariek gogo guti izanik eus-
kararen laguntzeko, ez zuen horrek ondorio handirik. 

Iparraldeko Euskaltzaindia 1901eko elkarte gisa deklaratua (1987an)

Bizkitartean, 1980. urteko hamarkadan giroa piskanaka aldatzen hasi zen,
eta gure akademiak gero eta argiago ikusi zuen Euskaltzaindiari Frantzian ere
legezko gorputz baten emateko beharra. Nola egin, ordea? Euskaltzainburuor-
deak frantses hiritartasuna zuen orduan, eta orduko suprefetarekin harremanetan
jarri zen kontu horren aztertzeko. Ideia izan zen orduan Euskaltzaindiaren Ipa-
rraldeko ordezkaritzari legezko izaera zerbait ematea Frantzian, aitzinetik jaki-
nik gisa guztiez, euskarak ezagutza ofizialik ez izanki, ez zitekeela izaera hori
Espainian kasik hamar bat urte lehenago erdietsi zuenaren heinekoa. Horrela
1987an Baionako erakustokian egin zen biltzar batean (1987/08/12) Iparraldeko
euskaltzainek deliberatu zuten 1901eko legearen araberako elkarte bat deklara-
tzea, haren araudiak argi uzten baitzuen i) kideak Iparraldeko euskaltzainak zi-
rela, eta ii) elkartearen xede soziala Euskaltzaindia Frantzian ordezkatzea zela. 

Elkartearen legezko sorrera Errepublikaren Kaseta ofizialean 1987ko irai-
laren 9an egin zen. Horren ondorioz, handik aitzina zenbait urtez, Euskal-
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(1) Eskualtzaleen Biltzarrak mende hastapenean sortu baino anitzez geroago, 1927an, har-
tu zuen legezko izaera Frantzian, bere burua 1901eko legearen araberako elkarte gisa deklaratuz.
P. Charrittonek jakinarazi didanaz, J. Etchepare medikuak eginarazi zion urrats hori Eskualtzale-
en Biltzarrari.



tzaindiko Iparraldeko ordezkaritzak frantses elkarte arrunt baten izaera izan
zuen, gisa horretan diru laguntza publikoak ere eska zitzakeelarik.

Euskaltzaindiari Onura publikoko elkarteen izaera aitortzen zaio
(1995ean) (2)

1987an sortu egoera horrek zenbait urte iraun zuen. Alabaina, 1990eko
hamarkadan, egoera piska bat hobeturik, Elkartea Onura publikoko elkarte gisa
ezagutua izateko aukera ikusi zuen Euskaltzaindiak. Jakiteko da legeen ara-
bera hori dela Frantzian irabazterik egiteko xederik ez duen elkarte pribatu ba-
tek izan dezakeen ezagutza mailarik gorena, eta horretaz, Euskaltzaindiak nahi
izan zuen Frantzian haren ordezkari zen elkarte bereziak delako Onura publi-
koko izaera hori erdiets zezan, kontuan harturik, bereziki, zenbait abantaila ere
ematen dituela ezagutza horrek (adibidez, enpresa batek edo norbaitek emai-
tzak egiten badizkio holako elkarte bati, zerga oinarria zerbaitez gutitzen zaio).

Aldaketa horren prestatzen hasi zelarik Euskaltzaindia, orduko suprefeta-
ri (3) adierazi zitzaion Europaren garaian ez zuela itxura handirik, Euskal-
tzaindiak Frantzian legezko izaera izateko, beste Euskaltzaindi bat, bestetik
desberdina, sortu beharrak, jakinez praktikan hartan frantses hiritartasuna zu-
ten euskaltzainak bakarrik biltzen zirela. Euskaltzaindiaren barnean horrelako
bereizkuntza egitea guztiz desegoki zela azalduz, harekin aztertu zen zer egin
zitekeen makur horren zuzentzeko. 

Suprefeturan Europak eskaini bideak ikertu ziren, baina laster argi gera-
tu zen (garai hartan, erran nahi baitu, 1992an edo) Europa mailako elkarte-
gorputzik ez baitzen EBko legedian, bide hori hetsia zela, hau da Estatuen gai-
neko edo estatuen arteko elkarte europarrik ez zitekeela era. 

Halere, beste bide bat ikusi zen erakundearen bikoiztasunaren gainditze-
ko: erakunde bakarra izanikan ere, hari legezko bi izaera ematea, bata Fran-
tzian eta bestea Espainian, Frantziakoaren helburu soziala Espainiakoren Fran-
tzian ordezkatzea izanik. Proposamen hori egina izan zitzaien Euskaltzainei
(erakunde bakarra bi nortasun juridikorekin) eta horrela onartu zen. 

Egia erran, proiektua suprefetarekin prestatu izan bazen ere, Estatu Kon-
tseiluak denbora luze eman zuen araudi berrien onartzeko. 1992ko irailean utzi
ziren araudi berriak eta Onura publikoa ematen zuen dekretua 1995ean argi-
taratu zen Frantziako Kaseta ofizialean (1995/02/20). 
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(2) 1901eko elkarkeak legez deklaratzen badira (ez onesten); haatik, onura publikokoa iza-
tea Barneko Ministroak hartu dekretu baten bidez baizik ez dute erdiesten elkare horiek, haien
araudiak Estatu Kontseiluak azterkatu eta ontzat eman ondoan. 

(3) Euskaltzaindiaren izaera juridikoa finkatzera lagundu duten bi suprefetak Perrier
(1987an) eta Sapède (1992an) izan dira 



Badu hamar urte beraz Euskaltzaindia, osatua den bezala, bere osoan be-
raz, Frantzian onartua dela, nahiz haren araudiak Frantzian, Espainian ez be-
zalakoak diren.

EUSKALTZAINDIAREN LEGEZKO IZAERA FRANTZIAN
GAUR EGUN

Frantzian Euskaltzaindiak duen erabidea 1995ean onartu zen elkarte ho-
rretako estatutuek mugatzen dute. Hona zein diren puntu garrantzizkoenak:

Onura publikoko elkartea da Euskaltzaindia Frantzian.
1987az geroztik, bada Frantzian Euskaltzaindia izeneko 1901eko legea-
ren araberako elkarte bat, eta 1995az geroztik elkarte horrek onura pu-
blikoa dakarren elkarte gisa ezagutua da (4). Helburu horiek araudietan
zerrendatuak dira.

Frantziako elkartearen xede soziala: Euskaltzaindiaren ordezkatzea.
1995eko araudiaren arabera elkartearen helburu soziala hau da: 1918an
sortu zen eta egoitza Bilbon (Bizkaia) duen Euskararen Akademia, Eus-
kaltzaindia, frantses lurraldean ordezkatzea eta indarrean jartzea (1. ar-
tikulua). Bestalde, elkarteak bere araudian adierazten du Euskaltzaindia-
ren, araudiak eta helburuak onartzen dituela. (1. artikulua) 

Frantziako elkarteko kidetasuna jatorrizko Euskaltzaindiak ematen
du, eta beraz Euskaltzainak dira Frantziako elkarteko kideak, eta ba-
karrik haiek. Honela dio araudiak: Elkartea kide titularrek, ohorezkoek
eta urgazleek osatzen dute. Elkarteko kideak, Bilbon 1918an sortu Eus-
kararen Akademiako, Euskaltzaindiko kide titularrak, ohorezkoak eta ur-
gazleak dira. Bakoitzak elkartean duen kidetasun mota, euskaltzain gisa
daukan ezagutza motak ematen dio (3. artikulua).

Ez da hiritartasunari datxekion mugarik aipatzen araudietan.
1995an onartu araudiaren arabera deusetan ez da aipatzen kideen hiritar-
tasuna. Horrela 1995etik 2004 arte Euskaltzaindiko lehendakariak fran-
tses hiritartasuna bazuen, Euskaltzaindian gertatu lehendari aldaketak ger-
tatuz geroztik, Espainol hiritartasuna du. 

Elkartearen bizia (Frantzian) Biltzar nagusian hautatu bulego batek
eramaten du.
Araudiak garbiki dio: Elkartearen Biltzar Nagusia euskaltzain titularrek
(=osoek) osatzen dute. Biltzar nagusi hori urtean behin gutienetik biltzen
da (8. artikulua). Horrek segurtatzen du legez Euskaltzaindia egiazki ba-
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(4) Horregatik kideek urtesaria ordaintzeko obligazioa dute. Araudien arabera 15 eurokoa
da gaur egun urtesari hau. Urteko kontuetan sartze hori nahitaez agerrarazi behar da.



karra dela (5). Elkarteko buruzagiak biltzen dituen bulegoa burulehenak,
hiru buruordek, idazkari batek eta diruzain batek osatzen dute (5. arti-
kulua) (6).

Elkartearen legezko eginbideak.
Legeak elkarteari ematen dizkion betebehar bakarrak prozedurazkoak eta
kontuei buruzkoak dira. Adibidez elkartearen bulegoak hartzen dituen era-
bakiak orriak zenbakituak dauzkan eta zuriunerik eta oker-marrarik ez
duen akta-kuaderno ofizial batean jaso behar dira (6. artikulua). Halaber,
elkarteak bere kontuak atxiki behar ditu eta urte guztiez aitzineko urtean
Frantzian jaso diru laguntzen baliamoldea azaldu behar die Prefetari, eta
Barneko, Kulturako eta Hezkuntzako ministroei (15. artikulua).

ELKARTEAREN GAUR EGUNGO FINANTZABIDEA

Euskaltzaindiak legezko izaera duen puntutik diru-laguntzak jaso ditzake
Frantzian, hango elkartearen bidez. Franko luzaz oso tikiak izan dira laguntza
horiek eta ez zuen horrek ondorio handirik. 2001az geroztik ordea, gauzak zer-
bait aldatu dira eta azken urteetan urte guztiez Frantziako elkarteak 128 000
euro jasotzen ditu Euskal Herriko Hitzarmen berezia deitzen den programa
bati esker (2006 arte irauten duena). Hortik ateratzen du elkarteak Frantzian
diru gehiena (7).

Iazko urtea arte Euskaltzaindiak diru hori hiru administraziorenganik ja-
sotzen zuen, galdeak bakoitzari bederazka zuzendu ondoan: Departamendua-
ri, Herrialdeari, Estatuari (Kulturako ministerioari). Beti oso berandu eta pa-
per asko ibili ondoan heldu ziren laguntza horiek. Aurtendanik gauzak aldatu
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(5) Praktikan Euskaltzaindiarentzat berarentzat, Frantziako legeen araberako Euskaltzaindi
hori Iparraldeko ordezkaritza baizik ez da, eta biltzar nagusiaren egiteko, elkarteko bulegoak, au-
rreko ohiturari jarraikiz, urte guztiez Iparraldeko kideak biltzar batera deitzen ditu, urgazleak eta
ohorezkoak ere gomitatuak izanik, eta baita laguntzen duten erakundeetako hautetsiak, Euskal-
tzaindian egiten diren lanen berri emateko, eta Frantziako elkartearen kontuak aurkezteko. 

(6) Urtarrilaz geroztik, burulehena euskaltzainburua da eta bulegoko beste kideak Iparral-
deko euskaltzainak: euskaltzainburuordea (Frantzian, buruorde eta diruzaina), Iparraldeko ordez-
karia (Frantzian buruorde eta idazkaria), Jean Haritschelhar (Frantzian buruordea). Araudiaren ara-
bera hilabetean behin gutienik biltzen da.

(7) Dakigun bezala Euskaltzaindiak, ahal den neurrian, Erakunde publikoek eskaini tokie-
tan jartzen ditu bere ordezkaritzetako egoitzak. Ordea, bere egoitza berezkoa Iparraldean izan due-
naz geroztik, Euskaltzaindiak hura alokatu behar izan du, nahiz, duela zortzi bat urte edo, Baio-
nako alkateak Euskaltzainburuari hitz eman zion toki bat emanen ziola obrak egitekoak ziren
Gaztelu Berriko Ingeles dorrea deitu bastizan. Zorigaitzez geroztik toki hartan obrak egiteko di-
rurik ez baita bozkatu, promes hori ele onetan gelditurik egona da. Halere, berrikitan galdea be-
rritz egin zaio alkateari zerbait gisaz hitz eman zuena ez ote zezakeen obra. Baietz jakinarazi du.
Badirudi, beraz, datorren urtean eginen direla Gaztelu berriko beste toki batean obra batzuk, Eus-
kaltzaindiari 100 m2ko egoitza baten eskaintzeko gisan. Gauzak ongi badoaz, 2006ko udan edo
udazkenean sartu behar luke Eukaltzaindiak Baionako Herriko etxeak utzi egoitza berrian.



behar lirateke. Alabaina orain sortu berria den Euskararen Erakunde Publi-
koa (EEP) deitzen den erakunde batek zuzenduko du euskarari buruzko poli-
tika publikoa, eta hark banatuko ditu diru-laguntzak (8).

Euskaltzaindiak harekin duen aurtengo hitzarmena berrikitan izenpetua
izan da. Datorren urtean beste bat izanen da, honen idurikoa, eta gero ondo-
ko hiru urteentzat segur aski negoziazio berriak egin beharko dira.

Oraingo izaera juridikoa aurrekoa baino anitzez egokiago bada (diru-la-
guntzak hartzeko, eta Euskaltzaindia bere osoan ezagutua izan dadin Fran-
tzian), halere, ez da nahi genukeen bezalakoa, bikoiztasun juridikoa hor baita
beti. Itxura guzien arabera, Estatuen arteko hitzarmen bilateral berezirik egi-
ten ez bada behintzat, bikoiztasun hori hor izanen dugu beti, eta, Europa mai-
lako elkarte lege berririk onartzen ez bada, haren arabera jokatu behar dugu
nahitaez. 

Egoera horretan kontuetako harremanak honela bideratuak dira:

– Elkarteak Frantzian dituen kontuak Administrazioak onetsi kontulari be-
rezi batek onartu behar ditu urte guziez. Elkarteko diruak Frantzian egi-
ten diren xahutzeen ordaintzeko baliatzen badira gauzak argi dira, eta
ez da arazorik. Adibidez, gaur egun, ordezkaritzaren egoitzako gastuak,
edo IGNko toponimiako lanetako xahutzeak, Frantzian zuzenean egiten
baitira, erraz da haien zuritzea. Baina nola agerraraz gure kontuetan,
Iparraldeko ordezkaritzak batzordeetako lanentzat egiten duen ekarpe-
na, diruketa hori Espainiaren aldeko erakundeari bidaliz egiten denaz
gero? Egia da diruketa hori araberan zerbait sinbolikoa dela, baina gisa
guztiez, ttipi ala handi, kontulariak haien zuritzeko modua behar du. 

– Aurkezpen txostenetan beti argiki adierazten da, ikerketa proiektuentzat
emanak diren diruak Frantziako parteak proiektu orokorrari egiten diz-
kion ekarpenak direla (portzentaietan adierazten da) (9), gisa horretan
ongi azpimarratzen delarik Euskaltzaindiaren ikerketa proiektu handiak
eta batzorde lanak bat direla mugaz bi aldeetan. Kontulariak, haatik,
ezin dezake holako oinarririk erabil bere kontuetan (10): hark obliga-
tuzki erran behar du Frantziako Euskaltzaindiak lan batzuk manatzen
dizkiola Espainiako jatorrizko Euskaltzaindiari, eta honek Iparraldetik
manatzen zaizkion lanak fakturatzen dizkiola. 
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(8) Euskaltzaindia EEPren Aholku Batzordeko legezko partaide da.
(9) Baionako ordezkaritzako gastuak kanpo, portzentaia hori informalki ikerketa proiektu

orokorren kontuetan %10ekoa izan dadin nahi lukete Iparraldeko Euskaltzainek. Ordea, gaur egun,
urrun gaude hein horretarik (portzentaia hori %6koa da aurtengo aurrekontuetan).

(10) Arrazoia hau da: Frantzian elkarte batek legez debekatua du beste elkarte bati (izan
dadin Frantziakoa edo beste estatu batekoa) diru laguntzarik ematea. Nola Espainian Euskal-
tzaindia beste nortasun juridiko bat baitu, hari ematen zaizkion diruak faktura baten bidez xuritu
behar dira beti, faktura hartan manatu lan baten ordainketa zehazten delarik.



GOGOETA BATEN OINARRIA

Horra laburzki adierazirik nola agertzen zaigun Euskaltzaindiaren egoera
Iparraldean. Dudarik batere gabe azken hogei urteetan hobekuntza handiak
izan dira, eta gaur egun 

– Diru harreman horien errazteko bi entitateren artean Ekonomiazko Mul-
tzo Europar baten eratzea, edo horrelako bideak, ikertzeko xedea izan
zuen Euskaltzaindiak, eta P. Zabaletaren eraginik, txosten bat ere egin
zuen aditu batek horri buruz duela zenbait urte. Halere orain arte txos-
ten hori ez da eztabaidatu Euskaltzaindian, eta ez obratu. Orain dugu
parada.
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EUSKAL GRAMATIKA OROTARIKOA

Pello Salaburu

SARRERA

Euskaltzainburuak hala eskaturik aurkeztu nahi dut zuen aitzinean Gra-
matika batzordeak aurrera atera nahi duen egitasmo berria. Proiektu hau, gure
artean EGO gisa aipatzen duguna, aspalditik ibili da joan-etorrika, baina, arra-
zoi bat edo bestea dela eta (luze joko luke arrazoiak argitzea, eta aspergarri),
ez dugu izan aukerarik patxadaz aztertzeko orain arte. Patxadaz eta, batez ere,
aitzinat joko duelako itxaropenarekin, bai baitirudi behin eta berriz abian jar-
tzeko izanik ere, baraturik gelditu dela.

Jakina den gisan, Gramatika batzordea, orain duen tankerarekin, 1980an
sortu zuen Euskaltzaindiak. Lehenago, jakina, bestelako batzordeak ere aritu
izan dira Euskaltzaindiaren barruan gramatikagintzan (aditz batuaren proposa-
mena landu zuen batzordea, esate baterako); baina euskara batu gisa ezagu-
tzen den hori osatzen duten gramatika arlo zehatzez gain (ortografia, izen eta
aditz morfologia, etab.), beharrezko ikusi zuen Euskaltzaindiak bere gramati-
ka erabatekoa eta osoa lantzen hastea. Horretarako izendatu zuen Gramatika
batzordea.

Gramatika batzordeak bere hogeita bost urteko ibilbide luzean oso alda-
keta gutxi izan ditu. Kideak, euskalki desberdinetakoak ditu: gipuzkoarrak, na-
farrak, lapurtarrak, bizkaitarrak... Eta euskalki desberdinetakoak ez ezik eus-
kara batua eta gainerako euskalkiak eta testuak ongi ezagutzen dituena da
batzorde-lanetan jardun duen eta diharduen jendea. Hasieran, buru, Piarres La-
fitte izan zen. Ondoren, J. Haritschelhar, eta azkeneko urteotan, P. Altuna.

GRAMATIKA BATZORDEAREN LANAK

Gramatika batzordeak era desberdineko lanak egin ditu urte hauetan ze-
har. Behin eta berriz etorri izan dira, eta orainik ere etortzen dira, handik eta
hemendik irakasleek, batez ere, nahiz bestelako gizabanakoek, egiten dituzten
galderak, dituzten zalantzak norbaitek argituko dizkielakoan. Galdera horiek
Euskaltzaindiaren Jagonet zerbitzuaren bitartez etorri zaizkigu, eta han daude



bilduak. Horrek anitz lanordu eskatu izan dizkigu, eta bilera gehienetan gure
ahaleginak egin ditugu galdera horien erantzun egokia eta zuzena, batere erra-
za ez dena, aurkitzen. Lan hau, euskararen egoera zein den kontuan izanik,
uste baino zailagoa izaten da.

Aldi berean, Gramatika batzordetik atera dira, proposamen gisa, Euskal-
tzaindiak bere osoko bilkuran eztabaidatu eta adostu dituen arau eta gomen-
dio asko ere, lan hau azken aldiotan geldituxe baldin bada ere. Baina zalan-
tzarik gabe, egin duen lanik handiena gramatikaren inguruko liburu bildumak
eskaintzen du. Liburuki hauek Euskal Gramatika. Lehen Urratsak izena har-
tu zuten hasieratik (oker ez banaiz, izen hau P. Altunari zor zaio) eta gero, ar-
gitaratu izan diren arabera, izen horrek beste zehaztapen batzuk izan ditu, li-
buruki bakoitzean, liburuaren barnean zer zetorren jakinarazi dutenak.
Denetara 5 liburu argitaratu dira, eta seigarrena egun hauetan aterako da, as-
paldi eraman baikenuen inprentara. Gramatika batzordeak 2.500 orrialdetik
gora argitaratu du arlo honetan. Hauek dira, labur esanik, liburuak eta libu-
ruen edukiak banan-banan.

– 1985, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak. Liburu hau, eta geroago ar-
gitara emandako liburukiak 1991n argitaratu zen Euskal Gramatika. Le-
hen Urratsak-I liburuan bildu ziren. Lehenbiziko liburuki honek beste
bi eranskin izan ditu, bata 1987an argitaratua eta bestea 1988an. Eus-
kaltzaindiaren X. Biltzarrak lan hau «aitzin urrats handitzat» eman zuen
eta berau hartuko zuela oinarritzat esan zuen aurrerantzean euskal gra-
matikari begira erabakiak hartzerakoan. «Izen sintagma» zen hemen
landu zen gairik garrantzizkoena.

– 1987, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-II. Hemen «Aditza» landu zen.

– 1990, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-III (Lokailuak). Diskurtso
mailako lotura hitzak landu ziren

– 1994, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-IV (Juntagailuak). Liburuki
honetan koordinazio edo juntadura izan zen gai nagusia.

– 1999, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-V (mendeko perpausak-1).
Mendeko perpausak hasi zen lantzen batzordea liburu honetan: aditz jo-
katuduna duten perpaus osagarriak, erlatiboak, konparaziozkoak eta on-
dorio perpausak.

– 2005, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-VI (mendeko perpausak-2).
Liburuki honetan lantzen dira baldintza perpausak, denborazkoak, hel-
buruzkoak, kausazkoak, kontzesio perpausak eta moduzkoak. Betiere
aditz jokatua duten perpausak. Liburuki hau, dagoeneko idatzia da, eta
inprentara entregatua ere. Inprenta probak, oker ez banaiz, lau aldiz zu-
zendu ditugu. Aurki egonen da kalean, gure asmoa baita ekainaren 9an
aurkeztea.
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Gure buruari galdetu beharko genioke, honetara iritsirik, nola baloratzen
dugun egin lan hau. Bere garaian R. de Rijk hizkuntzalari holandarrak «Zer
dut EGLUren kontra?» (Areatzan, 1998-07-24n irakurria, Gramatika Jardu-
naldi batzuetan) izeneko txosten bat idatzi zuen, Gramatika batzordeak hala
eskaturik. Zer zuen kontra, hori zen jakin nahi genuena. Hasieratik adierazten
zuenez, gauza asko zuen alde, nahiz ezezko puntuak bakarrik aipatu zituen,
hurrengorako gure lanek hobera joko luketelakoan hola. Guk, egileok, zer esan
ez, gauza asko dugu alde. Eta uste dut baditugun horretarako arrazoi argiak.
Batzuk bakarrik aipatuko ditut hemen:

– Lan honetan, batez ere hirugarren liburukitik aitzinat, hainbeste gai uki-
tzen dira, gure ustez oso azaletik aztertuak izan direnak euskal gramati-
ketan liburuki hauek argitaratzen hasi garen arte. Zenbait kasutan aipa-
tuak ere izan ez direnak ohiko gramatiketan. Modu sistematiko batean,
nahiz beharbada ez bere osotasunean, gure gramatikan –izenak berak dio-
en gisan, lehen urratsa baizik ez baita–, lehenbiziko aldiz ikertu dira orain.

– Lan hau euskalki desberdinetako espezialistek egin dute, lehen esan du-
dan bezala. Baina egite horrek beste berezitasun bat ere izan du, guz-
tiz aipagarria: lan egiteko prozedura, ororen gainetik talde lana baita,
hitz horiek izan dezaketen bere esanahirik itxienean. Nola egin da lana?
Behin liburuki bakoitzeko eskema orokorra zehaztu ondoren, eskema
hori kide batzuen artean banatzen da, eta bakoitzak bere txostena egi-
ten du. Txosten hori pasartez pasarte lantzen da, esaldiz esaldi eta hi-
tzez hitz. Den-dena irakurtzen baitu egileak bere kideen aitzinean, gero
eztabaida sortzeko. Prozedura hau ez da behin bakarrik egiten, zenbait
kasutan hiru eta lau aldiz ere egin behar izan da: batzordekideek beren
oharrak egiten dituzte, hasierako egileak oharrak hartu eta testuan txer-
tatzen ditu, berriz ere testua berridatzi, kideen aurrean irakurri eta ki-
deak bat etorri izan ez diren arte egileak ez du argi berdea ikusten. Be-
raz, kapitulu bakoitzak bertsio asko izan du.

– Lan hau egin dutenak espezialistak dira. Gehienak unibertsitateetako ira-
kasleak dira edo gara, lan hau espezialisten lanaren emaitza baita. Gure
lan orduak horretan ematen ditugunon emaitza. Hau azpimarratu behar
da. Bai baita jendea orainik Euskal Herrian hizkuntza kontuetan orain
dela berrogeita hamar urte bezalatsu gaudela pentsatzen duena. Baina
hizkuntzalaritzak urrats handiak egin ditu urte hauetan, eta borondatea
bakarrik, hoberena izanik ere, ez da ez nahiko ez aski, zerbait serio egin
nahi bada hizkuntzaren azterketaren inguruan. Egia da gramatikaren
itxura ezin ohikoago dutela liburuki hauek hainbeste puntutan. Baina ida-
tzi den hori idatzi ahal izateko maila jakin bateko eztabaidak gertatu dira
gure artean, horretan ez dabilenak nekez ulertuko lituzkeenak, eta horrek
egin du posible gero idatzi den hori modu horretan idatzia izan dadin.
Puntu asko utzi ditugu bazterrean, praktikan gure ezjakituria handiagoa
baita zerbait egokia esateko izan genezakeen gaitasuna baino.
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– Lan hau egiteko inoiz ere erabili izan den informazioa erabili ahal izan
dugu. Izan zen garai bat euskalarien artean non «halakok hau esan du»
edo «forma hau halako idazleak erabiltzen du» esaten baitzen, gutxik
genekiela hori hala zen edo ez, behin baino gehiagotan aipamenak ere
buruz egiten baitziren, liburuko orrialdea ahazturik. Gure kasuan ez: ba-
tez ere hirugarren liburukitik aitzinat informazio handia izan dugu, be-
har bezala informatizatua Orotariko Euskal Hiztegia-ren corpusak es-
kaini diguna. Dagoeneko, kontua ez da «halakok hau esaten du», baizik
«idazleek hau hola erabili dute». Hori jauzi ikaragarria izan da. Orain-
go honetan ez gabiltza usteka, baizik informazio fidagarriarekin. Infor-
mazio hori sarean aurkitzen ahal diren beste iturri baliagarri batzuekin
osatu dugu.

Hala ere, nahiz eman ditudan arrazoi hauek aski pisuzkoak diren, nire us-
tetan, ez da inolako zalantzarik lan guztiak hobetu daitezkeela. Gurea ere. Eta
horretarako, besteak beste, elkartu gara hemen. Gure buruari egin behar dio-
gun galdera da, bada, nola hobetzen ahal den orain arte egindako lana, gra-
matika idaztea eta euskararen egiturak erakutsian uztea baita Euskaltzaindia-
ren zereginetako bat Akademia sortu zenetik beretik. Ez gara, gainera, ez
bakarrak ez lehenbizikoak holako lanetan sartzen garenak. Mundua ez da atzo
goizean asmatu, eta munduan diren gauzak ere ez dira bart gauekoak: hiz-
kuntza anitzeko hizkuntzalariek idatzi dituzte eta idazten ari dira haien gra-
matikak. Gure kasuan bada aipatu behar den beste arrazoi bat ere: EGLU lan-
tzen hasi ginenetik argi genuen behin dena idatzi ondoren, gainetik behera
hartu behar genuela berriz ere lan hura, eta beste modu batera moldatu, lan
egiteak eta lana burutzeak berak emango ligukeen ikuspuntu zabalagoaz ba-
liatuz.

NOLAKO GRAMATIKAK EGIN DAITEZKEEN

Esan bezala, hizkuntzek beren gramatikak dituzte. Eta aski desberdinak
dira, gainera, elkarren artean. Gramatika batzuen helburua pedagogikoa da: ez
dira espezialistentzat eginak, baizik hizkuntza ikasi nahi dutenentzat, eskola
edo institutuetako ikasleentzat, kontsulta bat egin nahi dutenentzat, eta abar.
Gramatika hauek, arruntean, ez dute ekartzen, hizkuntzaren ikerketaren alde-
tik, deus berririk eta egileek egin nahi dutena izaten da lehendik espezialistek
bazekitena beste modu errazago batean antolatu. Holakoak ere badira euska-
raren kasuan.

Beste gramatika batzuen helburua sintaxi mailakoa izaten da, teorikoa-
goa. Hizkuntzalariak aspaldi ohartu ziren sintaxia dela, ororen gainetik, hiz-
kuntzaren ezaugarri funtsezkoena, eta sintaxi egiturak ematen duela gizakiok
ditugun gaitasun unibertsal batzuen berri. Hori da hizkuntzalari askok, neuro-
logoekin, psikologoekin, informatikariekin eta biologoekin batera defenditzen
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dutena, eta horretarako hizkuntza askotako adibideez baliatzen dira. Azkene-
ko urteetan sintaxi lanek iraultza osoa ekarri dute hizkuntza mundura, eta han-
hemenka espezialista anitz ari da lan horretan. Holako gauzak, neurri apalago
batean, egin izan dira euskal hizkuntzalaritzan. Helburua, hizkuntza jakin bat
aztertzea baino gehiago, gure kasuan, euskara aztertzea baino gehiago esan
nahi dut, gizakiak duen hizkuntzaren gaitasun harrigarri hori aztertzea da, hiz-
kuntzaren gaitasuna hartzen baita gizakiaren ezaugarri funtsezkotzat. Bi mai-
la hauek, ezinbestean, arras loturik daude, jakina, elkarren artean. Euskal-
tzaindia urrun dago mundu horretatik, eta Euskal herrian arlo honetan lanean
egon daitezkeen lagun gutxi horiek lotura ahulak dituzte gure erakundearekin,
haien harremanak batez ere nazioartekoak baitira.

Badira beste gramatika mota asko: historikoak, batez ere hizkuntzaren
historian oinarritzen direnak; arloko gramatikak, hizkuntzaren parte bat baka-
rrik aztertzen dutenak; arauemaileak, batez ere zer den egokia eta zer ez, zer
den zuzena eta zer okerra azpimarratzen dutenak, eta abar.

* * *

EGLU zer den zehaztu nahi badugu, gramatika deskriptiboa dela esango
genuke. Gramatika deskriptiboek egitura nagusien ezaugarriak aztertzen dituz-
te, eta egitura horiek osatzen dituzten hitzen ezaugarriak: hitz motak, egituren
erregulartasunak, salbuespenak, eta abar. Gramatika deskriptiboak gramatika
kategorien sailkapen eta haien arteko erlazioen arauen berri ematen du, barne-
ko egiturak zein diren erakusten du, eta hitz kateetan gertatzen diren harreman
morfologiko, sintaktiko edo semantikoak aztertzen ditu. Hori dela eta, lege oro-
kor horien berri ematen duten datu adierazgarrienak uzten ditu erakutsian. Ba-
tzuetan, gramatika deskriptiboak sinkronikoak direla esan ohi da, nahiz hau ez-
tabaidagai izan daitekeen. Ez da esan beharrik, gramatika mota guztiak, direla
deskriptiboak, historikoak edo teorikoak, elkarren osagarri direla. 

Egia da, zernahi gisaz, gramatika guztiak direla deskriptiboak, modu ba-
tean edo bestean. Baina deskriptiboak izateaz gain, batzuek izen hori hartzen
dute, eta sail horretan kokatzen ditugu zuzenean. Hori da EGLU-ren kasua.
Kontua da, ordea, non jartzen den deskripzio maila hori, deskripzioak ez bai-
tira inoiz ere neutroak: ikusten dugun guztia azterketa baten ondorioa da, ez
da aurrean dugunaren deskripzio neutroa, ez baita deskripzio neutrorik mun-
duan. Baina deskriptiboak direla diogunean, esan nahi duguna da gramatika
batzuen helburua «axaletik» ikusten denaren berri ematea dela, eta horretara-
ko onartzen direla gehienentzat balio dituzten gutxieneko paradigma deskrip-
tibo orokor batzuk. Gure kasuan, konparazione, izen sintagma edo aditz sin-
tagmaren existentzia, deklinabideko kasuak, eta abar. Jakina, anitzetan gerta
daiteke, eta hala gertatzen da EGLU-ren kasuan ere, delako gramatika batean
zalantzan jarri gabeko paradigmak ageri direnean, paradigma horiek gramati-
kak idazteko tradizio handiagoa duten hizkuntzetatik hartzen ditugula, kopia-
tu egiten ditugula, konturatu gabe beharbada ez direla egokienak beste hiz-
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kuntza baten deskripzioa egiteko. Euskararen kasuan gure inguruko gramati-
kez baliatu gara, latinezkoetatik hasita. Azkueren lanak, Lafitterenak eta EGLU
bera ere, tradizio horren zordun dira. Agian, gure buruari galdetu beharko dio-
gu paradigma horiek diren egokienak euskararen berezitasunak deskribatzeko.

Aitzineko urteetan gertatu denarekin konparaturik, beste fenomeno bat
gertatzen ari zaigu euskaltzaleen munduan, eta hemen aipatu nahi nuke: orain
dela urte batzuk, euskaraz argitaratzen zen guztia irakurtzen zen, eta gramati-
kek ere sekulako arrakasta izaten zuten. Jendeak erosten zituen, eta irakurri,
edo irakurtzen zuela esan. Lehenbiziko EGLU atera zenean ere hori gertatu
zen, eta jendeak berehala erosi zuen. Baina ondokoekin, batez ere laugarren
liburutik aitzinat, ez da hori gertatu, eta ez dira hain ongi saldu. Zergatik? Bi
arrazoi daude, nire ustez: batetik, jendeak aukera handiagoa du orain euska-
raz irakurtzeko, eta bestetik, gramatika gaiak joriak eta zailak dira. Jendeak ez
du horren beharrik sentitzen. Hau ez da euskararen kasua bakarrik, hizkuntza
gehienetan gertatzen da. Orotariko Euskal Hiztegia kontsulta liburua da, eta
EGLU ere hori da: behar denean kontsultatzen den zerbait. Segur naiz EGO
ateratzen denean oso ongi salduko dela. Hori gertatuko da lehenbiziko argi-
talpenarekin, lan osoa batera aterako baita, liburu batean edo bitan edo behar
direnetan, baina gero hortxe bukatuko da kontua, pentsatzen dut. Eta ondoren,
kontsulta liburua izanen da ororen gainetik. Eta EGO txikia ere pentsatzen dut
batere arazorik gabe salduko dela, Euskaltzaindiaren marka baldin badarama.

NOLAKO GRAMATIKA EGIN NAHI DUGUN 

Eta orain, aurkezten ari naizen EGO proiektua-dela eta, honetaz guztiaz
pentsatu beharko da, zeren, behin EGLU osoa kalean dagoela, nola nahi du
Euskaltzaindiak segitu lanean? Zer egin nahi du? Zeren, adibidez, elkarren on-
doan jarriko bagenitu EGLU, Rudolf de Rijkek idatzi baina argitaratu gabe da-
goen gramatika mardula, edo Jose Ignacio Hualdek eta Jon Ortiz de Urbinak
atera duten askoren arteko A Grammar of Basque izeneko liburu lodia, bere-
hala konturatu gara hiru eredu desberdin segitu direla hor.

Segur aski ere, tarteko zerbait egin beharko du Euskaltzaindiak: batetik,
EGLU-n egindakoa aztertu beharko da; zuzendu, zuzendu behar dena; osatu,
osatu behar dena, eta kendu, kendu behar dena. Beharbada, orain arte erabili
ditugun paradigmak ere zalantzan jarri beharko dira, hori egitea egokia dela
ikusten baldin badugu. 

Hasiera batean Gramatika batzordeak uste zuen behin zazpi liburukiak
kalean paratu ondoren egokiena izango litzatekeela haien laburpen zabal bat
egitea, han gerta litezkeen kontraesanak baztertu eta koherentzia osoko lan be-
rria idaztea. Baina hau ez dut hain argi ikusten, lehenik ongi definitu beharko
baitugu zer egin nahi dugun.
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Har ditzagun, esate baterako, hiru gramatika hauek: oraintxe aipatu du-
dan Hualde eta Ortiz de Urbinaren Euskal Gramatika, ingelesez idatzia; Real
Academia Española-k atera duen Ignacio Bosque eta Violeta del Monte gra-
matikarien Gramática Descriptiva de la Lengua Española, eta katalanez ate-
ra den Gramàtica del català contemporani, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró
eta Manuel Pérez Saldanya-k idatzia. Hiru gramatika hauek badituzte zenbait
puntu komun elkarren artean.

Hasteko, EGLU-rekin ere gertatzen da hau, egile askorenak dira: ingele-
sez idatzitako euskal gramatika hori 9 lagunen artean atera dute, haietako bi
ageri badira ere zuzendari eta arduradun gisa; gaztelaniazkoa 73 egileren la-
nari zor zaio, ardura osoa bi lagunek hartu badute ere; katalanari buruzko gra-
matikak 4 zuzendari eta laguntzaile bat izan ditu, baina 58 lagunen artean ida-
tzi dituzte kapituluak. EGLU-n ere, azken liburukia hartzen badugu, 20 lagun
ageri gara batzordekide gisa, eta horien artean 9 gara txostengile. Bada, hala
ere, beste gramatikekin konparatuta, desberdintasun handi bat: gramatika haie-
tan kapitulu bakoitzak egilearen sinadura darama. Hau da, talde lana izanik
ere, eta lan osoak bere arduradunak izanik, kapitulu bakoitzak bere jabea du.
Horrek baditu bere alde on eta txarrak, agerian uzten baitu norberaren eran-
tzukizuna, baina, aldi berean, galduago bezala ageri da talde lana.

Gure asmoa zen, hasiera batean, zerbait laburragoa egitea, hau da, dene-
tara, azken liburukia (EGLU VII) barne, izan daitezkeen 3.000 orrialde horiek
lan laburrago batean biltzea. Baina aipatzen ditugun beste gramatika horiek
ikusten baditugu, euskarazkoa da txikiena. Hala ere, Hualderen eta Ortiz de
Urbinaren lanak 950 orrialde baditu, gure EGLU-ko orrialdeak baino hobeki
aprobetxatuak. Gurean, gainera, paradigmek hainbeste orrialde hartzen dituz-
te. Espainolaren gramatikak 5.350 orrialde ditu, letra txikiagoan emanak. Ka-
talanak, azkenekoz, 3.500. Beraz, hauek lan zabalak dira. Eta, horrenbestez,
badirudi EGOk ere zabala beharko duela izan.

Antzekotasunak eta desberdintasunak ez dira horretara mugatzen. Gazte-
laniaren gramatikak eta EGLU-k, funtsean, aski antzeko gaiak ukitzen dituz-
te, nahiz gaztelaniakoak baduen karga teoriko handiagoa, morfologiaren eta
sintaxiaren arteko harremanak aztertzen direnean, edo morfologiaren eta fo-
nologiaren artekoak eztabaidatzen direnean. Gaztelaniaz, bestetik, eratorpena
aztertzen da, gure gramatikak ezer gutxi aipatzen duena (jakina denez, hau
LEF batzordeak lantzen du. Badirudi han esaten diren gauzak gure gramati-
kan barneratu beharko ditugula). Azkenik, gaiak xehetasun handiagoarekin az-
tertu dira, duda gabe, gaztelaniaz. Izenaren inguruko gorabeherak aipa daitez-
ke, adibidez.

Gure gramatika katalanarekin erkatuz gero, desberdintasunak handiagoak
dira: ez da bakarrik xehetasun kontua, eta teoriari dagokiona. Hemen ere, nahiz
karga teoriko handiagoa atzeman daitekeen (ikusi, esate baterako, kuantifika-
zioaren eta ezeztapenaren inguruko kontuak, edo elipsiari dagokiona), esan be-
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har da lehenbiziko liburukiaren erdia fonetika eta fonologiako kontuak azter-
tzeko erabiltzen dela. Hualderen eta Ortiz de Urbinaren gramatikak ere orrial-
de asko eskaintzen dizkio fonetika-fonologiari, eta sarrera batean datu sozio-
logikoak ere ematen ditu euskararen ingurukoak, euskalkiei buruzkoak, eta
abar.

Gramatikak nola egin daitezkeen ikusteko, badira beste eredu batzuk ere.
Ingelesez, konparazione, alde batera uzten baditugu teoriari estu-estu loturik
dauden gramatikak, batez ere sintaxia hartzen dutenak aztergai, Quirk, Gre-
enbaum eta Svaertvik-en A Grammar of Contemporary English (Longman,
1972), eta Declerck-en a Comprehensive Descriptive Grammar of English
(Kaityakusha, Tokyo, 1991) ikus daitezke. Bigarrena egon daiteke hurbilago
guk egin nahi izan dugunetik. Lehenbizikoak ingeles dialektoak aztertzen ditu,
eta fonetikari ere bere tokia ematen dio. Gainera, pasarte osoak ditu sintaxi te-
oriatik hurbilago daudenak eta beste ohar asko argigarriak direnak hizkuntza-
ren inguruan: ingelesaren «lingua franca»-ko izaera, edo nazioartean duen pi-
suari buruzkoak, adibidez. Badira beste gramatika batzuk ere, baina uste dut
hona ekarritako adibide hauekin aski dela oraingoz.

Zer dela eta, aipatzen ditut hemen eta orain gramatika hauek? EGO be-
zalako proiektu bat bultzatu nahi bada, ezin dugu holakorik egin gure ingu-
ruan zer dagoen kontuan izan gabe. Eta eman ditugun adibideak kontuan iza-
nik, berehala konturatzen gara EGO eta EGLU proiektuak elkarren artean
erkatzean bi gauza desberdin egin behar direla: batetik, EGLU-n esandakoa
birmoldatu, kontraesanak kendu, terminologia finkatu, adibideak gaurkotu, eta
abar, eta, bestetik, EGLU osatu. EGLU osatzeko bi bide erabili behar dira: han
ukitutako gai batzuetan sakondu behar da. Ez da dudarik Gramatika batzor-
deak ere material desberdinak erabiltzeko aukera izan duela hasieran eta
amaieran, hasieran ez baikenuen inolako corpus informatikorik. Horrek, nos-
ki, tratamendu desberdina emanarazi die gai batzuei eta besteei. Horra zerga-
tik sakondu behar diren gai batzuk, batez ere lehenbiziko liburuei dagozkie-
nak. Bestetik, beste gai batzuk osatu beharko direla dirudi, kontuan hartzen
baditugu orain arte egin ditugun oharrak. 

Zer egin euskarari buruzko datu soziologikoekin, euskalkiekin, gaur egun
batasuna dela-eta, sortu zaizkigun hiztunen belaunaldi berriekin? Zer egin fo-
netika-fonologia mailako gaiekin, hizkera doinuarekin, eta abar? Holako gaiak
sartu behar dira edo ez? Zenbateraino osatu behar dira lehendik sakontasun
aski izan ez duten gaiak? Teoriaren inguruan zerbait esan behar da? Zer egin
EGLU-n ageri diren adibide horiekin guztiekin, ez baitaude batuan eta ba-
tzuetan nekez baitabil irakurlean horiek irakurri nahi dituenean? Aitortu behar
da beste hizkuntzei buruzko gramatiketan ez dela arruntean holako adibiderik
aurkitzen.

Baina ez dira hor bukatzen galderak: neurri batean gramatika arau emai-
lea nahi dugu? Bildu behar ditu gramatika honek Euskaltzaindiak eman dituen
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arau nagusiak? Zenbateraino? Bildu behar dira hemen Gramatika batzordeak
behin eta berriz, Jagonet dela eta, ematen dituen erantzunak? Kontuan izan
behar dugu gramatika hau kontsulta liburua izango dela, ororen gainetik, ira-
kasleek-eta zalantzak dituztenean gauzak behatzeko toki segurua edo, gutxie-
nez, seguruena.

Horiek guztiak galderak dira, oraingoz erantzunik gabeko galderak. Hala
ere, horri guztiari ekin nahi dio EGO proiektuak. Beraz, nolabait ere laburtu
nahi baldin badugu honaino esandakoa, esan dezagun EGO proiektuak (bide
batez, izena bera ere aldatuko nuke, ez Euskal Gramatika Orotarikoa baizik
Euskal Gramatika Orokorra), EGO proiektuak, diogu, helburu bikoitza du: ba-
tetik, EGLU bildu eta birformulatu, eta, bestetik, EGLU osatu, terminologia
gaurkotuz eta batuz, gai zerrendak osatuz, eta abar.

Baina EGOrekin batera kontuan hartu nahi dugu beste gauza bat ere. Gra-
matika batzordeak orain dela hainbeste urte atera zuen Euskal Gramatika La-
burra izeneko liburua, perpaus bakunari dagokiona. Batzordeak uste du berak
egin behar duela EGOren laburpen fidagarria, besteren eskuetan utzi gabe, bes-
teak beste, beti izan baitu inpresioa batzuetan kanpoko jendeak aprobetxatzen
duela batzordekideek aurretik egindako lana. Hori egiteko ere asmoa du, EGO-
rekin batera.

EGO proiektua garatzen berehala has bagaitezke ere, ezin dugu ahaztu
hurrengo hilabeteetan EGLU bukatu behar dela. Jadanik azkeneko liburukia-
ren eskema egina da eta lehenbiziko lanak eztabaidatzen hasiak gara. Beraz,
esan behar da hiru gauza batera ditugula mahai gainean, hiru alderdi dituela
gure egitasmoak: EGLU VII, EGO eta EGO txikia. 

LANA EGITEKO BALIABIDEAK

Zernahi gisaz, proiektu hau aurrera ateratzeko ez du Gramatika batzor-
deak gehiegi eskatzen. Batetik, Hezkuntza sailak eta EHUk eskaintzen duen
laguntzari esker, batzordekide bat, orain hitz egiten ari dena, lan horretan ari-
tuko da, nahiz EHUko Euskara Institutuaren inguruko kontu batzuk ere bul-
tzatu beharko dituen aldi berean. Horretaz gain, bere garaian aurkeztu txoste-
na kontuan harturik, teknikari bat-edo beharko litzateke, batez ere egin behar
diren lan automatiko guztiak aurrera atera ahal izateko.

Orain arte erabili dugun prozedura ez da, hala ere, sobera aldatuko, lanak,
azken batean, batzordeak berak eztabaidatu behar baititu, eta ezin baita inola
ere lagun baten ardura izan. Edo eredu hau aukeratzen da, edo beste gramati-
kek egin dutena, baina orduan jende asko kontratatu beharko litzateke, gauzak
hobeki egingo diren segurtasunik izan gabe gainera. Gure ustez, hala ere, ko-
menigarria litzateke parte hartzea eskatu duen Beatriz Fernandez irakaslea le-
henbailehen sartzea taldean. Batzordeak ezinbestekoa du holako jendea.
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Batzordeak orain dela hilabete batzuk aurkeztu zion proiektua Euskal-
tzaindiari, eta proiektu horrek bere horretan dirau. Hemen jartzen ditugu xe-
hetasunak, baina laburtuak, txosten osoa ez errepikatzeagatik, urterik urte. Bi
hitzetan esateko, 2007an aterako litzateke EGLU-VII, eta 2012an EGO eta
EGO txikia.

2005
Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (VII). Eskema orokorra eztabaidatu
eta lehen kapituluen lehenbiziko idazketa
EGO: Eskema nagusia eztabaidatu, metodologia zehaztu eta lana zeda-
rritu

2006
Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (VII). Kapituluen bigarren idazketa.
EGO: aztertutako gai berriak lantzeko lehenbiziko lanen idazketa

2007
Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (VII) Hirugarren idazketa egin eta ar-
gitaratzeko entregatu
EGO: Lan berriak eztabaidatu eta erabakiak hartu. Aurretik landutako
gaiak osatu

2008
EGO: Adibide guztiak aztertzen hasi. Estilo kontuak eztabaidatu
EGO txikia: Lokailuei eta juntadurari dagozkion gaiak idatzi

2009
EGO: Perpaus bakuna berridatziaren lehenbiziko bertsioa eztabaidatu.
Ikusi nola osa daitekeen
EGO txikia: Menderakuntza idatzi. Lokailuak eta juntadura eztabaidatu

2010
EGO: Lan guztiaren lehenbiziko erdia eztabaidatu oso-osorik. Euskal-
tzaindiari eskatu behar zaizkion arau berriak eskatu.
EGO txikia: Perpaus bakunari dagokiona idatzi

2011
EGO: Lan guztiaren bigarren atala idatzi eta eztabaidatu. Euskaltzaindia-
ri eskatu behar zaizkion arau berriak eskatu
EGO txikia: Lanaren bertsio osoa lehenbiziko aldiz eztabaidatu

2012
EGO: Osorik entregatu
EGO txikia: Osorik entregatu

Hau da Gramatika batzordeak aurkezten duen lan egitasmoa, kontuan iza-
nik, Euskaltzaindia sortu zenetik izan dela Akademia honen helburu nagusia
Gramatika lantzea. 
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EUSKAL CORPUS ONOMASTIKOA (*)

Andres Iñigo Ariztegi,
zuzendari akademikoa

Patxi Galé García,
arduradun teknikoa

0. ATARIKOA: EGITASMOA

Duela zenbait urte, Onomastika batzordeak aurrera eraman behar izaten
dituen lanetan, ahalmena eta kalitatea hobetzeko asmoz, mahai gainean jarri
genuen honako egitasmo hau berau. Gure Euskal Corpus Onomastikoaren hel-
burua, funtsean, Onomastika alorreko ikerketa, txosten, irizpen, gomendio eta
arauak eman aurretik, aztertu behar diren lekukotza dokumental guztiak datu-
tegi bakar batean biltzean datza. Dokumentazio fondoa hornitzeko, lan ugariz
osatutako iturrien multzo ireki bat erabiliko dugu esku artean. Oinarrizko agi-
ritegi horretatik, Corpus onomastikoa elikatzeko balio izan dezaketen «izen»
guztiak erauzi eta behar bezala jasotzea da lehenengo eginbeharra. Eta «ize-
na» esaten dugunean, jakina, ponte-izen, deitura, toponimo nahiz exotoponi-
moa adierazi nahi dugu, horiek izango baitira Corpusaren lau atal nagusiak.
Bada, jasoko diren era horiek guztiek beteko dute egitasmoaren oinarrian
egongo den dokumentazio fondoa eta horretatik abiatuta hartuko dira, beste-
ak beste, Akademiaren onomastika alorreko ondorengo arautze erabakiak.

Datutegiaren egitura nagusiak dagoeneko eraikirik daude eta toponimia
alorreko datu batzuk ere jaso dira egitura horietan. Honela, etorkizunean sis-
tematizazio lanetan jarduteko beharko diren tresna batzuk ere dagoeneko di-
seinatu ahal izan ditugu, aplikazioa bere osotasunean frogatze aldera. Hortaz,
egitasmoa abian dela esan daiteke. Hala ere, datutegiaren egiazko neurriaz
ohartuta, lanak aurrera egingo badu, behar diren baliabideetan jauzi nabarme-
na eman behar dela inoiz baino argiago dugu orain. Bereizi, jaso, erlazionatu
eta aztertu behar den erregistro kopurua hainbeste hazi da, ezen une honetan
esku artean dugun froga-moduko datu basean bertan, ezinezko bihurtu baita
zaletasun hutsaren mailan errentagarritasunez lan egitea. 

(*) Proiektu hau Euskaltzaindiak 2005. urteko maiatzean Argomaizen egindako XIV. Bar-
ne-Jardunaldietan onartu zuen.



Esan dugun bezala, Corpusa osatzeko abiapuntua, erauzi beharreko agi-
ritegi zabal bat izango da. Aztertu eta erauziko diren lan horiek izaera des-
berdinekoak izango dira, pertsona eta lekuen izenak agertzen direneko testu-
motak oso direlako heterogeneoak. Hala ere, duten omenagatik eta segur aski
ekarriko duten emaitzen oparotasunagatik, lan dokumental, historiko, etnogra-
fiko, kartografiko eta zientifikoak izango dira batez ere. Iturrien corpus hori
ezin da, inola ere, zerrenda itxitzat hartu. Kontrara, argitara atera litekeen, edo
eskuetara heltzen zaigun beste edozein lan interesgarri, geure multzora gaine-
ratzeko ez dugu inolako beldurrik izan behar.

Hori horrela izanik ere, lan horien erauzketa erraztuko lukeen edozein ba-
liabide ongi etorria izango litzateke, izugarrizko aurrezkia izan daitekeelako
guretzat lan horren bertsio digitala edo aurkibide onomastiko zehatza eduki-
tzea. Horrelakorik gabe, ikertzaileen lan-metodologia aspergarri eta geldoa
besterik ez zaigu gelditzen, hots, lanaren irakurketa lasaian aurkitzen diren per-
tsona nahiz leku izen guztiak banan banan jasotzea. Zeregin hauetan lagunga-
rri izan daitezkeen burubideak jarri behar dira abian, hala nola, bekak, itunak,
administrazioen langileen zerbitzu-eginkizunak, behin-behineko kontratazioak,
unibertsitateko irakasleen parte hartzea… Era honetan, emaitzak ugaritzen la-
guntzeaz gainera, Euskaltzaindiaren Onomastika batzordearen inguruan alor
honetako ikertzaile-sare handi bat osatzen lagunduko genuke, Euskal Herrian
egiten eta egingo diren ikerketa lanen irizpide-batasuna eta eztabaida zientifi-
ko beharrezkoa bultzatuz.

Jasotze lan horiek egiten diren heinean, dagoeneko handi samarra den
gure dokumentazio fondoa hazten joango litzateke, baina ez dira hor amaitzen
onomastikaren alorreko ikerketak. Bildutako era horiek guztiak, gaur eguneko
pertsona-izen, deitura edo leku zehatzei dagozkie. Datu basearen kudeaketan,
zereginik zail eta iraunkorrena, baina aldi berean emaitzetan guretzat interes-
garriena, jasotako datuen sailkatze lana izango da. Eginbehar honetan, datu ba-
searen kudeatzaileek, dokumentazio fondoko era ugari horiek gaur eguneko
datuekin erlazionatu beharko dituzte. Eta erlazio horiek datuak banan-banan
hartuta ezarri behar dira, kasu bakoitza arretaz aztertuz, beste iturri osagarriak
kontsultatuz, mapa zehatzetan lekuak kokatuz eta abar. Bistan da, ikerketa lan
interesgarri, oparo eta emankor bezain aspergarri, astun eta amaigabea izango
dela. Akademiarentzat saihestezina, ordea, halakorik gabe hartutako erabakiak
nekez izango baitira behar bezain zuzenak, ezta erabiltzaileek eskatzen dituz-
ten bezain ugariak eta azkarrak ere. Eginbehar honetan teknologia berrien la-
guntza ezinbestekoa izango da eta, noizean behin, tresna egokien diseinuan
edo iturri bereziki oparoen datuen migrazioan, espezialisten laguntza beha-
rrezkoa izan daiteke.

Lan horien ondoko emaitza, datuez hornituko den datu base haundi hori,
Onomastika batzordearen tresna nagusi bihurtuko da. Argi dago, dokumentu
fondo ugaria horretan oin hartuta emango diren irizpen, txosten, gomendio,
erabaki zein arauek, askoz ere berme sendoagoa izango dutela eta, ezbairik
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gabe, ondorengo zuzenketen arriskua nabarmen gutxituko dutela. Datutegiak,
halaber, Akademian izen onomastiko batez inoiz hartutako erabaki guztien be-
rri jasoko du. Honela, izen horien arautze-prozesuan gertatutako gorabehera
guztien historia bistaratuko dugu begi-kolpe batez eta, ondorioz, haietaz eman-
go diren ebazpen guztiak zehaztuagoak, bermatuagoak eta zuzenagoak izango
dira.

Ondoko eranskinetan, hemen azaletik deskribatu dugun egitasmo honen
berri zehatzagoa eskaintzen dugu. Eranskin horietan, Euskal Corpus Onomas-
tikoaren ezaugarri nagusiak ematen dira ezagutzera, nahi duenak sakonago ira-
kur eta azter ditzan. Horrela, egitasmoan arituko direnei beren egitekoa gida-
tzeko eta zehazteko ere balioko dielakoan gaude. Asmo horrekin idatzi dugu
txostena eta helburu horrekin aurkezten dugu Euskaltzaindiaren Zuzendaritza-
ren aurrera.

Patxi Galé batzordekideak proposatua eta
Onomastika Batzordeak, bi mila lauko ekainaren bian onartua.

1. EGITASMOAREN HELBURUAK

Zenbait urte dira Euskaltzaindiak teknologia berrien aldeko apustu argia
egin zuela. Horren ondorioz, bere zerbitzu eta lan-sail gehienak informatizatu
zituen orduan eta modernizatze horrek ekarri dituen abantailak gaur egun erraz
antzeman daitezke, batik bat egitasmoen tamainan eta berauen emaitzen abe-
rastasunean.

Onomastikaren alorrean ere, urrats sendoak eman dira ildo horretan au-
rrera. Lan esparru honetan aritu diren ikertzaileak, apurka-apurka, beren lane-
tarako tresnak finduz eta zehaztuz joan dira. Hala ere, bakoitza bere aldetik
ibiltzearen ondorioz, kontsultagai egon litezkeen hainbat datutegi aberats eta
interesgarri, sistema eta formatu heterogeneoetan antolatuta dauzkagu orain-
dik. Datutegi horietatik aipu edo testigantzaren bat bilatu nahi duen ikertzai-
lea, eskueran dituen baliabide tradizionalak erabiltzera behartuta dago: berak
darabilen sistema edo aplikazio informatikoko datutegiak kontsultatu, bilake-
ta luzeak egin, jatorri diren liburuetara jo... Azken batean, euskarri digitalean
dauden lan asko ezin erabil ditzakegu, formatu desberdinetan daudelako edo,
askotan, ez daukagulako haien berririk.

José María Jimeno Jurío zenak zuzenduta, hainbat liburukitan argia iku-
si zuen Nafarroako Toponimia eta Mapagintza izan zen Euskal Herrian egi-
niko lehenbiziko toponimia-lan exhaustiboa, esparru jakin bat hartzen zuena.
Ondoren, Eusko Jaurlaritzak Nerea Mujika Deustuko Unibertsitateko irakasle-
ari enkargatu zizkion, Autonomia Erkidegoan herrialdez herrialde antzeko la-
nak, gaur egun birbegiratzen ari direnak. Azkenik, badirudi Frantziako Geo-
grafia Institutu Nazionala ere urratsak ematen ari dela, alde hartako herrien
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leku-izenak euskarazko grafia propio arautuaz errotulatzeko eta lan hori abian
omen dago. Beraz, antzeko zehaztasun mailako lanen bitartez, Euskal Herri
osoa edukiko dugu epe ertainean ikertua.

Beste alde batetik, azken bolada honetan udaletan pizten ari den toponi-
miarekiko interesa espresuki aipatu behar dugu. Hauen artean, aipamen be-
rezia merezi du Gasteizko udalak bultzaturik, Henrike Knörr euskaltzainaren
zuzendaritzapean, Elena Martinez de Madina Onomastika Batzordeko kidea-
ren lan-taldea egiten ari dena. Gasteizko udalerria oso zabala delako –Ara-
bako Lautada ia osoa hartzen du– eta oso dokumentazio ugaria erauzten ari
delako, erregistro kopuru izugarria biltzen ari dira ikertzaile hauek eta aurki
lan eredugarri bat izango dugu esku artean. Beste herri askotan monografia
interesgarriak egiten ari dira, bertako toponimia txikia gorago aipatu ditugun
lan orokorretan baino zehaztasun handiagoz bildu eta aurkeztu nahirik. Ta-
malez, ekinbide hauek ez dira beti ondo bideratzen eta arian-arian trebatzen
diren zaleen esku utzi ohi dira, isolaturik jardun eta inolako laguntzarik nahiz
aholkurik eskatu ez eta, batzuetan, onartu ere egiten ez dutenak. Ondorioz,
kalitate, neurri eta zehaztasun oso desberdineko lanak ari dira nonahi plaza-
ratzen.

Azkenik, piztu den interes horrek, iturri historiko eta dokumentalak kon-
tsultatzeko beharra ere ekarri du. Beste garai batzuetan gai hauek pizkunde
xumea ezagutu zuten, baina zokoraturik egon dira hainbat urtetan eta gaur
egun, ikertzaile askoren eskariz, haien behar nabaria dago gure artean. Era ho-
netako iturriak kontsultagai jarri beharrak ezinbestez eramaten gaitu teknolo-
gia berrien eremura.

Euskaltzaindia ere aritu da onomastikaren alor horietan argitalpen mailan
aktiboki parte hartzen, Onomasticon Vasconiae bildumako liburukiek ezin ho-
beto erakusten duten moduan. Bilduma honetan bertan, ezin ditugu aipatu gabe
utzi, ikerketa onomastikoen metodologiaren inguruan plazaratutako bi liburu-
kiak, beste hainbeste kongresuren emaitza direnak.

1999an Onomastika Batzordean abiatu zen Nafarroako Toponimia eta
Mapagintza bildumako corpusa kontsultagai jartzeko sistema informatiko ba-
ten diseinua (Euskal Onomastika Datu basea, EODA) eta gaur egun erabilga-
rri dago. Euskaltzaindiarekin harreman zuzenean jarri diren ikertzaileei, disei-
nu berean edo antzekoan lan egiteko aholkatu zaie, tresna egokiak emanez eta
beraien beharrizanei egokituz, etorkizunean beraien lanen emaitza gure datu
basean integratzeko arazorik egon ez dadin. Bitarte honetan, Nafarroako datu
base mardul haren txukuntze lanetan jardun du Patxi Galé batzordekideak eta
horren ondorioz, toponimia nagusia eta beste zenbait atal ikusgai jartzeko mo-
duan daude. Eusko Jaurlaritzak aginduta, duela urtebete, Deiker institutuak
Bizkaiko toponimiaren bigarren azterketa amaitu zuen eta batzordekide honek
parte hartu zuen lan horretan ere. Lan honen emaitza plazaratzen denean, geu-
re datu basean Autonomia Erkidegoko datuak gaineratzeari ekingo diogu. Ara-
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ba eta Gipuzkoa herrialdeetako toponimiaren bigarren azterketa ere Deikerrek
egingo omen du aurki. Gasteizko toponimia ere laster jasotzeko prest egongo
dela uste dugu. Iparraldea beranduago etorriko delakoan gaude...

Datu-iturri interesgarri izan litekeen hainbat ikerlanek argia ikusi bai, bai-
na formatu bibliografiko hutsean ditu gaur egun erabiltzaileak eskueran. Pen-
tsatzen dugu honelako iturriak, batez ere masiboak diren haiek, formatu digi-
talean lortzea edo hartara isurtzea, aurrerapauso handia izango litzatekeela,
betiere urrats hori egile, biltzaile edo jabeekin itundu ondoren ematen bada,
jabetza-eskubideen urratze bezala inola ere ulertua izan ez dadin.

Duela gutxira arte datu kopuru masiboen kudeaketarako teknologia in-
formatikoa, gutxi batzuen eskuetan zegoen tresna izan da. Gaur ordea, infor-
matikaren merkatua zabalduz joan den neurrian, lehen pentsaezinak ziren la-
nabesak erabil ditzakegu etxeko konputagailu arruntetan. Gure corpus hau,
onomastikaren ikerkuntzan egin diren eta aurrerantzean ere egingo diren la-
netako datuen bilduma trinkoa izateko dago pentsatua. Alde batetik, ikertzai-
leek aztertu nahi duten leku-izen batez, beste batzuek eginiko lanak nahiz
Akademiak harturiko erabakiak, begi aurrean kolpe bakar batez begiztatzen
ahalko dituzte. Modu honetan, ahaleginak ez dira alferrik galduko eginbeha-
rrekoak behin baino gehiagotan eginez eta, era berean, lehendik araututa dau-
den izenen edo grafien gainean ez dira eztabaidak berpiztuko. Bestetik, kar-
tografoek, topografoek, geografia ikertzaileek, autonomia, foru eta udal
administrazioek eta abarrek, edozein unetan beharrezko dituzten zerrendak
kontsultatzen ahalko dituzte, izen horietaz ezagutzen diren datu guztien ber-
meaz.

Akademiaren ikuspuntutik behatuta, pentsatzen dugu ekimen hau interes
berezikoa izan daitekeela, neurri nabarmenago batean, hiru motatako erabil-
tzaileei begira:

1.1. Ikertzaileentzat: Etorkizunean interesgarri izan litezkeen ikerketak
bultzatze aldera, zeren tresna honek agerian utzi beharko bailuke
orain arte egindako lanek zeintzuk hutsune laga ote dituzten orain-
dik aztergai. Lehenik, erauzi behar diren iturrien lerrokada exhaus-
tiboa (albait exhaustiboena, esan nahi da) osatu behar genuke. Haie-
tarik batzuetako datuak eskueran jarri dizkigu ikertzaileren batek eta
besterik gabe, datu basera isuri beharko genituzke. Aitzitik, beste itu-
rri interesgarri asko eta asko ez da oraingoz onomastikaren helbu-
ruarekin ikertu (zenbaitetan, ezein helbururekin ere ez). Hori guztia
zehaztu eta agerian jarri beharko litzateke iturri bakoitzaren fitxan,
bakoitzari nola ekin behar zaion jakiteko. Nola edo hala, egiteko
dauden erauzketa-lanak zeintzuk diren jakingo dugu era honetan eta
ikerketan aritzeko interesa izan lezakeenari eskain lekizkioke bene-
tako errentagarritasunaz. Aztertzeko iturriak iradokitzeaz gainera, da-
tuak biltzeko sistema bateratua ere eskainiko genioke ikertzaile po-
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tentzialari. Hau da, etorkizunean egingo diren erauzketa onomasti-
koak, iturri dokumentalenak nahiz ahozkoenak, patroi bateratu baten
araberako datuak bildu beharko lituzkete, besteak beste Akademia-
ren datu base honetan ahalik eta erarik errazenean jaso ahal izateko.

1.3. Euskaltzain oso nahiz urgazleentzat: Euskal onomastikaren erre-
kurtsoen arautze iskanbilatsuaren bidean, hala proposamenak egin
behar dituztenek nola erabakiak hartuko dituztenek, ordura arte bil-
du den informazio guztia, une bakoitzean komeni den itxurarik eta
egiturarik egokienean ikusten (eta inprimatzen) ahalko dute eta be-
raien lana izugarri erraztuko da. Horretarako, ikusi nahi diren for-
mularioek edo inprimatu nahi diren txostenek, zeintzuk erregistro
(oronimoak, hidronimoak, herriak, oikonimoak...) eta haietaz zer-no-
lako datuak (dokumentazioa, kokapena, izen ofiziala...) agertu behar
diren erabakitzea aski da, datu basearen kudeatzaileak eragiketa sin-
ple batzuen bidez, nahi dugun eskaera egin diezaion aplikazioari. Era
berean, Euskaltzaindiaren Argitalpen Zerbitzuak erabilgarri izango
luke onomastika datu basea, atal horretako edozein argitalpen egu-
neratu nahi duenean. Datu basea gaurkotuta edukiz gero, datu taule-
tatik edozein unetan atera litezke, liburu batean jarri nahi diren da-
tuak paper euskarrian paratzeko era egokian, argitaratze-lanak ere
izugarri erraztuz.

1.4. Onomastika Batzordearentzat: Datu basearen helburua, euskal
onomastikaren atal desberdinen bilduma albait osatuena biltzea li-
tzateke. Datu kopurua handitzen den neurrian, hor barna barreiatu-
rik dauden hainbat eta hainbat argitalpen eta ondare dokumentalen
datuak leku bakar batean eta behar bezala erlazionaturik kontsulta-
tzeko aukera izango genuke beraz. Honen ondorioz, Batzordeari hel-
tzen zaizkion eskariak, berme dokumental egokiaz aztertzen ahalko
dira eta emango diren irizpenek segurtasun maila altuagoa izango
dute. Halaber, Batzordeak –eta orobat Euskaltzaindiko Osoko Bil-
kurak– hartuko lituzkeen erabakiak, irizpenak, gomendioak, arauak
eta abar, datu basean gaineratuz joan beharko lirateke. Datu basea
ondo eguneratuta mantenduz gero, Onomastika bulegoarentzat ere
izugarrizko lan-tresna bihur liteke.

Esandakotik aurreikus daitekeenez, helburuak bereizirik datu baseak
eskainiko dituen tresnak bi eratakoak izango direla dirudi. Alde batetik, da-
tuak era estandar batean kontsultatzeko formularioak edo txostenak izango
genituzke beti prest, datu basearen baliabide finko legez. Baliabide hauek
erabilita, edozein unetan kontsultatzen ahalko dira edozein ponte-izenen
txosten osoa, deituren grafia edo forma euskaldunen zerrendak, herrialde
oso bateko lekuen fitxak, udal bateko toponimo guztien fitxak, objektu ge-
ografiko zehatz baten zerrenda osoa (mendiak, errekak, udal guztiak…), itu-
rri zehatz batetik jasota daukagun dokumentazioa, erauzteko dauden iturrien
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zerrendak, deitura baten euskal idazkera posibleak eta abar. Beste alde ba-
tetik, kontsulta bereziak egitea ere posible izango da, esan bezala, une ba-
koitzeko beharretara erantzuna emateko tresnak diseinatuz gero. Bide hau
segitu beharko dugu edozein izendegiren argitalpen eguneratua egin nahi
denean, udal batek bere toponimia osoaren txosten bereziren bat eskatzen
duenean, errolda-zerbitzu batek izen edo deituren zerrenda gaurkotua behar
duenean eta abar.

Aurkezpen hau amaitzeko, datu basearen neurriaz zenbait ohar egiteari
ere komenigarri deritzogu. Osa daitekeen corpus honen egiazko heinaz ideia
bat egiteko, esan dezagun orain arte Nafarroako Toponimia eta Mapagintza
lanaren datu basetik jaso ditugun erregistroak 100.646 leku eta 235.770 era
(toponimo nahiz grafia) direla. Eta hauei, «kokatu» gabeko beste 71.124 era
gehitu beharko zaizkie berehala. Era horiek jasotzeko, egileek 585 iturri des-
berdin kontsultatu dituzte neurri azalekoago edo sakonagoan. Bigarrenik, Dei-
ker institutuak egindako Eusko Jaurlaritzaren datu baseak, 570 iturri doku-
mental nahiz kartografiko kontsultatu ditu eta 109.142 leku izendatzeko
ahozko 254.992 era jaso zituen, dokumentatutako 192.083 testigantzez gai-
nera. Bizkaiko datu basearen birpasa egin da eta franko handitu dira kopuru
hauek herrialde horretarako. Iparraldeaz ez dugu oraindik datu zehatzik. Exo-
toponimia datu basearen oinarria, Euskaltzaindiak orain arte plazaratutako ze-
rrendak eta arauak izango dira, segur aski corpus honen atalik txikiena osa-
tuko dutena. Toponimiaz gainera, Euskaltzaindiak argitara ateratako
ponte-izenen zerrendan, Euskal izendegia delakoan alegia, 2.266 sarrera dau-
de, haien datu argigarri, itzulpen eta elkarrekiko erlazioekin, eta han-hemen-
ka barreiaturik, berauei dagozkien datu dokumental batzuk ere jasoko dira.
Azkenik, Euskaltzaindiak Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailarekin eta Espai-
niako Justizia Ministerioarekin batera argitara ateratako Euskal deiturategia
izeneko liburuan, 10.000 deitura jasotzen dira, hizkuntza ofizialen baliokide-
tzekin batera. Horiek ere modu azkarrean jasotzeko moduan daude, doku-
mentaturiko erekin erlazioak ezartzea lan astun eta luzeagoa geroago etorri-
ko bada ere.

2. CORPUSAREN ATAL NAGUSIAK

Egitasmo beraren barruan lau atal nagusi desberdinetako datuak bildu
nahi dira, onomastikaren alorreko ikerketen objektu direnak, hain zuzen ere.
Horretarako, antzeko egitura izango duten lau datu base nagusi eraikiko dira,
taula egokietan izaera desberdineko datuak bildu eta haien artean behar diren
erlazioak ezartzeko:

2.1. Toponimia: Euskal Herriko leku-izendegi orokorra izango litzate-
ke, bai toponimia nagusia eta bai txikia bilduko duena. Abiapuntu
bezala, leku eta toponimo errolda nagusi diren beste lan batzuk ja-
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sotzen hasiko gara, zehazki, Nafarroako Gobernuak Nafarroako To-
ponimia eta Mapagintza proiekturako enkargatu zuena –izenburu
horrekin argitara atera zena–, eta Eusko Jaurlaritzaren ekinbideaz
Deiker institutuak egindakoa –Autonomia Erkidegoa biltzen due-
na–. Zehaztasun maila horretaraino helduko litzateke beraz, hasie-
rako bilduma, baina hori ez litzateke oztopoa etorkizunean hiri-to-
ponimia, oikonimia, mikrotoponimia… ere gaineratzen joateko.
Iparraldeko toponimiaren abiapuntua, dudarik gabe, IGN delakoa-
ren 1:25000 eskalako mapetako leku bilduma izango da, ordea, hori
jasotzeko modua argitu beharko da jabetza-eskubideen urraketarik
gerta ez dadin.

2.2. Pertsona izendegia: Abiapuntu legez, Euskaltzaindiak berak
2001ean argitara ateratako Euskal Izendegia (Ponte-izendegia) edu-
kiko genuke. Atal hau litzateke agian «biziena», errolda zerbitzue-
tatik ia egunero datu berriak jaso bailitezke eta gurasoek liburu har-
tan agertzen ez diren izenen ziurtagiriak eskatzen baitituzte maiz.
Eskari horietarik askori bidea irekitzen zaie, haien atzean benetako
tradizio onomastikoa dagoela frogatzen delako, baina Euskaltzain-
diaren izen onaren kaltetan, maiz gertatzen da datu faltagatik ezin
izaten dela inolako erantzunik eman. Jaio berri den haur bati izena
jartzea premiazko gauza da eta egoera horretan dauden gurasoek ne-
kez ulertzen ahal dute gabezia hori. Datutegi hau lekukotza doku-
mentalez ondo hornitua eta eguneratuta edukiz gero, izugarrizko
tresna erabilgarria izango litzateke Onomastika bulegorako, bai
kontsultak erantzute aldera, bai aldikako argitalpenen eguneratzea-
ri begira.

2.3. Deiturategia: Hasierako datutegia Euskaltzaindiak Espainiako Jus-
tizia Ministerioarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia,
Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza sailarekin 1998an argitara
ateratako Euskal deituren izendegia delakoa izango litzateke. Hala
ere, liburu horretan agertzen den zerrenda mugatu samarra denez
gero, hiritar gehiagoren eskariak etengabe heltzen dira Onomastika
bulegora, erroldetan «ofizial» gisa hartutako zerrenda horretan ager-
tzen ez diren beren deituren grafia euskaratu nahian. Hain eskari pre-
miazkoak ez diren arren, kasu askotan ezezkoa ematen zaie, Ba-
tzordeak ez dituelako euskal deituratzat jotzen, nahiz eta askotan
irizpide horiek oinarri duten datu dokumentalak oso urriak diren. Da-
tutegi hori ere, lekukotza dokumentalez ondo bete eta ematen diren
irizpide guztien berri jasoz gero, deiturategiaren datu baserik uga-
riena bihur liteke aurki. Euskaltzaindiko Onomastika bulegoarentzat
benetan tresna baliagarria izango litzateke eta, horrez gainera, biga-
rren deitura izendegiaren argitalpena prestatzea errazago izango li-
tzaiguke.
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2.4. Exotoponimia: Hainbat testu-liburutan euskaraz agertu beharreko
kanpoko tokien izenen premiagatik batik bat, Exotoponimia Azpiba-
tzordeak ekin dio lan honi eta zenbait arau ere eman ditu Euskal-
tzaindiak. Arautze horien oinarrian, euskal literaturan dauden leku-
kotzak, beste hizkuntzetan jarraitzen diren bideak eta beste
Akademia batzuekin izandako harremanak daude. Datu horiek guz-
tiak ondo bilduta eta Euskaltzaindiak arau gisa, atal honetan eman-
dako zerrenden berri jaso beharko lirateke datu base honetan, egin-
dakoa ondo finkatua gera dadin eta eginbeharrak zeintzuk izan
litezkeen argiago ikusi eta ondorengo ahaleginak ere, egiazko beha-
rrizanen araberakoak izan daitezen.

3. DATU BASEAREN ESKAINTZA

Modu grafikoan zer-nolako informazioa eta zein eratan bistaratu gene-
zakeen ohartzeko, hona hemen Toponimia datu baseko erregistro baten fi-
txa eredu bat. Gaur egun datutegian jasota dagoen informazioa oso iturri
urri batzuetatik bakarrik atera den arren, emaitza interesgarri samarra dela
bistan da:
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Lekukotza dokumental nahiz ahozkoen aipamenetako erreferentzietan
agertzen diren laburdurak ez ezagutzekotan, eskuinaldeko botoiari sakatuta,
dagokion iturriaren fitxa agertuko litzaiguke argigarri:

Antzeko sistema jarraitu da ponte-izenak, deiturak eta exotoponimoak
landu eta erakusteko fitxetan, esparru kopuruaren aldetik askoz sinpleagoak
direnak, eta beren izaera propio bakoitzari egokitutako egitura dutenak (ikus
beherago datu baseen egitura). Datu basearen erabiltzaileak izaera anitzekoak
izanik, hor bildurik daukagun informazioa bistaratu edo erabiltzeko hiru mai-
la ere ezarriko genituzke:

3.1. Sare publikoan (Internet) periodikoki jar litezke datu baseko erre-
gistro zerrenda batzuk ikusgai. Kontsulta-maila honek arautze-lanen
azkeneko emaitza erakutsi beharko luke bakarrik, zergatietan edo oi-
narri dokumentaletan gehiegi sartu barik.

• Araututako izenen zerrendak (herri-izenak, mendi-izenak, ponte-
izenak, deituren idazkera zuzenak...).

• Araututako ponte-izen zehatz baten gaineko oharrak.

3.2. Bigarren maila batean (Intranet) Euskaltzaindian, nahiz Euskaltzain-
diaren babesean, lanean diharduten ikertzaileak izango lirateke, eus-
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kaltzainak berak barne. Maila honetan corpus dokumentaleko datu-
tegi osoa bistaratu liteke, baina datu basearen egituran edo erregis-
troetan aldaketak egiteko biderik eman gabe.

• Iturrien zerrenda (erauzitakoak, erauztekoak…)

• Erregistro baten fitxa osoa (leku bati buruzko datuak, ponte-izen
bat, deitura bat…)

• Bilaketa aurreratuak (herrialde bateko lekuak, udal bateko men-
diak, herrialde bateko errekak, atzizki bat duten toponimoak, lexe-
ma bat duten deiturak…)

3.3. Aurreko kontsulta horietarako bidea zabalik dagoen bitartean, datu
basearen kudeatzaileek jatorrizko bertsioan jarraituko lukete lanean,
datuak gaineratuz eta eguneratuz. Horretarako, datu basearen kude-
atzaile hauek beste tresna batzuk erabil edo sor litzakete eskuetara-
tzen zaizkien datuak jorratu eta gaineratzeko. Datu base gordina era-
biliko lukete eta aukeratutako sistemak eskaintzen dituen baliabide
guztiak edukiko lituzkete eskueran. Datu basearen kudeaketa hone-
tarako bidea, bistan da, ezin dela irekia izan, hau da: pertsona jakin
batzuek bakarrik edukiko lukete maila honetako eskuartzerako sar-
bidea. Eta hau, ez sekretuan gorde beharreko datuak direlako, esku
askok eginiko aldaketek sekulako anabasa sor lezaketelako baizik.
Nolanahi ere, bi maila desberdinetako tresnak aipatuko genituzke
datu basearen kudeaketa maila honetarako:

a) Datu berrien ohiko gaineratze hutserako formularioak:

a) • Erlazionatu gabeko erak: Iturri erauzi berri batetik datozen da-
tuak isurtzean, gerta dakiguke, erakarritako zenbait erak, dago-
kien erregistroaren fitxarekin duten loturarik ezarri gabe gera-
tzea. Toponimoen kasuan, adibidez, hau hala izan daiteke izen
normalizatua, objektu geografikoa edo udala ez direlako behar
bezala adierazi, edo sinpleago, leku hori ordu arte ez delako
inoiz ere gure datu basean erroldatu. Den legez dela, egoera ho-
netan dauden erak bereizi eta aparte erakusteko formularioa di-
seinatu beharko genuke, dagokien fitxa nagusia bilatu edo sor-
tzeko aukera emanez.

a) • Erregistro izenkideak: Ikerketa konkretu baten ondorioz, erre-
gistro fitxa berriak ere gainera litezke datu basera. Halaber, hau
egitean, erregistro sartu berriren batek izena-udala-objektua es-
parruak datu basean dagoen erregistro baten izenkideak izan di-
tzake. Honelako errepikapenak, berehala lokalizatu eta zenba-
kien bidez bereizi behar ditugu.
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b) Une konkreturen batean, beharrizan konkretu batengatik inpri-
matzeko txostenak:

b) • Unean uneko txostenak: Edozein unetan erregistro konkretu ba-
ten txostena atera daiteke inprimagailuaren bidez. Eta txosten
horretan interesekoa den informazio guztia para daiteke, nahi
den erara. Txosten hauen era estandar bat prest egon daiteke,
baina itxurazko aldaketaren bat egin nahi izatekotan, berau era
errazean diseinatuko luke kudeatzaileak.

b) • Testu txostenak: Txosten idatziak, hala ere, ez dira ezinbestez
erregistro konkretu huts baterako izan behar. Era berean, mul-
tzo oso batentzako txostena para liteke (Sabino Aranaren Deun
Ixendegi Euzkotarra laneko ponte-izenak, –korta– lexema dara-
maten deiturak, Bizkaiko leku eta toponimo guztiak, Lapurdiko
hidronimoak, Artzibarreko oronimoak...), nahi den ordena eza-
rririk eta nahi diren datuak gaineratuz. Txosten hauek zuzene-
an pasa daitezke inprimagailura, baina, modu berean, testu ar-
txibo bezala ere gorde daitezke, edozein testu jorratzailearen
bidez editatzeko. Bistan da, honek izugarri erraztuko lukeela to-
ponimia lanen eta Akademiak har litzakeen ebazpenen argital-
pena.

4. BALIABIDEAK

Badirudi lan honetan datu basearen kudeaketarako programa edo aplika-
zio jakin batzuk bakarrik izan daitezkeela egokiak. Aukeratutako programak,
lehenik, behar ditugun tresnak era errazean diseinatzeko aukera eskaini behar
digu, honetarako informatikazko ezaguera handiegirik behar ez bada ere. Bi-
garrenik, nondik edo handik ailegatuko zaizkigun datuak jasotzeko arazo han-
dirik ez digu eman behar, beraiek tratatzeko OCR (scanner), datu base siste-
ma diferenteak, testu jorratzaile desberdinak... erabili badira ere. Hirugarrenik,
edukiera ez zaigu denborarekin arazo bihurtu behar. Datu baseak asko handi-
tuko balira, eta pentsatzekoa da halaxe gertatuko dela, gure sistemak hori guz-
tia mugitzeko eta erabiltzeko gauza izan beharko du.

Honengatik, oraingoz egin diren diseinuak erabiltzaile arruntentzat etxe-
koagoa den MsAccess sisteman egin badira ere, pentsatzekoa da denborarekin
SQL Server bezalako zerbitzaria izango dela egokiagoa. Honetarako, erabil-
tzen ditugun kodeketa guztien bideragarritasuna frogatuta, taulen egitura zu-
rruna edo behin-betikoa izango delako segurtasuna eduki behar dugu. Era ho-
netan, nahiz eta datuak SQL Server zerbitzarian metaturik eduki, bistaratze eta
kontsultak MsAccess errazagoan diseina litezke, horretarako programatzaile
ezagutzak izan barik ere.
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Gorago aditzera emandako iturri-tipologiak ikusita, datuen migrazio ma-
siborako tresna estandar batzuk diseinatzen ahal dira. Datuen jatorri desberdi-
netik, taulen egitura zurrunaren egiturarako saltoa modurik automatizatuenean
egingo dute eta aldi berean baliagarri izan dakigukeen ezein informaziorik ez
dute galdu behar. Tresna hauen diseinurako, aldian-aldian, informatikan adi-
tuagoa den teknikoren baten laguntza beharko da segur aski, programazio eza-
gutzek asko erraztu baitezakete diseinu hori.

Jatorri jakin bateko datuek egitura edo euskarri berezia izatekotan, mol-
de horretarako baliagarri den migrazio-prozedura zehatza diseina daiteke, be-
tiere jasotako datuen interesa edo kopuruan neurtuta, diseinu lan horrek erren-
tagarritasuna izango badu.

Hau guztia posible egiteko, Onomastika zerbitzuaren ohiko lanetarako
giza baliabide handitze ezinbestekoaz gainera, Corpusaren hasierako diseinu
eta hornitze oinarrizkoa aurrera ateratzeko, zenbait urtetarako bi lanposturen
sorrera eskatuko luke ohikoz kanpo. Gainera, ezin da ahaztu, aldian aldiko
kontratazio puntualak ere ekarriko dituela. Lan puntual hauek helburu desber-
dinak izan ditzakete, hala nola, iturri zehatz baten erauzketa edo migrazioa,
baliabide tekniko baten diseinua eta abiatzea, inguru geografiko jakin baten
azterketa osoa, txosten berezien atontzea...

5. LANAREN DATU-ITURRIAK

Euskal Herriko toponimiaren alorrean orain arte egin diren lanik exhaus-
tiboenak, gorago esan den bezala, Nafarroako Gobernuak bultzatutako Nafa-
rroako Toponimia eta Mapagintza izenekoa eta Deiker taldeak Eusko Jaurla-
ritzarentzat eginiko bilduma ditugula uste dugu. Kalitate eta zehaztasun maila
desberdineko lanak dira eta arretaz birpasatu eta txukundu beharko dira noiz-
bait. Hala ere, badirudi euskal toponimiaren bilduma egin nahi bada, ezinbes-
teko abiapuntua dela, hasteko, bilduma horietan dauden datuak jasotzea eta
formatu berrian elkarrekin jartzea. Agian kontsultatu beharko litzateke bero-
nek arazo legalik ekar ote lezakeen, bi datu base horiek jabea dutelako, jabe-
goa datuetara heda daitekeen ala ez eztabaidagarria den arren. Dena den, du-
darik gabe jabeen baimena lortzea litzateke onena, geroago etor litezkeen
arazoak saiheste aldera.

Erakunde jabeek oztoporik jarriko balute, uste dugu argudia litekeela guz-
tiz egokia dela halako corpus toponimiko mardula Euskaltzaindia bezalako
erakunde baten eskuetan egotea. Eta hau lehenik, Euskaltzaindiari berez da-
gokiolako euskararen erabilpenerako eskuduntza arau emailea, Euskararen Le-
gearen 8.2. artikuluaren arabera, eta bigarrenik, Deiker eta NTM lantaldeen la-
guntzaile eta datu biltzaileen artean egon ez den koordinazioa eta irizpide
batasuna, Euskaltzaindiaren inguruan sortzea litzatekeelako desiragarriena.
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Baimena lortuta, Deiker, NTM eta hain neurri handikoak ez diren beste datu
bilduma asko eta asko, gure egitasmo honen iturri izatera pasatuko lirateke,
guztien erauzketa egin nahi lukeen datu base zentral honen zerbitzuko, alegia.

Ponte-izendegia, deiturategia eta exotoponimoen datu baseen hasierako
oinarriak, Euskaltzaindiak berak argitaratutako lanak izango lirateke, hau da,
Euskal izendegia, Euskal deiturategia, Arauak… Behin datu base horretara ha-
sierako erregistroak gaineratuta, beste iturri askoren datuak jaso eta daudene-
kin erlazionatu beharko dira, batez ere lekukotza dokumentalak. Era berean,
erregistro berriak gaineratzen ahalko dira, adibidez, jaso gabe geneuzkan ize-
nak, deiturak edo Euskal Herritik kanpoko lekuen izenak, erauzten den lan be-
rriren batean aurkituz gero.

Datu basera jasotako era guztiek gordeko dute jatorriaren memoria, hau
da, edozein kasutan era bakoitza nondik jaso den adierazten ahalko da uneo-
ro. Modu honetan, jatorrizko iturrien egileei beren lanaren ezagutza egiten
zaie.

Iturri eta ikerlanek eduki ditzaketen asmo eta egitura desberdinak begi-
ratuta, uste dugu hiru eratako lanak jaso beharko ditugula:

5.1. Zerrendak: Euskal Herria banatuta dagoen hiru gune politikoetan
egin dira edo egiten ari dira halako lan exhaustiboak. Goian aipatu-
rikoak dira zehazki, hots: Jose María Jimeno Jurío zenak zuzendu-
riko Nafarroako Toponimia eta Mapagintza, Araba-Bizkaia-Gipuz-
koa herrialdeen kartografiarako Eusko Jaurlaritzarentzat Nerea
Mujikaren zuzendaritzapean Deikerren eginiko lanak, eta Iparralde-
rako Bernadette Soulé IGNren laguntzaz eta Beñat Oyarçabalen ar-
durapean duela gutxi gauzatzen hasi omen dena. Lan hauek izango
lirateke etorkizuneko Toponimia datu basearen oinarria, «erak»
(ahozkoak, dokumentalak, bibliografikoak, kartografikoak...) bildu
ez ezik, kokaleku eta kodeketa geografiko zehatza ere ematen bai-
tute («lekuak» ondo zehaztuta, alegia), normalean, arautze-proposa-
mena ere serio samarra izanik. Proposamen horiek hasierako «lema»
izateaz gainera, lan horren egileen proposamentzat ere jaso behar
dugu («erak» beraz), etorkizunean aurkikuntza berrien ondorioz,
egindako arautze-proposamena alda baitaiteke. Kasu askotan balio
ofiziala ere badute proposamen horiek, gune politiko horri dagoz-
kion erakundeek argiago edo gordeago, nola edo hala ontzat eman
dituztelako. Bildutako erak mapan kokaturiko leku zehatzekin erla-
zionatuta agertzen zaizkigu eta lotura horiek ez dira inola ere galdu
behar. Gainerako datu baseetarako bakoitzari dagokion Euskaltzain-
diaren argitalpena izango da oinarria, hau da, Mikel Gorrotxategik
eta Patxi Salaberrik paratutako Euskal izendegia (ponte-izendegia)
eta Euskal deiturategia alde batetik, eta bestetik, exotoponimiarako
dagokion azpibatzordeak Euskera aldizkarian nahiz Arauak bildu-
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man plazaratutako zerrendak. Aipamen berezia behar du Gasteizko
toponimia lanak, Araba zati handi bat hartzeaz gain, inoiz ez beza-
lako datu kopurua bildu baitu.

5.2. Arautze-proposamena duten datu bilketak: Normalean inguru ge-
ografiko konkretu baten ikerlan toponimikoak izaten dira. Erauzke-
ta dokumental edo ahozko bilketa azalekoa edo sakona izan deza-
kete, bilketaren ondoren egileek arautze edota normalizaziora begira
proposamen bat eginik. Honelako lanek bi parte dituzte, bakoitza
bere aldetik baloratu eta bere horretan jaso (edo bazterrera utzi) be-
har dena. Alde batetik, halako lanetan egiten diren bilketek (doku-
mentalak zein ahozkoak) era batzuk jasotzen dituzte, jadanik datu-
tegian erauzita dauzkagun iturri batzuetakoak izan daitezkeenak, edo
lan horretan lehenengoz erauzi direnetakoak. Esan beharrik ez dago,
azkeneko hauek bakarrik jaso behar ditugula eta, langileen ahalegi-
nak alferrik galdu behar ez dira-eta, ikertzaileen esku jarri beharko
genituzkeela, ikerkuntza lanetan aurrera egingo badugu. Era hauek,
hala ere, nondik heldu zaizkigun eman behar da aditzera, norbaitek
argudia lezakeen edozein lan-lapurreta itxurarik saihesteko. Beste
alde batetik, egileek eurek eginiko arautze proposamenak ditugu. Az-
ken hauek ere jaso behar ditugu, baina jatorria ikerketa-lan hori bera
dela adieraziz. Honenbestez, beroni dagozkion erreferentzia guztiak
eraman beharko ditu. Bistan da, hauetatik atera daitezkeen datu guz-
tiak «erak» direla eta azkeneko ezaugarri horiek ezin direla ahaztu,
migrazio lanak egiteko prozedurak diseinatzean. Honelako lanak au-
keratzean ondo baloratu behar da, ikertzaileak erabilitako metodolo-
gia parametro zientifiko onargarrien barruan mugitu den ala ez, ze-
ren herri askotan egin diren mapak edo monografiak ez baitira beti
prozedura eta ebazpide objektiboekin diseinatu, gauzatu edo amaitu.
Izendegia eta Deiturategia datu baseak osatzeko, esparru horietan ar-
gitara atera diren bildumak izango ditugu kontuan. Hortik jasotzen
diren datuak normalean «erak» izango dira, nahiz eta paperezko eus-
karrian ikus ditzakegun gehienek izendegi hutsen itxura eduki. Itu-
rri horietatik egiten diren eren proposamenez gainera, egiten ahal di-
ren oharrak ere jaso daitezke, hala nola, jatorria, esanahia,
etimologia, eboluzioak…, betiere jatorria aditzera ondo emanda.

5.3. Datu bilketa hutsak: Historiografia lan askoren amaieran aurkibide
onomastikoak jartzeko ohitura ari da zabaltzen. Halako zerrendek
izugarrizko corpus dokumental interesgarria osa dezakete. Eta era
berean, guk egindako nahiz bultzatutako halako lan historiografiko,
folkloriko eta abarren erauzketak. Toponimiaren alorrean egindako
ahozko inkesten datuak ere, bereziki interesgarriak izan daitezke
arautzeari begira, oso informazio argigarriak eman ditzaketelako. Era
honetako datuek, hala ere, jatorriaren erreferentzia estandarra ondo
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eman behar dute aditzera, hau da, iturriaren laburdura eta fitxa, ahoz-
ko lekukoaren datuak, data, kokaleku zehatza (orrialdea, kutxa, pa-
pera...), testuingurua eta abar. Honelako lan askotan, ordea, arautze
faserako informazioa ematen den arren, ez da berau inorantz ere bi-
deratzen, ez proposamenik egiten.

Migrazio lan hauek ez dira betiere errazak izango. Erauzketa, bilketa nahiz
proposamen modura ikertzaileek eskuetaratzen dizkiguten «era» horiek guztiak,
toponimiaren kasuan adibidez, mapa gainean zehazki koka daitezkeen erreali-
tate geografikoekin erlazioan paratu behar ditugu. Prozedura hau, aldi berean,
ikerketa lan nekeza izango da, inola ere ezin automatiza daitekeena. Kontrara,
geografia eta aplikazio-informatikoak neurri minimo batean bederen, ezagutzen
dituen eta erabil ditzakeen kudeatzaile-ikertzailea behar da horretan aritu.

Hala ere, aldez aurretik goiko hiru tipologia horiek ondo zehaztuta uzten
baditugu, lanen migrazioa prozedura errazetan antola liteke, horretan ahalik
eta denbora gutxien galdu dadin. Lehenengo pausu hau emanda, behinik behin,
ikertzaileek datu iturri aberats eta mardul bat izango lukete erabiltzeko. Bai-
na honez gainera, ikerketa berrietan jarduteko asmoa dutenek, ez dituzte be-
rriro egingo beste norbaitek egin dituen erauzte-lanak eta, era honetan, iturri
berrien ikerketa bultzatzen da. Hau guztia ez da ulertu behar beste inoren la-
naren lapurreta baten gisa. Kontrara, bakoitzak bere lana plataforma komun
honetan jartzen badu, lan zientifiko hauen aurrerakuntza bermatuko dugu, etor-
kizuneko ikertzaileek eginik dauden ikerketak ez, baina berri batzuk egiten jar-
dungo dutelako.

Intereseko iturrien datutegi orokorra egin beharra dago, hala toponimia
alorrean nola izen eta deituren esparruetan. Egile nahiz jabeen baimenaren
kontua konponduz gero, datuen digitalizazio prozedurak diseinatu behar dira,
modurik azkarren eta merkeenean egin ahal izateko. Zenbait kasutan egileek
berek eskuratuko digute datu base itxuran. Beste kasu batzuetan, testu digita-
lizatu eran helduko zaigu eta geuk landu beharko dugu testu hori datu base
itxurara migratzeko. Zenbait kasutan eskaner nahiz kamera digitalaren bidez
digitaliza daiteke paperean dagoen testua. Azkenik, lanik neketsuena izango
litzateke liburu eran dagoen datutegia tekleatzea. Honetarako ere, Euskal-
tzaindiaren langileen artean oso kolaboratzaile onak aurki ditzakegu.

6. LANAREN DATU-ITURRIEN ZERRENDA IREKIA

6.1. Aipaturiko aldizkariak

AEF: Anuario de Eusko Folklore, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1921etik au-
rrera.

AESC: Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, Paris, 1946tik aurrera.
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AFA: Archivo de Filología Aragonesa, Zaragoza Probintziako Diputazioa; Ins-
titución Fernando el Católico, Zaragoza, 1945etik aurrera.

ASJU: Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo», Eusko
Ikaskuntza, Donostia, 1954tik aurrera.

Ateneo: Ateneo, revista órgano del Real Ateneo de Vitoria, Gasteiz, 1913tik
aurrera.

BCMN: Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Na-
varra, Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, Iru-
ñea, 1860tik aurrera.

BEHSS: Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián,Kutxa Gizarte eta
Kultur Fundazioa, Donostia, 1967tik aurrera.

Berceo: Berceo, revista riojana de ciencias sociales y humanidades, Instituto
de Estudios Riojanos; Gobierno de La Rioja, Logroño, 1946tik aurrera.

BIAEV: Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, Editorial Vasca
Ekin, Buenos Aires, 1950etik aurrera.

BISS: Boletín de la Institución Sancho el Sabio, Fundación Sancho el Sabio,
Gasteiz, 1957tik aurrera.

BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia, Real Academia de la His-
toria, Madril, 1877tik aurrera.

BRSBAP: Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País, Donostia, 1945etik aurrera.

BMB: Bulletin du Musée Basque, Société des Amis du Musée Basque, Baio-
na, 1927tik aurrera.

CEEN: Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, Príncipe de Viana
eta Nafarroako Gobernua, Iruñea, 1969tik aurrera.

EAA: Estudios de arqueología alavesa, Arkeologiarako Arabar Institutoa, Gas-
teiz, 2002tik aurrera.

Egan: Egan, Suplemento de literatura del Boletín de la Real Sociedad Bas-
congada de Amigos del País, Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, Donostia, 1948tik aurrera.

Euskalerriaren alde: Euskalerriaren alde, Euskalerriaren alde elkartea, Donos-
tia, 1911-1931.

Euskal Esnalea: Euskal esnalea, Euskal esnalea elkartea, Tolosa, 1908-1931.

Euskera: Euskera, Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, Euskaltzaindia, Bilbo,
1920tik aurrera.
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FLV: Fontes linguae vasconum. Studia et documenta, Príncipe de Viana eta
Nafarroako Gobernua, Iruñea, 1969tik aurrera.

Iker: Iker bilduma, Euskaltzaindia, Bilbo, 1996tik aurrera.

Orbis: Orbis, Bulletin International de Documentation Linguistique, Centre in-
ternational de dialectologie generale-Universite catholique de Louvain,
Louvain, 1952tik aurrera.

PV: Revista Príncipe de Viana, Institución Príncipe de Viana; Consejo de Cul-
tura de Navarra, Iruñea, 1940tik aurrera.

RAMB: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Ministerio de Educación
y Ciencia, Madril, 1871-1978.

RFE: Revista de Filología Española, Publicaciones de la Revista de Filología
Española, Madril, 1917-1957.

RH: Revue hispanique: recueil consacré à l’étude des langues des littératures
et de l’histoire des pays castillians, catalans et portugais, Revue hispa-
nique, Paris-New York, 1894-1933.

RIEV: Revista Internacional de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza (1918tik),
Donostia, 1907tik aurrera.

RIO: Revue Internationale d’Onomastique, Paris, 1949-1968.

SV: Scriptorium Victoriense,Teologia Fakultatea, Gasteiz, 1954tik aurrera.

Via Domitia: Via Domitia, annales publiées par la Faculté des Lettres de Tou-
louse, Toulouse, 1954tik aurrera.

6.2. Corpuserako lanak

ABELLA, Manuel; GONZÁLEZ ARNAU, Vicente; MARTÍNEZ MARINA,
Francisco; TRAGGIA, Joaquín: Diccionario geográfico histórico de Es-
paña por la Real Academia de la Historia. Sección I. Comprehende el
reyno de Navarra, señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúz-
coa (2 liburuki), Viuda de AtD. Joaquín Ibarra, Madril, 1802 [La Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1968].

AGIRRE KEREXETA, Iñigo (zuz.): Bailarak, guía de ríos, valles y comar-
cas de Euskal Herria (6 liburuki), Linorsa, Donostia, 1990.

AGUD QUEROL, Manuel: «Alba, topónimo preindoeuropeo» in Actas del
Primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Salamanca, 1950,
Centro Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1952.

——: «Áreas toponímicas en el País Vasco» in ASJU, VII (1973), 41-75.
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——: Elementos de cultura material del País Vasco, Luis Haranburu, Donos-
tia, 1980.

AGUD QUEROL, Manuel; CARO BAROJA, Julio (zuz.): Historia General
del País Vasco (11 liburuki), La Gran Enciclopedia Vasca; Luis Haran-
buru, Donostia, 1980-1981.

AGUD QUEROL, Manuel; MITXELENA ELISSALT, Luis: «Formas popula-
res de topónimos del País Vasco anteriores a 1900» in Acta Salmanti-
censia XI, Salamancako Unibertsitatea, Salamanca, 1958, 39-59.

AGUD QUEROL, Manuel; TOVAR LLORENTE, Antonio: «Materiales para
un diccionario etimológico vasco» in ASJU, 25 (1991), 255-314, 543-
622, 805-864; 26 (1992), 281-340; 27 (1993), 321-360, 613-692, 949-
1028; 28 (1994), 263-332, 631-682, 915-992.

AGUIRRE GANDARIAS, Sabino: Las dos primeras crónicas de Vizcaya
[1452, 1454], Biblioteca de Historia del Pueblo Vasco 5, Caja de Aho-
rros Vizcaina, Bilbo, 1986.

AGUIRRE SORONDO, Antxon; LIZARRALDE ELBERDIN, Koldo: Ermi-
tas de Gipuzkoa, José Miguel de Barandiaran Fundazioa [1993ko beka],
Donostia, 2000.

AICUA IRISO, Ana María; et al: El valle de Roncal. Documentación básica,
Dindana, Iruñea, 1985.

AICUA MARÍN, José María; MARTÍN DUQUE, Ángel Juan, etc.: El valle
de Elorz. Naturaleza-Historia-Arte, San Migel parrokia, Noain, 1990.

ÁLAMO, Juan del: Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-
1284), Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madril, 1950.

ALARCOS LLORACH, Emilio: «Apuntaciones sobre toponimia riojana» in
Berceo, XVI (1950), 473-492.

ALBAIGÈS OLIVART, Josep María: Enciclopedia de los topónimos españo-
les, Planeta, Bartzelona, 1998.

ALBERTOS FIRMAT, María Lourdes: «Álava pre-romana y romana: estudio
lingüístico» in EAA, 4 (1970), 107-223.

——: «La antroponimia de las inscripciones hispano-romanas del País Vasco.
Reflejos de onomástica personal de época románica en los topónimos ala-
veses» in Estudios de Deusto 20, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1972,
335-356.

——: «Onomástica personal en las inscripciones romanas de Álava» in La for-
mación de Álava. 650 aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), I
(Ponentziak), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 1984, 33-61.
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ALEGRÍA SUESCUN, David; LOPETEGUI SEMPERENA, Guadalupe; PES-
CADOR MEDRANO, Aitor: Archivo general de Navarra (1134-1194),
Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1997.

ALFÖLDY, Geza: Flamines provinciae hispaniae citerioris, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madril, 1973.

ALFORD, Violet: «Some Notes on the Pyrenean Stringed Drum» in RIEV,
XXVI (1935), 567-577.

ALTADILL Y TORRONTERA DE SANCHO SAN ROMÁN, Julio: «Los des-
poblados en Navarra» in BCMN, 1917, 1923.

ALTARRIBA ORDÓÑEZ, Antonio (koord.): Doscientos años de geografía en
Álava. Del cuestionario de Tomás López a la actualidad, Vital Kutxa Fun-
dazioa, Gasteiz, 2000.

ALZOLA GEREDIAGA, Nicolás «Anai Berriotxoa»: «Onomástica alavesa.
Topónimos de la cuenca del Omecillo» in BRSBAP, 17:1 (1961), 97-98.

ALLI ARANGUREN, Juan Cruz: La mancomunidad del Valle de Roncal, Na-
farroako Gobernua, Lehendakaritza Saila, Iruñea, 1989.

ALLIÈRES, Jacques: «Basque et latin vulgaire» in FLV, 15 (1973), 355-367.

——: Les basques, Presses Universitaires de France, Paris, 1977 [Los vascos,
EDAF Universitaria, Madril, 1978].

——: «La dialectologie basque» in Euskal linguistika eta literatura, bide be-
rriak, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1981, 103-114.

ALVAR LÓPEZ, Manuel: El habla de Oroz-Betelu, RDTP, III, 1947.

——: «Palabras y cosas en la Aezcoa» in Pirineos, Revista del Instituto de Es-
tudios Pirenaicos, Zaragoza, 1947, V, VI.

——: «Voces prerromanas en la toponimia pirenaica (arte, gaparra, karri,
muga)» in BRSBAP, III (1950), 8-15.

——: Catalán y aragonés en las regiones fronterizas in Actas del XII Congre-
so Internacional de Lingüística Románica, Bartzelona, 1955.

——: «Notas lingüísticas sobre Salvatierra y Sigüés» in AFA, 8-9 (1957).

——: Documentos de Jaca (1362-1502), Institución Fernando el Católico, Za-
ragoza, 1960.

——: «“Poma” y “Mat(t)iana” en la toponimia de la Península Ibérica» in Ac-
tas del IX Congreso Internacional de Lingüística Románica (BF XX), III
(1962), 165-203.

——: El dialecto riojano, Gredos, Madril, 1976.
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ANDERSSON, L.: «Liberri y la cuestión vasco-ibérica» in FLV, III (1971),
107-118.

APEZETXEA ZUBIRI, Pello: «Etxalarko etxe eta baserrien izenak (1623-
1983)» in FLV, 45 (1985), 183-203.

APRAIZ BUESA, Odón de: «Un caso de fonética histórica estudiado en la to-
ponimia alavesa. La alternancia de l/r» in RIEV, XI (1920), 81-94.

——: «De toponimia histórica, evolución de la raíz zubi» in RIEV, XV (1924),
306-312.

——: «El idioma en Álava. Toponimia alevesa. Notas, problemas y deduccio-
nes» in Euskal Esnalea, 20 (1930), 13-18.

——: «Saltus, Zaltu, Zaldu y el toponímico Salduba» in Yakintza, Revista de
Cultura Vasca, Donostia, 1934, 458-460.

——: «De la vieja toponimia de Navarra. Etimología vasca en latín del siglo
XII» in Homenaje a don Julio de Urquijo, III, Donostia, 1950, 447-545.

——: KNÖRR BORRÁS, Henrike: «De la toponimia euskariane en Álava» in
BISS, 22 (1978), 286-304.

ARANA GOIRI, Sabino: «Deun-ixendegi euzkotarra, Tratado etimológico de
los apellidos euzkéricos» in Obras completas, Sabindiar batza; Amorror-
tu, Buenos Aires, 1965, 702-809 [1897] [Sendoa, Donostia, 1980].

ARANZADI UNAMUNO, Telesforo de: «Un poco de apellidos actuales en
San Sebastián» in RIEV, VII (1913), 157-173; VIII (1913), 340.

ARAZURI DÍEZ, José Joaquín: Pamplona, calles y barrios (3 liburuki), Grá-
ficas Castuera, Iruñea, 1979-1980.

ARANBERRI ODRIOZOLO, Fernando: Ermua-Eitzaga leku-izenak, geure
izanaren barrena, Onomasticon Vasconiae 22, Euskaltzaindia, Bilbo,
2001.

ARBELAIZ, Juan José: Las etimologías vascas en la obra de Luis Michele-
na, Kardaberaz 31, Librería Técnica de Difusión, Tolosa, 1978.

ARBIZU GABIRONDO, Nicolás: «Toponimia de Iturmendi» in FLV, 56
(1990), 261-275.

ARELLANO SADA, Pedro: Salinas de Añana a través de los documentos y
diplomas conservados en su archivo municipal, La Académica, Zarago-
za, 1930.

ARIGITA Y LASA, Mariano: Colección de documentos inéditos para la his-
toria de Navarra, Imprenta Provincial, Iruñea, 1900.
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——: Historia de la imagen y santuario de San Miguel de Excelsis, Lizaso
hermanos, Iruñea, 1904.

ARIN DORRONSORO, Juan de: «Toponimia del pueblo de Ataun» in Anua-
rio de Eusko Folklore, VII (1928), 55-152.

——: «Contribución al estudio de la toponimia (Ataun)» in BRSBAP, XXV-4
(1969), 471-516.

AROCENA ARREGI, Fausto: Brumas de nuestra historia, Monografías vas-
congadas 10, Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, Donostia,
1952.

ARRAIZA, Eugenio: «Ain-ez bukatzen diren euskal toponimoak» in FLV, 48
(1986), 225-249.

ARREGI, B.: «Notas etimológicas, los nombres de los pueblos guipuzcoanos»
in Euskalerriaren alde, II (1912), 119-121.

ARREGI, Santiago: «Toponimia de Ezcaray» in Euskera, III (1958), 83-102.

ARREGI AZPEITIA, Gurutzi: Ermitas de Bizkaia (3 liburuki), Labayru ikas-
tegia; Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1987.

ARZAMENDI SÁEZ DE IBARRA, Jesús: Términos vascos en documentos
medievales de los siglos XI-XVI, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo,
1985.

ASTARLOA, Pablo Pedro de: Apología de la lengua bascongada ó ensayo
crítico filosófico de su perfección y antigüedad sobre todas las que se co-
nocen, Gerónimo Ortega, Madril, 1803 [Argitaraldi faksimilea: Librerías
París-Valencia, Valentzia, 1993].

AYERBE IRIBAR, María Rosa: Documentación medieval del archivo muni-
cipal de Azkoitia (XIII-1500), Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1993.

——: Documentación medieval del archivo municipal de Legazpia (1290-
1495), Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1995.

——: «La unión o mancomunidad de Enirio y Aralar. Un caso modélico de
montes comunales intervenidos por el Servicio Forestal de la Diputación
de Gipuzkoa» in BRSBAP, LXI:1 (2005), 5-136.

AYERBE IRIBAR, María Rosa; ELORZA MAIZTEGI, Javier: Archivo mu-
nicipal de Elgeta (1181-1520), Eusko Ikaskuntza, Donostia, 2002.

AYERBE IRIBAR, María Rosa; ETXEZARRAGA GABILONDO, Jon: Ar-
chivo municipal de Elgoibar (1346-1520), Eusko Ikaskuntza, Donostia,
1999.
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AZKUE ABERASTURI, Resurrección María: Cancionero popular vasco, A.
Boileau y Bernasconi, Bartzelona, 1921-1925.

——: Las mil y una canciones populares vascas, A. Boileau y Bernasconi, Bar-
tzelona, 1923.

——: «El artículo y la epéntesis en la toponimia» in Euskera, IX (1928), 212-217.

——: «La epéntesis en la toponimia» in Euskera IX (1928), 307-310.

——: Acerca del santoral vasco, Editorial Vasca, Bilbo, 1933.

——: Advertencias a las notas sobre el santoral vasco del Sr. Altube, Gaube-
ka’ren irarkola, Bermeo, 1935.

——: Euskalerriaren yakintza, literatura popular del País Vasco, Espasa-Cal-
pe, Madril, 1935 [Euskaltzaindia, Bilbo, 1989].

——: Morfología vasca (3 liburuki), La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1969
[1925].

BADIA MARGARIT, Antoni María: «Mal “Roca” en la toponimia pirenaica
catalana» in Actas de la Primera Reunión de Toponimia Pirenaica (Jaca,
agosto de 1948), Cursos del Instituto de Estudios Pirenaicos, Consejo Su-
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de Toponimia Pirenaica (Jaca, agosto de 1948), Cursos del Instituto de
Estudios Pirenaicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Za-
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BALPARDA Y DE LAS HERRERÍAS, Gregorio de: Historia crítica de Viz-
caya y de sus fueros (2 liburuki), Caja de Ahorros Municipal de Bilbao,
Bilbo, 1974 [1922-1945].
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ARAUTEGI ETA BARNE-ERREGELETARAKO
ONARTUTAKO ALDAKETAK

Lehendabizi, zeintzuk artikulu aldatu beharko liratekeen ikusi eta onartu
dira Argomaizen, XIV. Barne-Jardunaldietan. Madrilen, Hezkuntza Ministe-
rioan tramitatu behar baitira aldaketok, beharrezko diren bakanak aldatzekoa-
ren alde agertu dira euskaltzainak, «erreforma partziala», alegia.

3, 6, 17, 22 eta 33. artikuluak aldatzea onartu da, euskaltzainen adin eta
egoeraren ondorioak soluzio bidean jartzeko, Erakundearen lanerako euskal-
tzainen benetako kopuru «aktiboa», gutxienez 24koa izan dadin.

Euskaltzain emerituak sortzea, onartu da maiatzaren 27an Argomaizen
egindako batzarrean, horren berridazketa ekaineko bilkuran berretsiz.

6 eta 13. artikuluak aldatzeaz ez zuen inork oharrik egin, argi zegoelako
nonbait lehengo garaian idazkariordetza eta kudeaketa esku berberean zeude-
lako eta, orain, bi arduradun desberdinen artean banatuta.

Ondorioz, Arautegiaren eta Barne-Erregelen testuak honela onartu dira.

Bilbon, 2005.eko ekainaren 23an.

Jose Luis Lizundia Askondo, Lege azpibatzordeko idazkari eta ponentea.

I. Arautegia

Indarrean zegoena

Hogeita lau euskaltzain osoz, euskaltzain urgazlez eta euskaltzain ohorez-
koz osatua da Euskaltzaindia. Euskaltzain urgazle eta ohorezkoentzat ez da
muga jakinik.

3. Artikulua Zenbat euskaltzain



Argomaizen onetsia

Argomaizen onetsia

Indarrean zegoena

Argomaizen onetsia

Indarrean zegoena

Idazkariordeari dagokio:
a) Idazkaria falta denean, haren lanak egitea.
b) Euskaltzaindiaren etxean zeregin arrunten arta izatea.
c) Bulego arazoak aitzinatzea, euskaltzainburu, buruorde, idazkari, diru-

zain edo bibliotekariaren oniritziaz, gaiak nola diren.
d) Euskaltzainburuaren aginduz, joan den batzarreko akta eta heldu dene-

ko deia, erabiliko diren gaien zerrendaz, batzarkide guztiei bidaltzea.
e) Ordezkaritzetako lanak koordinatzen idazkariari laguntzea.

13. Artikulua Idazkariordearen zereginak

Idazkariorde eta kudeatzaile bat izenda daitezke, alogeraz ordainduak.
Hauek ez dira euskaltzain osoak izango.

Idazkari ordezko bat ere izenda daiteke, alogeraz ordaindua. Hau ez da eus-
kaltzain osoa izango.

6. Artikulua Idazkariordea eta kudeatzailea

Euskaltzain emeritu mailara, ezintasunagatik edo adinagatik euskaltzain oso
direnak pasatuko dira. Emerituek euskaltzain osoaren kideko maila gorde-
ko dute. Barne Erregeletan garatuko dira euskaltzain emerituekiko xeheta-
sunak.

4. Bis artikulua Euskaltzain emerituen izaera

Hogeita lau euskaltzain osoz, euskaltzain emerituz, euskaltzain urgazlez eta
euskaltzain ohorezkoz osatua da Euskaltzaindia. Euskaltzain urgazle eta
ohorezkoentzat ez da muga jakinik.
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Argomaizen onetsia

Argomaizen onetsia

Indarrean zegoena

Argomaizen onetsia

Erakundearen batzarrak ohikoak eta ohiz kanpokoak izango dira, barren-
goak eta agerikoak. Hilabete oro, ahal dela, ohiko barrengo batzar bat egin-
go da, euskaltzain oso guztiak joatera behartuak daude, eta joaterik ez bal-
din badute, ezin etorria agertu behar dute. Euskaltzain emerituak ez daude
ohiko barrengo batzarretara joatera behartuak. Artikulu honen zehaztapena
Barne Erregeletan garatuko da.

Erakundearen bilkurak ohikoak eta ohiz kanpokoak izango dira, barrengo-
ak eta agerikoak. Hilabete oro, ahal dela, ohiko barrengo bilkura bat egin-
go da, eta euskaltzain oso guztiak joatera behartuak daude, eta joaterik ez
baldin badute, ezin etorria agertu behar dute.

17. Artikulua Batzar arruntak eta bereziak

Kudeatzaileari dagokio:
a) Diruzaina falta denean, haren lanak egitea.
b) Bulego arazoak aitzinatzea, euskaltzainburu edota diruzainaren oniri-

tziaz, gaiak nola diren.
c) Euskaltzaindiaren etxeetan zeregin arrunten arta izatea eta langileen ar-

dura kudeatzea.
d) Ordezkaritzetako eta lan-taldeetako langileen ardura laborala kudeatzea.

13. Bis artikulua Kudeatzailearen zereginak

Idazkariordeari dagokio: 
a) Idazkaria falta denean, haren lanak egitea.
b) Bulego arazoak aitzinatzea, euskaltzainburu edota idazkariaren oniri-

tziaz, gaiak nola diren.
c) Euskaltzainburuaren aginduz, joan den batzarretako akta eta heldu de-

neko deia, erabiliko diren gaien zerrendaz, batzarkide guztiei bidaltzea.
d) Ordezkaritzetako eta lan-taldeen lanak koordinatzen idazkariari lagun-

tzea.
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Indarrean zegoena

Argomaizen onetsia

Indarrean zegoena

Argomaizen onetsia

Euskaltzain oso baten heriotzagatik, edota ezintasun ala adinagatik emeri-
tu mailara pasatu delako, euskaltzain osoen hutsuneak gertatzen direnean
ohiko batzarrean jakinaraz bitez, eta hutsuneok hornitzeko proposamenak
horren hurrengo bi batzarretan aurkeztu ahal izango dira.

Euskaltzain osoen hutsuneak ohiko bilkuran jakinaraz bitez, eta hutsuneok
hornitzeko proposamenak horren hurrengo bi batzarretan aurkeztu ahal
izango dira.

33. Artikulua Euskaltzain osoen hutsunea

Batzarretara ez etortzeko arrazoi taxuzkoa duten euskaltzain osoek beren
botoa idatziz edo beste euskaltzain oso baten bidez (hartarako ahala honi
emanez) igor dezakete. Euskaltzain emerituek ezin dezakete bozketa ahal-
men hori erabil. Iritziak berdin agertzen badira, euskaltzainburuak izanen
du azken hitza.

Batzarrera ez etortzeko arrazoi taxuzkoa duten euskaltzain osoek beren bo-
toa idatziz nahiz beste euskaltzain oso baten bidez (hartarako ahala honi
emanez) igor dezakete. Iritziak berdin agertzen badira, euskaltzainburuak
izanen du azken hitza.

22. Artikulua Ezin etorrian (bozketa ahalmena)
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II. Barne-Erregelak

Arautegian egindako aldaketetatik eratortzen diren aldaketak egin behar
dira Barne-Erregeletan.

Indarrean zegoena

Argomaizen onetsia

Argomaizen onetsia

Argomaizen onetsia

a) Euskaltzain emerituek euskaltzain osoen eskubide guztiak gordetzen di-
tuzte, baina ez dute erakunde ardura betebeharrik.

b) Euskaltzain emerituek osoko bilkuretan, nahiz batzordeetakoetan parte
hartzeko eskubidea dute, ahots eta botoarekin, halaber Euskaltzaindia-
ren Iker edota Jagon Sailetako egitasmoetan.

c) Euskaltzain emerituek erakundearen karguetarako hautagai eta hautesle
izan daitezke, baina ahala inori ezin diete eman.

6. Bis artikulua Euskaltzain emerituen eskubideak

Euskaltzain emerituak dira:
a) Hirurogeita hamabost urte bete dituztenak;
b) Hirurogeita hamar urte bete dituztenak eta, bere borondatez, emeritu iza-

tea erabaki dutenak;
c) Bere burua euskaltzain osoari dagozkion eginkizunak betetzeko ezindu-

rik ikusten badu eta, idatziz hala adierazita, osoko bilkurak, gehiengo
osoz, onartzen badu.

4. Bis artikulua Euskaltzain emerituak

Arautegiaren hirugarren artikuluak dioenez, euskaltzain osoez, euskaltzain emeri-
tuez, euskaltzain urgazleez eta euskaltzain ohorezkoez osatua da Euskaltzaindia.
Euskaltzain osoak hogeita lau izango dira. Emerituak, ordea, gehienez, he-
ren bat, zortzi izan daitezke.

Arautegiaren hirugarren artikuluak dioenez, hogeita lau euskaltzain osoz, eta
euskaltzain urgazleez eta euskaltzain ohorezkoez osatua da Euskaltzaindia.

3. Artikulua Zenbat euskaltzain
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Argomaizen onetsia

Indarrean zegoena

Argomaizen onetsia

Euskaltzaindiak bere barne ibilbidean gizon eta andreen berdintasunera-
ko politikak sustatuko ditu.

1. Arautegi eta Barne-Erregelen eraldaketa hau indarrean jarriko da Es-
tatuko Buletin Ofizialean argitaratu eta biharamunean.

2. Arautegia eta Barne-Erregelak indarrean jarri eta lehen osoko bilku-
ran, 75 urte bete dituzten euskaltzain osoak emeritu egoerara igaroko
dira jaiotze dataren arabera.

3. Arautegia eta Barne-Erregelak indarrean jarri eta lehen urtean, gehie-
nez, lau euskaltzain oso berri izendatu ahal izango dira, euskaltzain
oso batzuk emeritu egoerara igarotzearen ondorioz.

Epe honen ostean, urte bakoitzeko, gehienez ere, bi euskaltzain oso be-
rri izendatu ahal izango da, euskaltzain osoak emeritu egoerara igarotzearen
ondorioz.

Azken xedapenak

Xedapen gehigarria

Zuzendaritzaren bileretan idazkariordeak eta kudeatzaileak, botorik gabe,
parte hartuko dute.

Zuzendaritzaren bileretan idazkariordeak parte hartuko du.

19. Artikulua Idazkariorde eta kudeatzailea

Arautegiaren 13. eta 13. bis artikuluen arabera, ahal delarik, aste oro, bu-
lego arazoak aitzinatzeko eta eskuarteko gai arrunten zama arintzeko, eus-
kaltzainburua, idazkaria eta diruzaina, idazkariordearekin eta kudeatzailea-
rekin bil daitezke.

13. Bis artikulua Bulego arazoen aitzinatzea
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4. Quorum ondorioetarako, honako artikulua eransten zaie Barne-
-Erregelei:

59.bis. Arautegi eta Barne-Erregelen ondorioetarako, quorum eta
gehiengoak, betiere, euskaltzain oso eta bilerara bertaratu diren euskaltzain
emerituen kopurua zenbatuta egingo da.
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XIV. BARNE-JARDUNALDIEN KRONIKA

Pello Telleria,
idazkariordea

Euskaltzaindiak, Argomaizko Paradorean (Araban) egin ditu bere XIV.
Barne-Jardunaldiak 2005eko maiatzaren 27an eta 28an, hileko osoko batzarra
maiatzaren 26 arratsaldean egin ondoren. Euskaltzain oso hauek izan dira jar-
dunaldi horietan, denbora osoz edo partez: Andres Urrutia, euskaltzainburua;
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis
Lizundia, diruzaina; Henrike Knörr, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sail-
burua eta Jose Antonio Arana Martija, Adolfo Arejita, Miren Azkarate, Jean-
-Louis Davant, Patxi Goenaga, Emile Larre, Pello Salaburu, Ibon Sarasola eta
Piarres Xarritton euskaltzainak.

Aurreikusitako egitarauari jarraituz gertatu dira gauzak, eta horrela, maia-
tzaren 27 goizean Andres Urrutia euskaltzainburuak eman die hasiera Barne-
-Jardunaldiei, Euskaltzaindiaren oraingo egoera azalduz eta aurrean dauden
erronkak eta hobetu beharreko arloak zeintzuk diren adieraziz.

Ondoren, Barne-Jardunaldiek izan duten gairik garrantzitsuenari heldu
zaio: Arautegi eta Barne Erregelen aldaketa. Bi aukera eskaintzen ziren: bate-
an, euskaltzain osoen kopurua handitzea eta, bestean, euskaltzain emeritoak
sortzea, nolabait horien ordezkoak-edo izango liratekeen euskaltzain osoak
hautatuz, beti ere gehienezko kopuru batean. Bi aukera horien artean, euskal-
tzain emeritoak sortzea onartu da, aho batez.

Beñat Oihartzabal buruordeak, gero, Euskaltzaindia Frantziako legedian
nola txertatuta dagoen azaldu du, horretarako prestatu duen txostena banatu
eta irakurriz. Europar Batasunaren garapenak Euskaltzaindiaren zerikusia izan
dezakeela ere aipatu da.

Henrike Knörr Iker sailburuak txostena irakurri du Euskaltzaindiaren ar-
gitalpen-politikaz, batez ere irizpide argiagoak eta eraginkorragoak ezartzea
proposatuz.

Ordu bat eta erdietan bazkaltzeko etena egin da, eta arratsaldeko laure-
tan berriro Barne-Jardunaldiei ekin zaie. 



Arratsaldeko lehen saioan, Pello Salaburuk Euskal Gramatika Orokorra-
ren egitasmoa aurkeztu du txostena irakurriz, «Euskal Gramatika orotarikoa»
izenekoa. Gaiak dituen zenbait arlo ukituz euskaltzain batzuek parte hartu dute
eztabaidan: egitasmoaren finantzabidea, gramatika moderno eta tradizionala-
ren arteko oreka, egitasmoen zuzendariek bere agin hartu beharko dituzten
erantzukizunak eta gramatikari buruzko egitasmo horretan fonetika ere sartze-
az, besteak beste. Ongi ikusi da proiektu akademiko hau eta erantzukizunaren
eta finantzabidearen zehazpena Zuzendaritzaren eta batzordeburuaren eskue-
tan geratu da.

Bigarren egitasmoa Ibon Sarasolak aurkeztu du, Hiztegigintzari dagokion
egitasmoa. «Euskara-euskara hiztegia» egiteko proiektua aurkeztu du, hau da,
Hiztegi Batuko lehen itzuliko hitz-zerrendei mamia jartzea, horretarako oina-
rri eta adibide-iturri gisa OHEa aztertu eta egokituz. Behin hiztegia amaitu eta
gero, Euskaltzaindiak eman beharko dio onespena, batzorde baten bitartez;
onarpen hori emateko, batzordeño bat sortzeaz ere hitz egin da. Ontzat eman
da proiektua, eta erantzukizun eta finantzabideez Euskal Gramatika Orokorre-
rako esandakoak berak balioko du hemen ere

Arratsaldean aurkeztu den azken egitasmoa «Euskal Corpus Onomastikoa»
izenekoa izan da, A. Iñigo Onomastika batzordeburuaren eskutik. A. Iñigok lan
honen garrantzia azpimarratu du, egitasmo hau gauzatzeak Euskaltzaindiari eus-
karri sendoagoa eskainiko baitio toponimiaz egiten zaizkion galderei behar den
ziurtasunaz erantzun ahal izateko. Proiektua ontzat eman da.
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Eguneko saioa iluntzeko 19:45ean bukatu da. Biharamunean, maiatzaren
28an, goizeko 8:30etan, ekin zaio bilkurari berriz. X. Kintana idazkariak eta
P. Telleria idazkariordeak «Egindakoen eta eginkizunen txosten orokorra» ize-
neko txostena aurkeztu dute, txostenaren alderdi nagusiak aipatuz. Txostene-
an, Euskaltzaindiko egitasmo eta batzordeek 2003an eta 2004an egin dituzten
lanen berri ematen da. Ondoren, zenbait euskaltzainek hitz egin dute, gai
hauek ukituz: txostena osatzeko iradokizunak; sistema informatikoa eta Atla-
sa; Euskaltzaindiak bultzatu beharko lukeen argitalpen-politika eta Euskal-
tzaindiak irizpen-eskabideei erantzuteaz, besteak beste.

Azkenik, izendapenak egin dira. Lehenik, ordezkariak izendatu dira, eta
ondoren, batzordeburuak eta idazkariak. Batzordekideak izendatzea hurrengo
batzarrerako utzi da.

XIV. Barne-Jardunaldiak maiatzaren 28ko goizeko 10:40ean amaitu dira.
Jardunaldi hauei buruzko informazio zehatzagoa Barne-Jardunaldi hauen ba-
tzar agirian aurki daiteke.
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