
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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