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Agurra

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Agintariok!
Euskaltzainkideok!
Uxuetarrok!

Euskaltzaindiak bat egiten du gaur Uxue herriarekin eta Nafarroako he-
rrialdearekin, Uxueko seme den Patxi Salaberri euskaltzain oso aitortzeko as-
moarekin.

Orain dela gutxi arte, Nafarroako bost merindadeetatik hirutan bakarrik
izan da Euskaltzaindia (Iruñekoan, Lizarrakoan eta Zangozakoan). Azken ur-
teotan, ordea, bisitatu ditu Foru Komunitateko beste bi merindadeak: 2002. ur-
tean, Tuterako merindadea, Nafarroa Oinez zela eta; eta, 2003. urtean, Erri-
berriko merindadean, Miranda-Arga herrian izan zen, Bartolome Karrantzaren
V. mendeurrena zela eta.

Oraingoan, berriro ere, Euskaltzaindia Nafarroako bosgarren merindade-
ra dator, ekitaldi pozgarri batera, alegia, Patxi Salaberrik egingo duen sarrera-
-hitzaldiaren partaide eta lekuko izatera.

Hartara, Nafarroako herrialdeak, beste behin ere, bere ekarria egingo die
euskarari eta Euskaltzaindiari, euskaltzain osoen soka luzea berriztatuz eta lu-
zatuz.

Nor da Patxi Salaberri? Ausardia handia izango litzateke nirea, zuei esango
banizue zein eta zer-nolakoa den zuen herrikidea. Apalagoa da, aldiz, nire gaur-
ko mezua, azpimarratu nahi dudalako, hitz laburretan, zer ikusi izan duen Eus-
kaltzaindiak Patxi Salaberrirengan, bere euskaltzain osotasun horretan sartzeko. 

Goraipa dezadan, lehendabizi, haren euskaltzaletasuna, hain zuzen ere, as-
palditik euskara galdu zuen herrialde bateko nafarra izanik.

Aitor dezadan, hurrenik, haren maila eta prestigio zientifikoa euskalgin-
tzan, urte luzeetan ondu duena, pausoz pauso eta lanez lan, onomastika cor-



pus baten jabe izan arte. Hor dago, besteak beste, Nafarroako Gobernuak eman
dion Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren zuzendaritza.

Gogora dezadan, bestalde, bere unibertsitate-irakasletza, Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoan bera baita euskararen erreferente sendo eta irmoa.

Ez ditzadan ahantzi, orobat, etorkizunerako proiekzioa, gaztetasuna eta
heldutasuna, halakoak biltzen baititu Patxi Salaberrik bere baitara.

Zer esanik ez, Nafarroan bizi eta lan egiten duen Patxi Salaberrik gertu-
-gertutik ezagutzen du Nafarroako euskalgintza, eta hori ere aintzat hartzekoa
eta estimagarria da. 

Halakoak behar ditu Euskaltzaindiak, eta horretara dator gaur Uxuera, na-
far guztiei agurra egin eta nafar baten euskaltzaintasuna aitortzera.
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Behinola izan zuen Uxuek asmoa eta gogoa Nafarroako Unibertsitatea
bertan izateko. Oinarriak eta zimenduak ere hementxe omen, guztion bistan
eta begiradapean. Orduko hartan ezin izan zena, gaur, beste modu batera, gau-
zatu eta gorpuztuko dugu, alegia, Euskaltzaindia ararteko, Uxueko semeak
euskara eta unibertsitatea bere herrira itzultzea.

Bejondeizula, Patxi. Ongi etorri gure artera, eta bidaia luzea izan ezazu
gure artean!

* * *

Euskaltzaindia llega hoy a Uxue, a ser testigo de la ceremonia de recep-
ción de un hijo suyo, Patxi Salaberri, universitario y euskaldún, que renueva
y actualiza la decisiva aportación de Navarra al acervo común de la lengua
vasca.

En Uxue están los cimientos de aquella universidad de Navarra que ja-
más llegó a construirse. Hoy un hijo de Uxue, de la mano de la Real Acade-
mia de la Lengua Vasca, vuelve a renovar la vocación universitaria de Uxue,
y a imbricar la quinta merindad de Navarra con el esfuerzo de toda Navarra
en pro de la lengua vasca, parte imprescindible de la personalidad de esta Co-
munidad Foral. 

No me queda sino felicitar al nuevo académico de número, y agradecer,
en nombre de Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca, a la alcal-
desa de Uxue, a las autoridades de Navarra y a todos los que hoy nos acom-
pañáis en este día de júbilo, vuestra presencia en este acto.

Esan dut,

He dicho
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