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Andres Urrutia euskal tzainburua,
Beñat Oihar tzabal, euskal tzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arko txa,
Pa txi Goenaga,
Jean Hari tschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Pa txi Salaberri,
Ibon Sarasola,
Ana Toledo,
Joan Mari Torrealdai,
Pa txi Uribarren,
Xarles Videgain,
Xarriton, Piarres
eta Mikel Zalbide euskal tzainak

Pello Telleria idazkariordea, Juan Jose 
Zearreta eta Jose Antonio Aduriz, 
zegoz kien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Pello Sala-
buruk, ahala Jean Hari tschelharri; 
Bernardo A txagak, ahala A. Urrutiari; 
Miren Azkaratek, ahala P. Goenagari; 
Jean-Louis Davantek, ahala Txomin 
Peilleni; Pa txi Zabaletak, ahala A. 
Iñigori. Lourdes Oñederrak bilkura 
amaitu baino lehen joan beharragatik, 
ahala Aurelia Arko txari.

Ba tzarra arra tsaldeko 16:30ean hasi da 
Gasteizko Canciller Ayala hotelean, 
ezkerreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak bertan direla.

1. Aurreko ba tzarren aktak. Idazka-
riak adierazi duenez, ez da oharrik jaso 
eta beraz, mar txoko osoko ba tzarraren 
akta on tzat eman da.

Mar txoan Urkiolan egin ziren XVI. Bar-
ne Jardunaldien akta gaur banatu da.

Gasteizen, 2009ko apirilaren 23an
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2. Bilera hasi aurreko oharrak Euskal tzainburuak, aretoan bilduriko euskal-
tzainak agurtu ondoren, ahoz honako oharrok egin ditu:

2.1. Xarles Videgaini ongietorria. Euskal tzainburuak ongi etorria eman dio 
Xarles Videgain euskal tzain berriari.

2.2. Ba tzarraren iraupenaz. Euskal tzaindiaren ba tzarra gaur arra tsaldean eta 
bihar goizean (11:00 arte) eginen da, ondoren Arabako Foru Aldundira ageriko 
bilkurara joateko.

3. Eskuartekoak

3.1. Literatura Sari Nazionalerako epaimahaikideak izenda tzea

Urtero bezala, Espainiako Gobernuaren Kultura Ministerioak Euskal tzaindiari 
Literatura Sari Nazionaletarako epaimahaikideak izenda di tzala eskatu dio. 
Euskal tzaindiaren Zuzendari tzaren proposamena hauxe izan da:

Letrak: Andres Urrutia
Olerkigin tza: Sebastian Garzia Trujillo
Narrazioa: Jon Kortazar
Saiakera: Xabier Al tzibar
An tzerkia: Patri Urkizu
Haur Literatura: Maria Jose Olaziregi

I tzulpenerako ez da inor izendatu.

Proposamena on tzat eman dira.

3.2. Txillardegiren omenaldiaz

Jose Luis Alvarez Enparan tza «Txillardegi» euskal tzain urgazleari omenaldia 
egiteko asmoz, Bat soziolinguistika aldizkariaren proposamena jaso da, bertan 
parte har tzeko baldin tzekin. Baldin tza horiek euskal tzainen artean banatu dira.

3.3. Erkidegoetako irrati-telebistak beste erkidegoetan en tzun eta ikusi 
ahal izateko eskaria.

I tzalketa digitala dela eta, une jakin batetik aurrera ezingo da irrati edo tele-
bista autonomikoen emanaldirik ikusi beste erkidegoetatik. Hori dela eta, Acció 
Cultural del País Valenciá elkartearen eskaria jaso da, aurreran tzean ere irrati-
telebista autonomikoen emanaldiak beste autonomi erkidegoetan ere en tzun eta 
ikusi ahal izateko neurriak jar daitezen, eta horretarako a txikimendua eskatuz. 
Eskariari a txikimendua ematea erabaki da.
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3.4. Euskal Telebistarekiko hi tzarmena

Euskal tzaindiak Euskal Irrati Telebistarekin sinatu berri duen hi tzarmenari esker, 
horko emanaldietan erabiliriko testuak eta materialak Euskal tzaindiaren Lexiko-
behatokian erabili ahalko dira. Horren xehetasunak A. Sagarnak azaldu ditu.

3.5. Maia tzeko ba tzarrak

Euskal tzaindiaren hurrengo osoko ba tzarra maia tzaren 29an, goizeko 12,30ean 
izanen da Bilbon, arra tsaldean segi tzekoa. Biharamunean, goizeko10,30ean Arra-
tzuko elizan Joseba Lakarraren sarrera-hi tzaldia izango da, J. A. Arana Martijak 
eran tzutekoa.

4. Barne Erregelen aldaketak

Oharrik jaso gabeko artikuluak, hasieratik, guztien adostasuna zegoenez gero, 
besterik gabe on tzat eman dira. Ondoren, ohardun artikuluak banan-banan be-
rrikusi dira.

4.1. Aldaketei eginiko oharrak

Barne Erregelak alda tzeko proposamenek, hiru ohar mul tzo jaso dituzte: P. 
Goenagak, M. Azkaratek eta M. Zalbidek, zeinek bere kontutik aurkeztuak.

– 1.11. art. P. Goenagak proposatua. On tzat eman da.
– 1.12. art.- M. Zalbidek proposatua. Hau ere on tzat eman da.

P. Xarrittonek berorren zuzenketaren euskara kritikatu du. Zalbidek azalpena 
eman dio, bai artikuluaren mamiaz eta bai formaz ere. I. Sarasolak zuzen iri tzi 
dio Zalbideren testuari eta uste du bakoi tzaren euskararen on- txarrez min tza tzea 
galarazi beharko li tzatekeela.

–  4.2. eta 4.3. art.- P. Goenagak eskatu du alda tzea, euskalkien ordezkotasuna 
zalan tzan jarriz. Lizundiak esan du ezin dela hori egin, euskal tzainen lurral-
de ordezkotasuna Estatutuetan jarria dagoelako, eta arazo juridikoak sorra-
raz li tzakeelako. Goenagak bere ikuspuntuak adierazi ditu, amore emateko 
prest badago ere, ez dagoela guztiz ados esanez. Oraingoz aldaketarik ez 
egitea erabaki da.

– 11. 6.art. P. Goenagaren aldaketa onartu da.
– 35. art. P. Goenagaren aldaketa onartu da.
– 36. art. P. Goenagaren aldaketa onartu da.
– 37. art. P. Goenagaren aldaketa onartu da.
– 52. art. P. Goenagaren aldaketa onartu da.
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– 53. art. M. Zalbideren aldaketa onartu da.
–  54. art. P. Goenagak eta M. Zalbidek alda tzeko eskatu dute. M. Zalbideren 

aldaketarekin onartu da.

4.2. Artikulu berria txerta tzea, egitasmoen arteko kudeaketa-koordinazioa 
bidera tzeko.

A. Sagarnak ikertegi hi tzaren erabileraz eta esanguraz argibideak eman ditu.

M. Zalbide egitasmoen arteko kudeaketa-koordinazioa lor tzeko moduaz luze 
min tzatu da. P. Goenagak ere erreparoak jarri ditu. J. L. Lizundiak bere adosta-
sun-desadostasunak agertu ditu. P. Goenagaren aldaketa-proposamena botoetara 
eramanda, honako emai tzak izan dira: P. Goenagaren proposamenaren alde (ezer 
ez alda tzea): 3 boto; M. Zalbide eta zuzendari tzaren arteko testu adostuaren alde: 
17; absten tzioak: 4.

4.3. Atal berriaren edukia

–  57. 6. eta 57.8. art. M. Azkarate, P. Goenaga eta M. Zalbideren oharrak 
on tzat eman eta moldatu dira.

–  59.9., 59.10. eta 59.11 art. On tzat eman dira, eta P. Goenagaren eta M. 
Azkarateren oharrak kontuan izanda, «nahitaezkoa»ren ordez, «lekurik 
egokiena» jarriz.

–  87. art. P. Goenaga eta B. Oihar tzabalen oharrak onarturik, «erredakzio 
ba tzorde»ren ordez, «erredakzio kon tseilu» jarriz eta «kon tseilukideak» hi tza 
erabiliz, testua on tzat eman da.

4.4. Sariak

M. Azkarateren oharra on tzat emanda, Euskara saria irabazi duten per tsona 
juridikoak ez dira ohorezko euskal tzain izango. P. Goenagak lehen artikuluari 
egindako oharra, «emango ditu»ren ordez «eman di tzake» jar tzea on tzat eman da.

M. L. Oñederrak galdetu du ea beste akademiek saririk ematen duten. Baie tz 
eran tzun dio Lizundiak, bai Akademia Galegoak, bai Katalanak eta bai Espaino-
lak ere.

B. Oihar tzabalek eta J. Lakarrak eskaturik, saria lor tzen duen per tsona fisikoa 
edo juridikoa ez da besterik gabe euskal tzain ohorezko izango.

Webguneari buruzko artikulu proposamena dela eta, A. Toledok esan du 
kontraesan bat ager tzen dela, eta «baztertu gabe» dakarren esaldia ez dela egokia. 

03_Euskera 2009_1.indd   380 06/08/10   9:56



Euskaltzaindia. Batzar-Agiriak 381

Euskera. 2009, 54, 1. 347-403. Bilbo
issn  0210-1564

J. L. Lizundiak beste adi tz bat jar tzea eskatu du. Euskera aldizkari ofiziala dela 
eranstea proposatu du euskal tzainburuak. On tzat eman da.

4.5. Ahala Idazkariari

Barne Erregeletan egin diren aldaketa eta gehiketak kontuan izanik, Idazka-
riari ahal eman zaio, batetik, artikuluak behar bezala ordena tzeko eta bestetik, 
idazkera batera tzeko.

5. Euskal tzaindiaren Hiztegia: adierak eta adibideak ba tzorde ahaldundua

Ez du oharrik jaso eta, beraz, on tzat eman da horretarako Ba tzorde ahaldun-
dua antola tzea.

6. Hiztegi Batua (2. i tzulia) ba tzorde ahaldundua

Oharrak bidal tzeko epearen barruan ondokoak jaso dira:

J. L. Davantek orain arteko prozeduraren aka tsak salatu ditu, eta, prozedura 
azkar tzeko, hemendik aurrera proposa tzen diren aldaketak ondo irudi tzen zaizkio.

M. Azkaratek ere ongi dakusa ba tzorde ahaldundua era tzea.

J. L. Lizundiak pozgarri deri tze Davanten eta Mirenen proposamenei, erakus-
ten duten adostasunagatik. Bestetik, euskal tzain berak gogorarazi du L.Villasan-
te euskal tzainburu izan zenean ere, Bizkaiko adi tz lagun tzaile batua horrelako 
ordezkari tza legislatiboaren bidez onartu zela.

Pello Salaburuk bere desadostasuna azaldu du proposa tzen den aldaketari 
buruz, aurretik, berari eta J. A. Adurizi kon tsultatu ez zaielako. Gaizki dago, bere 
ustez, talde-burua alda tzea eta bera botorik gabe uztea. Hilabete bat a tzera tzea 
eska tzen du.

Andoni Sagarnak P. Salaburuk bere eran tzunean eginiko aipamen ba tzuk 
argitu ditu, salaketa bera ere gezurtatuz. J. Hari tschelharrek, halaber, P. Sala-
buruk salaturiko a tzerapenak argitu eta azaldu nahi izan ditu.

Euskal tzainburuak argitu duenez, proposamena Zuzendari tzak egiten du, eta 
horixe besterik ez da: proposamena, interesatuen artean azter tzekoa. P. Sala-
buruk eskaturiko hilabeteko a tzerapena onartu da.

Era berean, desadostasunak konpon tzeko, Zuzendari tzak hau proposatu du: 
oraingo Hiztegi Batua (2. i tzulia) ba tzordeko kide guztiak (lauak) maia tzean bi-
lerara dei tzea, apirilaren osoko ba tzarraren ondoren, haien iri tzia en tzuteko; 
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Zuzendari tzako guztiak ere gonbidatuko dira bilera horretara, nahi duena joan 
dadin. On tzat eman da. Edonola ere, oraingo prozedura alda tzean akordioa izan 
da, eraginkorragoa izan dadin.

7. Ba tzorde eta egitasmoen organigrama

Euskal tzainburuak banatu den organigrama azaldu eta euskal tzainek eginiko 
galderei eran tzun ondoren, testua on tzat eman da.

Ba tzarra 20:45ean eten da, bihar, areto berean segi tzeko.

Andres Urrutia, 
euskal tzainburua

Xabier Kintana, 
idazkaria
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Andres Urrutia euskal tzainburua,
Beñat Oihar tzabal, euskal tzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arko txa,
Jean Hari tschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Miren Lourdes Oñederra,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Pa txi Salaberri,
Ana Toledo,
Pa txi Uribarren,
Xarles Videgain,
Piarres Xarriton, eta
Mikel Zalbide euskal tzainak

Pello Telleria idazkariordea, Juan Jose 
Zearreta eta Jose Antonio Aduriz, 
zegoz kien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo 
A txagak, ahala A. Urrutiari; Miren 
Azkaratek, ahala P. Goenagari; Joan 
Mari Torrealdaik, ahala A. Sagarnari, 
eta Pa txi Zabaletak, ahala A. Iñigori.

Ba tzarra goizeko 9:05ean hasi da, Gas-
teizko Canciller Ayala hotelean, ezke-
rreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak bertan direla.

1. Hasi aurrekoak. A tzoko bilerari 
jarraikiz, Euskal tzainburuak egungo 
goizeko programa gogorarazi du. Jen-
daurreko ageriko bilkura eguerdiko 
12etan izanen da Ba tzar Nagusien 
egoi tzan, jendaurreko bilkuran.

2. Exonomastika. Europako hiriak: 
J. L. Lizundiak Europako hirien ze-
rrenda aurkeztu du, jada onartua. Tx. 
Peillenek exonimo ba tzuen fonetikaz 
argibideak eskatu ditu. Lizundiak 
eran tzun dio hori kontuan izanda, 
laster argibide ba tzuk publikatuko di-
rela, aholku gisa. A. Sagarnak a tzerriko 

Gasteizen, 2009ko apirilaren 24an
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toponimo ba tzuen ebakiera bera ere grabaturik eman daitekeela esan du. Hala 
egitea onartu da.

3. Hiztegi Batua (2. i tzulia)

Pello Salabururen ezin etorriaz, J. A. Aduriz idazkariaren gidari tzapean euforia-
tik esajerazio–rainoko hi tzak ikusi, eztabaidatu eta onartu dira.

Euklidear moduko adjektibo eratorriak onar tzeko komenien tzia aipatu eta 
berre tsi da.

4. Hurrengo ba tzarrak

Hurrengo ba tzarra Bilbon izango da maia tzaren 29an. Biharamunean Arra tzun 
(Bizkaian) J. Lakarraren sarrera-hi tzaldia izanen da.

5. Bana tzekoak

Ondoko liburuak banatu dira:

–  Ar tzain Bel tzaren Neurti tzak. Zalduby. Euskal tzainak 5. Henri Duhauk pres-
tatua.

–  Antonio Arrue: Idaztiak eta hi tzaldiak. Euskal tzainak 5. Antonio Zavalak 
presatua.

–  Biziaren Hiztegiaz. Txomin Peillen. Euskal tzainak 7.
–  Zuberoako literaturaz. Jean-Louis Davant. Euskal tzainak 9.
–  Euskera 2008, 1.
–  Sagrario Alemanen sarrera-hi tzaldia (separata).
–  Aurelia Arko txaren sarrera-hi tzaldia (separata).
–  Gasteizko Toponimia-ri buruzko bi liburukiak.

Ba tzarra 11,05ean amaitu da.

Andres Urrutia, 
euskal tzainburua

Xabier Kintana, 
idazkaria
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Apirilaren 24an, eguerdiko 12:00etan, Euskal tzaindiak ageriko bilkura egin du 
Gasteizen, Arabako Foru Aldundian, 90. urteurreneko ospakizun bezala.

Ageriko bilkuran bildu dira:

–  Andres Urrutia, euskal tzainburua; Beñat Oihar tzabal, buruordea; Xabier 
Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Andoni Sagarna, Iker 
sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Sagrario Aleman, Adolfo Arejita, 
Aurelia Arko txa, Pierre Charritton, Pa txi Goenaga, Jean Hari tschelhar, 
Joseba Lakarra, Emile Larre, Miren Lourdes Oñederra, Txomin Peillen, Pa-
txi Salaberri, Ana Toledo, Pa txi Uribarren, Xarles Videgain eta Mikel 
Zalbide euskal tzain osoak. Ezin etorria adierazi du Jean-Louis Davantek.

–  Jose Antonio Aduriz, Gorka Aulestia, Ricardo Badiola, Pa txi Galé, Pruden 
Gar tzia, Aingeru Ibisate, Peli Martin Latorre, Jesus Mari Makazaga, Manu 
Ruiz Urrestarazu, Pello Telleria eta Juan Jose Zearreta euskal tzain urgazleak. 
Ezin etorria adierazi dute Xabier Erdoziak eta Jose Mari E txebarriak.

–  Jose Antonio Gonzalez Salazar, Elena Martínez de Madina eta Roberto 
Gonzalez de Viñaspre ba tzordekideak.

–  Juan Jose Galdos, Mon tserrat Ocio eta Zuriñe Rescalvo Gasteizko Toponi-
mia lantaldekide ohiak.

–  Amaia Okariz eta I tziar Rekalde Euskal tzaindiko langileak.

Juan Antonio Zarate Arabako Ba tzar Nagusietako lehendakaria eta Xabier 
Agirre ahaldun nagusia ondoan zituela, Andres Urrutia euskal tzainburuak 

Ageriko bilkura
Gasteizen, 2009ko apirilaren 24an.
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Euskal tzaindiak Araban duen presen tzia aldarrikatu du: «Erakunde arabarra gara 
eta Euskal Herri osoa har tzen duen erakundea ere bagara, euskararen inguruan». 
Orobat, eskerrak eman ditu euskal tzainburuak: «Euskal tzaindiaren ibilbidea urte 
luzeetan ahalbidetu duten agintariei nahiz gizarte arabarrari; eskerrak zuei, egun 
honetan Euskal tzaindiari lagun tzera etorri zareten guztioi, eta gerorako gonbita: 
lan egin dezagun guztiok elkarrekin, euskararen eta euskal kulturaren alde, Ara-
ban, Euskal Herrian eta mundu osoan».

Bai Ba tzar Nagusietako lehendakariak, bai eta Xabier Agirre ahaldun nagusiak 
ere, Akademiaren lana goraipatu dute eta euren instituzioak euskararen alde 
egiten ari diren lana nabarmendu nahi izan dute, baina baita hiritar guztiena ere. 
«Eskerrak –esan du Agirrek– euskara ikasi eta iraka tsi duten guztiei, eta eskerrak 
euskara eguneroko tresna bihur tzen duten arabar guztiei».

Pa txi Uribarren

Pa txi Uribarrenek euskarak Araban izan duen ageriko bilakaera historikoari 
buruzko gogoeta egin du. Historikoki, e txebizi tzak hirietan bilduta egoteak, in-
migrazioak eta gaztelerazko eskola tzeak euskararen garapena mugatu dute. Ho-
rrek ezin ezkuta dezake, halere, Araba euskalduna izan zela. Lazarraga, Betolaza, 
Barrutia edota Ulibarri idazleen lekuko tza, horren adierazgarri.

Haien lanari jarraiki, XX. mendean auskara susta tzeko ekinean jardun dute-
nak gogora ekarri ditu Uribarrenek, gaurko eguneko iker tzaile eta sor tzaileen lana 
ahaztu gabe. Horrekin guztiarekin, etorkizunari begira, erronka nagusiak zertan 
diren aipagai izan ditu: euskal guneak zaindu, irakaskun tzari lagun tzeko beste 
tresna ba tzuk garatu, helduen euskaldun tzea indartu…

Manu Ruiz Urrestarazu

Arabako toponimiaren azterketa xumea egin du bere min tzaldian Ruiz Urres-
tarazu Arabako ordezkariak, eskualdetik eskualdera dauden alde eta berezita-
sunak nabarmenduz. Geografiaren arabera, Nafarroa, Gipuzkoa zein Bizkaiko 
euskalkien eragina an tzeman daitekeen arren, arabar toponimiak izaera propio 
eta abera tsa ager tzen du, kultura-muga bati dagokiona hain zuzen ere. Euskal tzale 
guztiak toponimia zale izan dira eta dira, Manu Ruiz Urrestarazuren ustez, eta 
aipagai izan ditu azken mende honetan gehien nabarmendutakoak, min tzairaren 
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al txorra azalera tzen lagundu dutenak, Henrike Knörr zenaren lanari aitorpen 
berezia eskainiz.

Gasteizko toponimia

Ekitaldi honetan ere, Gasteizko Toponimia I / Toponimia de Vitoria I (Ciudad / 
Hiria) eta Gasteizko Toponimia II / Toponimia de Vitoria II (Malizaeza) izeneko 
liburuak aurkeztu ditu Euskal tzaindiak. Bi liburuak Euskal tzaindiak argitara tzen 
duen Onomasticon Vasconiae bildumaren 27. eta 28. liburukiak dira, hurrenez 
hurren. Aurkezpena Jose Luis Lizundia Exonomastika ba tzordeko buruak eta 
Gasteizko Toponimia egitasmo buruak eta Elena Martinez Madina liburuen egi-
leak egin dute.

Gasteizko eta Malizaeza merindadeko toponimo historikoak eta gaur egun 
bizirik dirautenak bil tzen dituzten lan horien egileak hauek dira: Henrike Knörr 
eta Elena Martinez de Madina. Horiekin batera, José Antonio González Salazar, 
Juan José Galdos, Mon tserrat Ocio eta Zuriñe Rescalvo iker tzaileek osatu duten 
taldea aritu da informazioa bil tzen. Knörr egitasmoaren zuzendaria zen, eta hil 
ostean Jose Luis Lizundiak hartu zuen bere gain zeregin hori.

Ekitaldia Xabier Agirre Arabako Diputatu nagusiaren hi tzekin amaitu da, 
14:00etan.

Andres Urrutia, 
euskal tzainburua

Xabier Kintana, 
idazkaria
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