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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,
Miren Azkarate,
Jean-Louis Davant,
Pa txi Goenaga,
Jean Hari tschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Andoni Sagarna,
Ana Toledo,
Pa txi Uribarren,
Xarles Videgain eta
Pa txi Zabaleta, euskal tzainak

Pello Telleria idazkariordea eta Jose 
Antonio Aduriz, zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Bernardo 
A txagak, ahala A. Urrutiari; M. Lour-
des Oñederrak, ahala Aurelia Arko-

txari; Pa txi Salaberrik, ahala Andres 
Iñigori; Pello Salaburuk, ahala Jean 
Hari tschelharri; Ibon Sarasolak, ahala 
P. Salabururi; Joan Mari Torrealdaik, 
ahala A. Sagarnari; Pa txi Uribarrenek, 
ahala Andres Urrutiari, egon ez den 
bitarterako; Adolfo Arejitak, ahala J. 
L. Lizundiari, egon ez den bitarterako; 
Pa txi Zabaletak, ahala A. Iñigori, egon 
ez den bitarterako; Mikel Zalbidek, 
ahala A. Urrutiari.

Ba tzarra goizeko 9,30ean hasi da Haz-
parneko Kultur E txean, ezkerreko zu-
tabean ageri diren euskal tzainak ber-
tan direla.

1. Hasi aurrekoak

Ba tzarrerako jaso diren ahalak Idazka-
r iak i rakurr i  ondoan,  Euskal -
tzainburuak ba tzarrak, gehienik ere, 
13,15 arte iraunen duela jakinarazi du.

2. Aktari oharrak. Aktan aipa tzen 
den Peru Abarkaren «nobela» ez bai-
na autua hi tza jar tzeko eskatu du Ana 

Hazparnen, 2009ko ekainaren 26an
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Toledok, Literatura Ikerketa ba tzordekoek darabilten bezala. Horrela egitea era-
baki da.

Era berean, Andres Iñigok Nafarroako Gobernuak darabil tzan zenbait izenen 
eta Onomastika ba tzordeak erabakirikoen artean ageri diren «desadostasunak 
salatu»-ren ordez, «desadostasunak azaldu» jar tzea eskatu du. On tzat eman da.

Besterik gabe, akta onartu egin da.

3. Onomastika. Kanpoko leku-izenak ahoska tzeko irizpideak. Miren Lour-
des Oñederrak egindako autozuzenketak eztabaidatu egin dira. Oro har, irizpi-
deak on tzat eman dira, baina zalan tza ba tzuk hobeki argi tzea erabaki da, dekli-
nabideena bereziki.

Hortaz, g, j, v (Argentina, Versalles) eta fran tsesezko eu kasuak hurrengorako 
uztea erabaki da, Xarles Videgain, Jean Hari tschelhar eta Pa txi Goenagaren 
ahozko oharrei kasu eginik.

4.  Hiztegi Batua. E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta 
erabaki tzea.

J. A. Adurizen ardurapean ezker-aihen-etik ezuste–rainoko hi tzak, eztabaidatu 
eta onartu dira, E letrako oharrak amaitu tzat emanik.

5. Esku artekoak

5.1. Kultura Ministerioaren eskaria

Madrileko Kultura Ministerioarengandik gutun bat jaso da, berak antolaturiko 
«Premio Nacional de Periodismo Cultural 2009»ko Sari Nagusirako mahaikidea 
eska tzen. A tzo Baionan bildu ondoren, Zuzendari tzak, horretarako, Jose Mari 
Iriondo euskal tzain urgazlea proposa tzea erabaki zuen. Osokoak on tzat eman du 
proposamena.

5.2. University of Massachuset ts-tik eskaria

Uniber tsitate horretako antropologia-irakasle den Jacqueline Urla andreak, 
gutun baten bidez, Conflicto Lingüístico en Euskadi liburutiko irudi ba tzuk erabil-
tzeko baimena eskatu dio Euskal tzaindiari. Iker tzaile horren lana ezagututa, 
Akademiak baimen hori ematea erabaki du.

5.3. Uztaileko ospakizunak

Euskal tzaindiaren 90. urteurreneko aurtengo ospakizunen barruan, uztailaren 
16 eta 17an Espainiako beste hizkun tza akademiak Euskal tzaindira etor tzera 
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gonbida tzea erabaki du. Egun horietarako programa ere aurkeztu da, eginkizunak 
eta egitekoak gogoratuz. Azkenean Akademia guztien artean adierazpen bat 
egitea erabaki da, elkarrekiko lankide tza bul tza tzeko. Elkarrekiko adierazpenare-
kin batera, oroigarri ba tzuk banatuko zaizkie akademiko guztiei. P. Zabaletak 
Okzitaniako eta Fran tziako akademiak ere gonbida tzea proposatu du, baina, 
batetik, A. Urrutiak okzitaniarrekin –akademia batasunik ezagatik– leudekeen 
problemak azaldu ditu. Bestaldetik, B. Oihar tzabalek Fran tziako Akademiaren 
berri eman du, eta horretarako ezegokitasuna azalduz ere bai. Halere, Pa txi Za-
baleta Pariskoa ere gonbida tzearen alde agertu da. Euskal tzainburuak, ordea, 
horretarako, urrian aukera egokiagoa izan litekeela esan du.

5.4. Joanes E txeberri egitasmoa

Euskal tzainburuak Euskararen Historia Soziala iker tzen eta presta tzen dihar-
duen Joanes E txeberri egitasmoaren jarraipen ba tzordekideen izenak eman ditu, 
Zuzendari tzak a tzoko bileran onartuak, ho ts:

Kideak (aho tsa eta botoa dutenak):
    Euskal tzainburua
    Diruzaina
    Jagon Sailburua
    Iker Sailburua
    EHSko Zuzendari orokorra
    EHSko Iker-saioen zuzendaria

Teknikariak (aho tsa bai, baina botorik ez)
    Kudea tzailea
    EHSko bulegoburua

6. Azken ordukoak

6.1. Juri Zy tsar ohorezko euskal tzainaren herio tza

Juri Zy tsar errusiar hizkun tzalari eta ohorezko euskal tzaina 2009ko ekainaren 
25ean hil da, 81 urte zituela. Euskararen ikerkun tzan eginiko lanengatik 1992ko 
o tsailaren 1ean ohorezko euskal tzain izendatu zuen Euskal tzaindiak. Hilberri- 
txostena X. Kintanak egitea proposatu du Zuzendari tzak, eta onartu da.

6.2. Robert Lafont okzitanista hil da

Era berean, Xarles Videgainek Robert Lafont okzitanista eta europar federa-
listaren herio tzaren berri eman du, ekainaren 24an hil zela argituz. Haren hur-
bilekoei doluminak bidal tzea erabaki da.
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6.3. Hurrengo ba tzarra. Euskal tzainburuak gogoratu egin du hurrengo ba-
tzarra, uztailaren 16an, arra tsaldean, egoi tzan izanen dela, eta ba tzar-deia, hortaz, 
datorren astean bidaliko dela.

6.4. Curriculum vitae-ak. Oroitaraztekoa da, halaber, mar txoaren 26ko 
osoko ba tzarrean euskal tzainen artean banatu ziren curriculum vitae gehienak ez 
direla oraindik eran tzun, eta, beraz, zeregin hori lehenbailehen bete beharra 
dagoela.

6.5. UNESCO E txearekiko hi tzarmena. Euskal tzainburuak, halaber, 
UNESCO E txearekin lankide tza hi tzarmena sinatu berria duela Euskal tzaindiak 
adierazi du.

6.6. Arra tsaldeko bilkura. Andres Urrutia euskal tzainburuak gogorarazi du 
arra tsaldeko 4:00etan, osoko ba tzarraren leku berean, Euskal tzaindiaren 90. ur-
teurreneko ageriko bilkura eginen dela.

7. Banaturiko liburuak

Ba tzarraren amaieran liburu hauek banatu dira:

–  Pa txi Salaberri Zaratiegiren Izen ttipiak euskaraz, (Onomasticon Vasconiae, 26).
–  Gorka Aulestiaren Estigmatizados por la guerra (Euskal tzainak, 8).
–  Jurgi Kintanaren Intelektuala nazioa eraiki tzen: R.M. Azkueren pen tsaera eta 

obra (Iker – 22).

Arra tsaldean, halaber, Piarres Xarrittonen tesia ere, Pierre Broussain, sa con-
tribution aux études basques, banatuko da.

Ba tzarra egurdiko 13:00ean amaitu da.

Andres Urrutia, 
euskal tzainburua

Xabier Kintana, 
idazkaria
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Gaur, ekainak 26, egin da 90. urteurreneko ospakizuna, Hazparnen, Elgar 
Kultura E txean, arra tsaldeko 16:00etan hasita.

Bildu dira:

–  Euskal tzain osoak: Andres Urrutia, euskal tzainburua; Beñat Oihar tzabal, 
buruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Andoni 
Sagarna, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Hari tschelhar, 
euskal tzainburu ohia; Sagrario Aleman, Adolfo Arejita, Aurelia Arko txa, 
Miren Azkarate, Jean-Louis Davant, Pa txi Goenaga, Joseba Lakarra, Emile 
Larre, Ana Toledo, Pa txi Uribarren, Xarles Videgain, Piarres Xarritton eta 
Pa txi Zabaleta. Ezin etorria adierazi dutenak: Miren Lourdes Oñederra, 
Txomin Peillen, Pello Salaburu, Jose Irazu «Bernardo A txaga», Pa txi Sala-
berri, Ibon Sarasola, Joan Mari Torrealdai eta Mikel Zalbide.

–  Ohorezko euskal tzainak: Pierre Andiazabal, Joseph Camino eta Jean-Baptis-
te Dirassar.

–  Euskal tzain urgazleak: Jose Antonio Aduriz, Kepa Altonaga, Xipri Arbelbi-
de, Erramun Baxok, Jean-Baptiste Coyos, Peio Jorajuria, Daniel Landart, 
Manex Pagola, Manu Ruiz Urrestarazu, Pello Telleria eta Juan Jose Zearre-
ta. Ezin etorria adierazi dutenak: Paki Arregi, Jon Casenave, Aines Dufau, 
Jose Maria E txebarria eta Ricardo Gómez.

–  Ba tzordekideak: Céline Mounole.

–  Langileak: Annie E txeberri eta Amaia Okariz.

Ageriko bilkura
Hazparnen, 2009ko ekainaren 26an.
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Euskal tzainburuak zabaldu du ekitaldia. Euskal tzaindiak 90 urte bete dituela 
gogoraraziz, Akademian historia eta bizia bil tzen direla azpimarratu du, eta horiek 
aldarrika tzera etorri dela Akademia Hazparnera.

Piarres Xarriton Pierre Broussain lehen euskal tzain hazpandarraz min tzatu da. 
Broussain Barrandegian sortu zen, 1859an. Parisen medikun tza ikasi zuen, eta 
1899an Euskal Herrira i tzuli zen. Hazparneko medikua izan zen, baita auzapeza 
ere (1905-1919). Euskal tzaindiaren sorreran partehar tze zuzena izan zuen eta 
euskal tzain osoa izan zen. Euskararen batasuna zela eta, R. M Azkuek eta P. 
Broussainek izan zuten harremana azpimarratu du Xarrittonek.

Emile Larre Jean Hiriart-Urrutyz min tzatu da, honek euskarari eta euskal 
elizari egindako ekarpena azpimarratuz. Jean Hiriart-Urrutyren izaera eta jakin-
duria bere ida tzietan jasoa geratu dira, bai eliza-liburuetan eta baita bi hamarka-
da luzez Herria aldizkarian argitara tzen zituen artikuluetan ere. Larrek besteren 
esanetara jo du, euskal tzain oso izandako Hazparneko semearen ibilbidea gores-
teko: «Jean Hiriart-Urrutyk zin tzoki bete du bere euskaldun lekua Baionako elizaren 
buruan», halaxe zioen Piarres Lafittek Herria aldizkarian bertan; Moleres apez-
pikuak, berriz, Hiriart-Urrutyren hiletan, «Euskal kulturaren, euskararen, eta kul-
tura horren ebanjelioz argi tzearen alde» betetako ahalegina nabarmendu zuen.

Manuel Padilla Moyanok Hazparnerekin lotura zuzena duen eskuizkribu argi-
taragabe baten berri eman du gaurko bere hi tzaldian. Dokumentuak 205 orrialde 
ditu, 26.000 hi tz eta «lehen mailako lekukotasuna da, XVIII. mendeko lapurte-
raren corpusa emenda tzen duena». Eskuizkribu anonimoa da –«nahiz apez bat 
zela aise suposa dezakegun»– eta izenburu hau du: Jesu Christo eguiazco Jainco 
Guizonaren bizia eta heriua laur Evanjelista eguiazcuen eta Sainduien arabera. Padi-
llaren esanetan, dokumentua «interes bizikoa da, Hazparne aldeko euskararen 
lekukotasun zaharrena litekeelakoz».

Azken hizlaria Maia Duguine izan da, eta Hazparnen gaur egun egiten den 
euskararen ezaugarri ba tzuk azaldu ditu. Hazpandarren hizkeran ezagunak eta ez 
hain ezagunak diren ezaugarriak aipatu ditu. Zuberoan hain ezaguna den «ü»ren 
Lapurdiko erabilera izan da aipagarrienetako bat. Hi tzak «u»z buka tzen direnean 
horrela ahoska tzen badira ere, «a» a tzizkia daramatenean «ü» bihur tzen dira.

Amaierako hi tzak Pa txi Aro tzarena Hazparneko auzapezordeak esan ditu. 
Bere poza agertu du Akademia Hazparnen izanagatik, eta bere herrian euskara-
ren alde egiten ari den lanaz min tzatu da.
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Bertaratu direnei, ekitaldiaren bukaeran, Piarres Xarrittonen tesi berrargitara-
tua eman zaie, «Euskal tzainak» bildumak kaleratua: Pierre Broussain. Sa contri-
bution aux etudes basques.

Ekitaldia arra tsaldeko 18:00etan bukatu da.

Andres Urrutia, 
euskal tzainburua

Xabier Kintana, 
idazkaria
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