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A. DAMASO INTZA, A. OIEREGI ETA A. DONOSTIAREN
MENDEURREN-OSPAKIZUNA

Larraun-Lekunberrin, Urriak 24, 1986

Fr. L. Villasante

Euskaltzainburuaren agurra

Jaun-Andreak: Ongi etorriak izan zaiteztela ospakizun honetara!

Gure asmoa zen Aita Intza maiteari ehun urte betetzen zituenean
omenaldi hau egitea; artean bera bizi zelarik, noski. Ez da hala izan.
Egun guti [alta zirenean joan zaigu. Goian bego. Edozein modutan ere,
omenaldia berdin-berdin edo arrazoi gehiagorekin egiten diogu, eta bihotz
bihotzez egin ere. Goitik ikusiko du berak. Omenaldia egiteaz batera
eskatu nahi diogu berari lagun diezaiola Akademia honi 66 urtez bero
nen partaide izan baitzen, eta lagun diezaiola orobat hainbeste maite izan
zuen euskarari. Ez naiz hasiko haren bizitzako gorabehera eta lanak
aipatzen, zeren Satrustegi jaunak hartu baitu beregain ardura hori.

Mendeurren-ospakizun hau beste birengana ere luzatzen da, hots,
Aita Oieregi eta Aita Donostiarengana, eta horiei buruz ere txosten bana
entzungo dugu.

Aita Kaputxinoak ziren, noski, gaur omendu nahi ditugun hiruak.

Benetan harrigarri eta aipagarria da Kaputxinoen Ordena honek eus
kal kulturaren alorrean egin duen lana. Hasteko, geron artean ditugu
gaur hemen -eta luzaroko izan ditzagun-, Aita Ondarra eta Aita Yurre.
Duela urte guti hil ziren Aita Polikarpo Iraizoz eta Aita Felipe Murieta
ko. 1979an omendu zituen Euskaltzaindiak Aita Arrigarai eta Aita Lezo.

Eta lehenago, 1960an, Bedofia olerkaria, apaiz ordenatu behar zen
egunean berean hi! zena. Baita Aita Adoaini ere oroigarri bat eskaini
zion Euskaltzaindiak euskal predikari izan zen aldetik.

Eta halako omenik gabe joan direnak zenbat eta zenbat! Aita Bera,
Aita Elizondo, Aita Ataun, Larrafiaga, Ketzo, Soloeta-Dima, Maruri, Ayen
gizko lfiaki, Goikoetxea "Gaztelu", etab. Iparraldean ere izan zen beste
bat: Aita Bias Mendiondokoa; Hirugarren Ordenako Anaidientzat atera
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zuen liburua estimu handitan zuen Lafitte jaunak, eta hala esan zidan
berak behin baino gehiagotan.

Gure egunotan hazia ez da ihartu. Hasieran izendatu ditudanez
gainera, hor da Zapirain "Atafio", hainbeste libururen egile jator eta
joria.

Eta badakit, noski, izen bat baino gehiago, edo beharbada aunitz,
utziko ditudala aipatu gabe neure ezjakintasunagatik edo guztiak kontu
tan hartzea ezina delako. Baina denentzat izan bedi gaur gure esker ona.
Gehienak. ez denak, nafarrak dira, gainera, hemengo Kaputxino Ordena
ko Probintziaren seme.

Bai. Hunkigarria izan da zinez Probintzia honek euskal kulturari
ekarri dion emaitza. Honelako uzta, ordea, ez da jasotzen eraintzarik
gabe. Non, noiz eta nola izan ote zuen eraintza honek bere sorrera edo
hasiera? Bila dezagun, jakingarria baita.

* * *

En atencion a los que ignoran el euskara y hoy nos honran aqui con
su presencia, voy a decir dos palabras en castellano. Trataba de indagar
los origenes 0 comienzos de esta irnpresionante aportacion de la Orden
Capuchina a la cultura vasca. Se 10 oi referir al propio P. Intza (q.e.p.d.)
y creo que interesa recordarlo en estos momentos.

Me conto, pues, el P. Inza que cuando el de muchacho se hallaba
en el Colegio de los Capuchinos, recibieron un dia la visita del P.
Provincial. No recuerdo el nombre de este, aunque seguramente el P.
Ondarra 10 podria precisar. Entre otras preguntas les hizo esta: "i,Cwin
tos hay aqui que saben vascuence?" Empezaron a sefialar a algunos.
Pero en seguida surgieron entre los mismos chicos los comentarios:
"i,Para que sirve el vascuence, si entre ellos mismos no se entienden?
Uno dice aurrera,otro aitzina, aquel atzean, este gibe/ean, etc. etc."

A 10 que el Provincial repuso: "Eso sucede porque no tienen escola
rizacion. Que les compren a estos chicos la Gramatica de Campion y la
estudien; y que cada dia tengan un recreo en que puedan hablar en
vasco entre elIos. Necesitamos frailes que posean y cultiven el vasco para
hacer el apostolado entre los euskaldunes, atender a la Tercera Orden,
etc."

Como decfa el P. Inza, aquel dia fue la siembra de su vocacion
euskerista, a la que se mantuvo fiel durante toda su vida, y creo que
tambien la siembra para otros muchos que luego descollarian en este
campo.
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Pero ~por que silenciarlo? Desgraciadamente, las luchas politicas
salpican 10 que no debieran y a veces 10 malogran todo. Aprendamos a
no tropezar dos veces en la misma piedra.

La Academia siempre ha pensado que el euskera es un bien de
Euskal Herria, un bien y un legado de todo el pais, patrimonio comun
de todos, y que debe estar por 10 mismo al margen y por encima de
ideologias y opciones politicas. Asi queremos que continue y que nadie
10 monopolice ni 10 excluya.

Queremos aprovechar la ocasion de este homenaje que la Real
Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia tributa a tres Capuchinos
benemeritos, dos de los cuales son navarros, queremos aprovechar ---deci
mos- esta ocasion para dirigir un ruego a las autoridades de Navarra y
asimismo a la Provincia Capuchina. Un ruego para que la limpia ejecuto
ria de estos Capuchinos hoy homenajeados tenga una continuidad y para
que su obra y su mensaje no sea ni se yea como factor de disgregacion
sino de union y de enriquecimiento, como en realidad 10 es, si se miran
bien las cosas.

La solucion de cualquier problema requiere un planteamiento previo
correcto del mismo, sin el cual podriamos llegar a un impasse 0 a dar
pasos aberrantes. Si ya desde los tiempos del Imperio Romano una parte
considerable de los vascones -el llamado "ager Vasconum"- se romani
ZO, y, como consecuencia de este hecho, llego a crear con el tiempo su
peculiar romance, y la otra, en cambio -el "saltus Vasconum"- se
mantuvo y sigue manteniendose fiel al idioma ancestral, parece claro que
la formula a adoptar es la de la convivencia de los dos idiomas sobre la
base del respeto mutuo, y no la de que una de las lenguas engulla a la
otra. EI arbitrar un estatuto legal que asegure esto y haga efectiva esta
convivencia pacifica y armonica es ya cosa que atane a los hombres de
gobierno, y la Academia hace votos para que se llegue a la tal formula,
10 mas justa que quepa dentro de las posibilidades reales.

Tampoco podemos olvidar que por una inconsciencia secular, desi
dia, falta de tradicion literaria vasca, promocion unilateral del romance,
etc., el euskara, no ya en tiempos del Imperio Romano, sino en siglos
mucho mas cercanos a nosotrbs, ha sufrido grandes retrocesos. Pero esto
tampoco autorizaria el que ahora se quisiera hacer 10 propio, pero en
sentido opuesto.

Una vision serena, humanista y realista del problema parece que
debe llevarnos a una convivencia en el respeto mutuo, en el intercambio
y en el desarrollo armonico de ambas culturas y lenguas, que al fin y al
cabo constituyen una riqueza del pais, mientras que 10 contrario signifi
caria un empobrecimiento del mismo. Este es tambien el unico camino
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para superar resentimientos. Y no se olvide que esto de superar los
resentimientos es algo esencial para que se de una autentica convivencia.

Creemos que ha llegado la hora en que sepamos verla asi todos.
Que los hoy homenajeados nos ayuden desde arriba para que sepamos
acertar en el camino. Vnos y otros. Todos. Asi sea.



AlTA DAMASO INTZAKOA (1886-1986)
GIZON, ELIZGIZON ETA EUSKALTZALE

Larraun-Lekunharin. /986-X-24

J.M. Satrustegi

lrailaren 21ean itzali zen lrufieal\ azken urteotako babesleku izan
duen Errotazaharreko komentuan, Aita Damaso Intzakoa, elizgizon eta
euskaltzaina. Ehun urte, ilargialdi bat gutxi, iraun du mundu honetako
bere ibilaldiak. Udazkeneko hogeita zortzi egun laburrengatik ez dio
lagundu gorputz ahulduak ehun urte mugako helmugara iristen.

Hori delaeta, belarri elkortuen zirritu estutik nolabait zuzenean bere
bihotzaren pozgarri eta bizi nahiaren pizgarri adierazi nahi nizkion hitz
hauek; ezintasunaren penaz baina izpirituaren zabaltasunean, zoriontsu
sumatzen dudan Jainkozaleari eskaintzen dizkiot gure artean.

Irriparre baketsuan ikusiko genuke orain, egoera berrian ikusterik
balego, hain maite zuen Aralar mendiaren itzalean euskaltzaleok bera
omentzeko batu garela jakinik. Izan ere, hau izan zen bere begien lehen
ikuspegia, bide hauetan eman zituen lehen urratsak eta lurralde honetan
ikasi zuen xuhur bizitzen. Ongi etorri denok Lekunberrira.

GIZONA

Izan berriak gara Araizko bailaran Migel Olasagarre jaio zen baserria
ikusten. Malloa mendien horma bulartsuak hazi egiten dira bertara iristean.

Belardi hezea aurrean duela eta atzez orpoak mendian sarturik, inor
gabe, hutsik dago "Kalparregi" baserria. Toki ospelean kokaturik, izotza
izango du negu luzean estalki. Harri landuz eginak ditu lau ertzak, atea
eta leiho inguruak. Ate buruko leiho gainean badu armarria.

Zubieta baserriko nagusiak aditzera eman zigunez bidean, gazterik
hasi zen Kalparregiko semearentzat gurutzebidea. Maisterrak omen ziren
eta nagusiaren anaia bat Ameriketatik itzultzean kalean utzi zituzten
etxezainak. Oinez joan omen ziren handik Madotz-a. Intzaren izena oho
rez bete duen herriko semearentzat ez zegoen bertan tokirik.
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Horrelako kontraesanez buruturiko bizia izan da berea. Adibidez,
bederatzi urte zituenean begietako arazo batengatik eskola utzi behar
izan zuen, predikari ospetsu, idazle eta akademilari izango zen gazte
txoak. "Hiruzpalau lerro segidan ezin nituen irakurri", aitortzen zuen
berak.

Ehun urte-buruaren atalaga eskuetan zuela, bertan utzita joan zaigun
gizonak osasun gutxi omen zuen gazte denboran. Behar bada horrexega
tik egiaztatu da beragan, emakumeengatik esan ohi den hura: atso gaiz
kiak, betiereko bizia.

Denbora berean, eritasunaren berri duenak hobeki uler ditzake
besteren gaitzak. Aita Damaso bezain aipatuak dira pertsona zaharrentzat
berak erakutsitako erremedioak; "kalterik egiten ez duten gauzak, sanoak",
aspaldiko bezero hauen esanean. Nik neuk, txikitan etxean entzunez,
elkarrekin lotuta daramatzat gizona eta bere ekintza hau. Halako edo
beste halako belar eta zenbait bustialdi gomendatu ohi zituen. Inoiz
botikarik.

Behin batean elkarrizketa bat ere izan nuen horretaz berarekin.
Asko direla berak baliatutako belar erremedioak, erantzun zidan. Chilen,
batez ere, ezin kontahalakoak zirela erremedio errazen bidez Jainkoak
arindutako gaixotasunak, zioen harrokeriarik gabe. Badakigu, bestalde
edozein garaitan joan ohi zitzaizkiola gorputzeko gaitzez jotako jende
gaixoak.

Ez da hau, noski, berak aipaturiko gauza harrigarriak errepikatzeko
unea eta lekua. Baina esan dezadan, badaezpada, historiaren eta berak
zaindutako herriaren aurrean berezko erremedio arrunten bidez lortu
zuen esker oneko aipamena.

Gizon apala zen eta ez zen inoiz harrotzen. Patxada baketsua da
bere ezaugarri nagusia. Begi nini biziak asaldatzen baziren behin edo
beste betazal haien zirritu txikietan, bertan amaituko zen desoreka guzia,
haserrerik ezpainetara edo mihira ekarri gabe.

Izpirituaren sosegua eta bakea izan dira bere biziko helburu nagu
siak. Horregatik zioen bere sinestearen ildo sakonetik, etsaiak ez duela
inoiz bakerik.

ELIZGIZONA

Intzako apaizak jaso zuen mutikoaren izpirituko sarats artean asmo
berriaren erbia. Seminariora joan behar lukeela, aditzera eman zion
belarrira egun batez.

Berak aitortzen zuenez, barre egin zuen hasieran.
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-Nola egingo naiz apaiz, ahuntzaia naiz eta? -erantzun omen zion.

Bazen, hala ere, sakonagoko zerbait mutiko koskorraren ezezkoan.

Herriko maisuak berak aitari hala gomendaturik utzi behar izan zuen
eskola eta azienda zaintzen hasi, begietako arazo hura zela eta.

Nolanahi ere, ez zen azken hitza, harriduraren uste gabeko erantzu
na baizik, eta Tuterara eraman zuten Kalparregiko Migel. Etxekoak utzi
eta han aurkitu zituen lagunetan, anaia bezala izango zuen adiskide
mina, gaur halabeharrez omenaldi berean goratzarre egiten diogun aita
Oieregi, azpimarra daiteke. Gutun batean aita Damasok dioenez, "apaiz
gorako ikastaroan biok elkarrekin gifian 1903-garrenetik Muskarian hasi
ta, lrufian Meza ematerafio 1910-garrenean. Urrengo urtean ere oraindik
geren ikastaroak lrufia-ko gure komentuan egin genituan".

Adiskidantza honek bizi guzian iraungo zuen eta oso eraginkorra
gertatu zen aita Damasoren euskal ekintzetan, gero esango dugunez.

Hizlari trebe eta misiolari kartsu agertu zen haste-hastetik, bere
izena Euskal Herriko bazter guzietan oso aipatua zelarik elizgiroko espa
rman, 36-eko gerrateak etendura sortu arte.

Gertakizun negargarri honetaz berak zioenez, ez zegoen aurrera
jarraitzerik; bere adiskideen artean odola isurtzen ikusi zuen, "euskaldun
bikainak eta adinik hoberenean hil zizkiguten batzuren batzu".

Ordu ilunik izan zuen une hartan. Altsasuko komentutik Urbasa
mendiko leze tamalgarriaren aurrera eraman zuten gau batez, bertan
desagertuko ziren gizonei azken sakramentuak ematera. Lekukotasun
beltzaren mezu eskergarririk jaso zuen familia gaixoentzat.

Baina gero eta zailago bihurtzen ari zen euskaltzaleentzat hemengo
egoera. Nagusiengandik gaizki ikusiak ziren pozointsutzat baitzeukaten
hauen lana, eta erbesteko bidea hartu zuten Euskal Herriko seme hoberenek.

Aita Damaso maister eta arrotz bere herrian, noizbait Kalparregi
baserritik oinez atera zenean bezala, Chile-ra bialdu zuten bere nagusiek.

Giza-eragozpen guziak baino haundiagoa da Jainkozaleentzat sines
menaren indarra eta bigarren aberritzat hartu zuen erbesteak eskaintzen
ziona. Denbora berean, aintzakotzat hartu zuten bertakoek misiolariaren
lana eta seme kuttun izendatu zuten agintariek.

1956-an egin zuen bidaian ezagutu nuen bere bihotzeko Aralar men
dian. Gaztea nintzen baina gogoan ditut bere hitzak pergamu agiri zaha
rretako aholku sakratuak bezala. Hainbeste aldiz entzuna nuen etxean
aita Damasoren izena! Ahorik ireki gabe egon nintzen entzuten. Jasota
daukat nonbait orduan elkarrekin ateratako argazkia.
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Oporren ondoren bakoitza bere bidean joan eta itsaso zabalaren
urruntasun isilak iretsi zituen aita Damasoren berriak.

1986eko udaberrian jakin genuen etorri zela ez berriz itzultzeko eta
geroztik ikusi izan dudan bakoitzean Zurbaranen koadroetatik ihes egin
dako pertsonaia iduritzen zitzaidan. Benetan, frantziskotar eredugarri baten
izpiritu lotura-gabea zerion argi gutxiko begirada garbiari.

EUSKALTZALEA

Artean inork esan ez zidan zerbait jaso nuen Aralar mendiko elka
rrizketan lehen erantzuna eman niolarik: aspaldi entzuten ez zuen euska
ra ederra omen zela nerea.

Zoritxarrez, geure euskararen estimu gutxi nuen nik artean. Ez nuen
inoiz entzuna euskara ederrik bazenik, Tolosakoa ezik. Zigorrak, meha
txuek eta inguru giro txarrak ongi hustua zidaten, neu konturatu gabe,
euskal gauzenganako gogoa.

Aita Damasok oso ongi zekien, noski, euskaldunon gazte-aroko kri
sialdien berri. Ikastaroak hastean Tuterara eraman zuen apaiz euskaldun
eta euskaltzaleak, joan aurretik gomendio hau egin zion: "Han zauden
bitartean euskara ez ahaztu". Kalparregiko semeak ez zuen apaiz jatorra
ren esanik bete eta zenbait urteren buman berriz euskaraz hitz egiten
hasteko agindu behar izan zion.

Mintzairarekiko etena mingarriago gertatu zitzaion erdaraz ez zekien
bere amaren aurrean. Zenbait urteren buman ikustera joan zitzaionean,
Migelek galdua zuen euskara eta ama-semeek ezin zuten inolaz elkar
ulertu. Herritik joandako neskatxa baten bidez jakin zuten elkarren berri.
Negar malkoetan irten zen amaren nahigabe samina.

Horrela esnatu zen mutiko koskorraren euskal kontzientzia eta zinez
erabaki zuen euskara ikastea,ez zekion berriz horrelakorik gerta.

Sortetxean arrotz eta Euskal Herrian bazterturik gelditzea aski ez
zela, euskal sena eta euskara bera galtzerainoko legortea jasan behar izan
zuen bizian. Erraz esaten da.

Barruan ausnartuz joan nintzen ni ere mendi gailurrean entzundako
hitzak, eta denborarekin eragin sakona izan zuten nere bizian.

Oroitzapen pertsonala baino zerbait gehiago dela esango nuke gaur,
nere gazte denborako gertakari xumea. Hazi onaren ereile izan zen aita
Damaso, bere lagunekin, hain gutxi landuta zegoen euskararen arloan.

Ereintza txalogarri honen lehen hazia 1911an jalgi zen kanpora.
Kataluniako kaputxinoek argitaratutako aldizkaritxo bat jaso zuen behin
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aita Oieregik eta bihotzeko odola irakiten jarri omen zitzaion, aita Dama
sok zioenez. Horrelako zerbait Euskal Herrian egiteko nahia agertu zion
berehala bere lagun minari.

-"Zaude ixilik" -ihardetsi zion harriturik araiztarrak. Gu ez gara
gauza holako bat egiteko..."

Aita Buenaventura ez zatekeen bere aburuei arinki uko egiteko
euskalduna eta, hain zuzen ere, Katalunia aldean ikastaroak eginak zituen
Ziaurrizko aita Ildefonso, probintzia honetako buru zenarengana jo zuen
berehala. Aurkezpenaren arrazoimendua ezin zen zehatzagoa izan: eus
kaldun hirugarrendarrek ez zutela orritxo bat ere euren hizkuntzan Fran
tzisko santuaren nahiz frantziskotar anaidiaren berri jasotzeko. Eskuarte
ko orri haien antzeko zerbait egin zezaketela berek ere.

Nagusiaren erantzuna, Egiptoko gosetean Joserekin gertatuaren antze
ra, erabagikorra izan zen: "-Aita Damasoari esaiozu, bera izan dedillela
euskal orri horren zuzendari".

Txinurri-lana irudi du negu gogorrari begira, zortzi orrialdeko argital
pen xume harenak; baina esku zabalen banaketa itxaropentsua, uzta eder
baten algorio bihurtu zen gero. lrugarrengo Prantziskotarra (1913-1936)
Euskal Herriko sei mila sukaldetara iristen zen azken aidian.

Ereileak ez du sosegurik egindako lanean eta emaitza berrien ame
tsak bultzatzen du lur berriak lantzera. Frantziskotarren anaia txikiek
Gaztelanian plazaratzen zuten Mensajero Serajico aldizkaria eredutzat har
tUrik, aita Oieregi datorkio, berriz ere, asmo berriaren mezulari: -"Guk
onen antzeko bat, banD au banD obea, egin bear dugu..."

-"Jainkoaren izenean zoaz emendik", erantzun zion Intzako semeak,
"naiko dugu lengoarekin..."

Bi gizon hauen hika-mika baikorra eten gabeko elkartasunean! "Aita
Buenaventura setosoa zen, bere asmo onetan iraunkorra", zioen bere
adiskideagatik 70 urteren buruan. Aita Oieregik gora jo zuen eta berriz
ere baimena lortu:

-"Zoaz bada aita Damasorengana", agindu zion nagusiak, "eta esaio
zu nere borondatea dela eta bertatik bera izan dadila aren zuzendari".

Horrela sortu zen 1919ko urte hasieran Zeruko Argia hileroko euskal
aldizkaria (1919-1936). Astekari bihurturik eta zerukoaren izena eta kutsua
galdurik, bizirik dirau bi euskaltzale ospetsuen nekeetako emaitzak.

Baina baserriko seme jator batek ez du inoiz neguko ereintza beltza
gatik, udazkeneko bilketa pozgarria baztertzen. Herriz~herri zebilen bitar
tean esaera-zaharrak biltzen zituen. "Lenengo saila Euskaltzaindiaren
aldizkarian argitaratzeko ematean, ez nuen uste esaera-zarren belar onta-
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tik dagoen bezin usu zegoanik", aitortzen du pozez beterik. "Sei ilabete
ren buruko emen natorkizute, beste belar txorta, lengoak bafio ere urrin
gozatsuagoa duena zuei guzioi eskeintzeko asmotan. Eta esaera-zar auek
guziak edo geienak, Naparroa-alde ontan erain ditudan azi bakar batzuek
ekarri dituztenak dira, eta apaiz jaunen baratzetan bilduak ala ere".
(Euskera, 1927, 141.or.)

Euskera (1927-1928) eta Zeruko Argian, batez ere, plazaratzen joan
dako esamesak, ia berrogeita hamar urteren buruan, Naparroako Euskal
esaera zarrak izeneko liburuan bildu zituen 1974ean.

Herri xumearen eskola zaharra hartu zuen aita Damasok eredutzat
eta bidez-bide ibili zen geroztik ondasun horren bila. "Zertako artzen
nituan alako nekeak esaten zidaten askok. Bafio pitxirik ederrenak itxa
soaren erraietan izkutatzen diran bezala, esanerarik politenak gure errita
rren ezpafietan arkitzen dirala dakigunak, ezeretzat ematen ditugu gure
neke guziak, zerpait berri arkitzen dugunean". (Euskera, 1921, II,5.or.)

Aditza izan zen aita Intzak euskararen alorrean aurkitu zuen biga
rren altxorra. Aberatsa bazen ere beretzat esaera zaharren esparrua,
aditza zuen denen gainetik estimatzen: "Txorotako artu naute gure erri
tar batzuek. Bafio gure erritar auek ez dakite euskal izkuntza arrigarria
ba-da... aditza edo berboa dala bere galdorra ta bere goragarria, aditzean
agertzen bai dittu (euskerak) bere aunditasuna ta bere baztar gabeko abe
rastasunak. Onela zion Intxauspe Apaiz jaunak, eta darraikio: (euskeraz
ko aditza) bat bakarra da ta au da berezko edergarri aundienetakoa, bere
bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra
da! Beste izkuntza guzien gaiietik dago, gure basoetako aritzak beren adar
aundien azpian sortzen diran /andaretxoen gaiietik dauden beza/a" (Ibid.)

Ez da harritzekoa, beraz, Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia 1921eko
urtarrilaren 27an gai honetaz egitea. Honela dio bere aurkezpenaren
izenburu gogoangarriak:

NAPARO'KO ADITZ-LAGUNTZALEA

ZUKETAZKO ESAKERAN
1921'EKO ILBELTZAREN 27'AN. ELlZONDO'KO AUZO-ETXEAN

EUSKALTZAlNDIAN SARTZEKO EGUNEAN

INTZA'R DAMASO AN. BURuNURDUNAK IRAKURITAKO LANA

Aditzari buruz egindako bigarren lana, "Burundako euskalkia" azter
tzen duena da. (Euskera (1922) III, 3-42.or.) L.L. Bonaparte eta Campio
nek esanaren aurka, Burundako euskalkia ez dela Gipuzkoa aldekoa,
"ezta orren aide urbill-urbilla ere" frogatzen duo

Aipaturiko aldizkarietan idatzitako lanez bestalde, honako hauek azpi
marra ditzakegu:
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Martin zintzoa. Euskal Esnalea aldizkariak saritutako ipuia. 1913ko
urtarrileko zenbakian argitaratua.

Ordikeriaren kalteazkoak. (1916). Lehenik Euskal Esnalea-n eta gero
I. Lopez Mendizabal-en Euzkel-Egutegia-n argitaratua.

Kristau Ikasbidea. Mateo Mujika. lruiieko gotzaiaren aginduz Astete
ren dotrina Nafarroako haurrentzat itzuli zuen.

Kristau Ikas-bidearen I-ko ta II-ga"en zatiaren azalpena: (1924) Xabier
ko Frantzisko santuaren bederatziurrena.

Giza Biziaz. "Humanae Vitae", Paulo VI-garren Aita Santuak eman
dako enziklikaren itzulpena (Iruiiea, 1968).

Adoaingo Esteban doatsuaren bizia.

Zoritxarrez bere gordailua eskuarteko paperekin Chileko bizitegia
kiskali zuen sutean desagertu zen.

Niregana nola etorria den ez dakidala "ARALAR" izeneko antzerki
argitaragabea aurkitu dut aita Damasoren gutun bilduman. "Zuazu (Iza
gaondoa)ko Piramuelles'tar Armando apaizak 1928an egiiia", dio azalean.
Erdaraz egingo zuen, noski, eta arkatzez hau dio gero: "Ar'tar A'k
euskeraztua".

Ezizen honen babesean nor estaltzen den jakiteko, Prahako N. Tauer
jaunari idatzitako gutun batera jo dut. Honela zioen, besteak beste,
Damaso aitak Altsasutik 1956eko abenduaren 5ean: "Zeruko Argia-n,
Jesukristoren bizitza ematen asia nauzu, eta beste zenbait sailtxo, emen
naizen artean, berortan azalduko dira, Ar'tar A., ta lrumugarrieta izenor
dekoaz". Kalparregi, bere sortetxearen izena ere baliatu izan zuen gerra
aurrean izenordekotzat.

Gutun horretan bertan beste idazlan baten berri ematen dio atzerri
ko adiskideari: "RIEV zalako hartan, bem bakarrik naski. Nafarroan
bildutako euskal itz sail polit bat", ere argitaratu zuela alegia.

Neuk dudan antzerkiaren orijinalera itzuliz, azalean hau dio: "Atzal
buru. Mikel Deuna ta euskaldunak. lru egintzetan azaltzen dan ikuskaia".
Navarro Villoslada-ren Amaya nobelan oinarritutako lana da.

Adinak gorputza makaldu bazion ere ez zuen bere izpiritua oso
berandu arte moteldu. Hazi onaren ereile jarraitzeko asmoa agertzen du
gutunetan. Bere bi amodio nagusiak, sinesmena eta euskara, txandaka
doaz itsaso haundiaren aIde bietan. Chilera itzultzeko asmoa agertzen du
elizgizonen behar gorria ikusten baitu, "eta bein an, sortzen zaigun lanak
eztigu betarik ematen gure izkuntzaren aIde ezer egiteko, edo oso gutxi
beintzat". Bat-batean, hala ere, gutuna Euskal Herrian idatzia dela kontu
ratzen gara: "Zure eskutitz au bai ongi eldu zaidala gure euskaldun
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alperrei ta alper-izkuntza bezala begiratzen dutenei, beren ez jakin lotsa
garria aurpeglra botatzeko ta nor edo nor esnarazteko", erantzun zion
1956an Prahako euskaItzaleari.

EUSKARAREN ADISKIDEAK

Intzako Damaso aitak euskararen aIde Nafarroan egindako lanaren
garrantzia oso murritz gera daiteke zabalkunde-eragin haundia izan zuen
ekintza aipatzen ez badut. EuskaItzaindiaren lagon sailari dagokion gauza
da: Herri mailan euskararen aldeko kezka eta zaletasuna sortzeko "Eus
keraren adiskideak" izeneko elkargoa sortu zuen 1925ean.

Ez zen gauza erraza. Honela laburtzen du berak une hartako egoera
politikoa: "Naparroan garai artan giro txar-samarra zegoan euskeraren
tzat, naiz aipatu dudan egunariak eta TRADICION NAVARRA eguna
riak zer edo zer egin. Orduntxe edatzen asi-berria zan Aberzaletasuna.
Eta Abertzale ta Karlistak elkar ezin ikusiz zebiltzen eta Naparro geiena
orduan Karlista zan. Argatik euskeraren aIde Ian egiten gendunak aberza
lekeriz ari ote gifian...

Irudittu ori kentzeko, Karlistak izan arren euskera aintzat artzen
zuenak billatu nituan asiera emateko eta kezka gabe lanean asteko.
Euskal-jai aietan nor eta nor ziran buru, izlari ta laguntzalle ikustean,
pixkanaka giroa ontzen asi zitzaigun eta gero ta arrakasta aundiagoa zuen
gure errietan. Aldundian bagenitun gogo guziz eskua luzatzen zigutenak,
ume euskaldunei sariak emateko. Bere Aurrezki kutxaren kartillaz ema
ten genitun diru-sariak".

Mugimendu berri honen inguruan aita Damasok bereganatu zituen
gizonen artean, Inazio Baleztena, diputatua, eta lenaro Larratxe, lrufieko
alkate ohia, zeuden besteak beste.

Elizaren laguntzarekin kondatu nahi zuen haste-hastetik, eta lrufieko
gotzaia zen on Jose Lopez Mendoza ikustera joan ziren Arturo Campion
eta biak, Seminarioan teologo guziei euskarazko eskolak emateko eska
tzen. Lortu zuten eta asko lagundu zien horrek Nafarroako apaizen
aurrean. Bere inguruan zituen, noski, Miguel Intxaurrondo, Seminarioko
irakaslea, eta Markos Etxarri, Aralarko santutegian zaintzale izana bezala
ko zenbait elizgizon.

Nortasun bereziko profesionalen artean, Fermin Irigaray "Larreko",
eta Bernardino Tirapu, sendagileak, Migel Olibier, lrufieko Udalean artxi
buko arduraduna, eta abar iuzea zegoen.

Aurre-aurrean, noski Arturo Campion, lose Agerre, Urabayen eta
Maria paz Ziganda, zalantzarik gabeko euskaItzaleak. Azpiegitura zuhurra
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eta ondore ezin hobeak izan zituena. Euskal Festetan pertsona haiek
ikustean susmo txar guziak haizatzen zirela, aitortu zidan.

Nafarroako Diputazioaren babesean haur euskaldunen sariketak era
tu zituzten eta herriz-herri abiatu ziren Aurrezki Kutxako diru sariak
banatzen. Ereintza -beti ereiten-, baina etorkizunaren oinarria zen haur
txoen bihotza euskararendako irabazteko asmoz, oraikoan.

Euskarak galtzeko arriskurik haundiena zuen Esteribar, Arakil eta
Oroz-Betelu bezalako tokietan agertu ziren lehenik.

Nafarroaren egoera txarrean "Euskeraren adiskideak" bezalako lagun
di bat inolako nekaizkeriarik gabe sortzea, edozein euskaltzale jatorrek
beretzat nahiko lukeen merezimendu aintzagarria da. Bego hor denon
eredutzat, behar lukeen esker onik ofizialki inoiz jasoko ez badu ere.

EUSKALTZAINDIA

Iruncan 1920an jaso zuen euskaltzain izendapena, eta 1921.eko urta
rrilaren 27an irakurri zuen Elizondoko udaletxean bere sarrera hitzaldia.
Aita Olabide arabarrak erantzun zion.

Ezin genezake aipatu gabe utzi azken urteotan euskara batua dela
eta, berarekin gertatutakoa.

Kezka larriak sortu zizkion arazo honek. Hara, hitzez-hitz, 1968ko
urriaren 16an idatzi zidana: "Dakuszunaz ezin asmatu dut Euskaltzain
diaren gaurko idazkeraz egiten. Euzkaltzaindi zaharrak zuan ortografian
ordu erdi batez erakusten nien nik edozein ikastoletako aurrei, utsik
gabe, idazten eta irakurtzen. Gaurko eran uste dut urte bat beharko
dutela neronek artara jarri banD len. Eztiot beste euskaltzain inori esan;
bano zurekin ustu nai dut nere biotza. Min auxe daukat; ainbat gostarik,
Euskaltzaindiak lendik zeukan ortografia, ain arin zilipurdika joanik ikustea.

Barkatu, nere adiskide maite, nere lasaialdi hau".

Horrek ez du esan nahi euskararen batasunaren aurka zegoenik.
Haste-hastetik jabetzen zen hizkuntza batu gabe euskarak ez zeukala
iraupenik. Euskaltzaindiaren helburu nagusienetakoa, hain zuzen, bata
sun hori lortzea zen.

Aita Damasok Euskaltzaindiko sarrera hitzaldian esandakoa da hona
ko hau: "Bano nere itzaldi au ez dut bukatu nai, Euskaltzaindiari itz bat
eta neri entzutera etofiz ainbesteko omena egin diazuen guziori beste itz
bat esan gabe.

Euskaltzain, jaunak; ikusi duguna ikusi ondoan guziori gogoratuko
zitzaizuten neri gogoratu zaitena noski; nere lanetik berez jalkintzen den
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zitua da-ta. Au da, onenbeste aldaketa ta onenbeste berextasunekin gure
euskerak ez dezake deus irabazi. Irabazi beafean bereixtasun au euskera
rentzat gauzarik kaitegafienetakoa da.

Gure berextasun oiekatik, gure euskera maitagafia pafagafi jartzen
dugu gure artera datozen erdaldunen begietan, lotsagafi elkafi ezin adituz
ikusten diran euskaldunentzat eta azkenean gofotagafi ta zer esanbide
naiko ematen diena, guri ta gure gauzei aufetik gutxi nai digutenentzat.
Argatik beafezkoa da euskera batutzea, euskera bizitzekotan." (Ikus Eus
kera (1922) II, 91.or.).

Hau jakinik, harrigarri gerta daitezke egunkarietan berak egindako
zenbait agerpen. Adibidez, behin honela omen zioen: "Batua horrenik ez
dago. 1950-eko hamarkadan Ameriketatik itzuitzean, Arantzazuko bilera
batetara joan eta harriturik entzun nuen lehenengoz nola bi hizlarik
euskararen batasuna H letraren bidez egitea proposatzen zuten. Azken
200 urtetan ez dela H-rik gure artean erabili esanez, aditzera eman nuen
berehala aurkako nere eritzia". (Deia, 1983. VIII.7)

Bi gauza ikusten ditut nik aita Intzaren erantzun honetan. Chiletik
etorri berria zen, aide batetik, une hartan. Bere biziko etendura bat
gehiago ikus daiteke batasunaz hasieran berak zuen asmoaren eta ia
hogei urteko erbesteaz 1956eko Euskal Herrian aurkitu zuen giroaren
artean. Bat-bateko aldaketaren gehiegikeria iduritzen zitzaion, beste kaze
tari bati adierazi zionez: "Bai. Euskaltzaindiak bere sorreratik asmo hori
izan zuen; baina arreta haundiarekin eta zentzuz egitekotan". (DN.l9.x.l984)

Urteak, noski, ez dira alferrik igarotzen eta hogeitaka urte kanpoan
egon ondoren beretzat bat-bateko gehiegikeria gerta zaitekeen, egunero
ko bizian hemen urrats motza, eskasa, ematen zela uste zutenen ondoan.

Nere ustez, irekitasunarekin begiratu behar da hainbeste nahigabe
eman zion arazoa, ulergarria baita Euskal Herritik urruti zebilelarik.

H hizkian arazo guzia kokatzea beste hari askorekin lotutako korapi
loa da. Orduko giroan garrantzi haundia eman zitzaion "Ietra mutuari"
eta alderdi horrek bereganatu zuen gizona.

Erizpide zalantzagarriak aide batera utzita, Intzako Damaso aita gizon
osoa, fededun zineza eta euskaldun sutsua izan zen bere bizian. Horrek
ez du esan nahi bizia bere gustura egin zuenik. Nagusien esanera egon
zen beti eta alderdi horretatik arintzen zituen nahigabeak. "Euskal-erritik
lenengo aldiz atera nintz~nean, nere gogoz ezpaiio nere Nagusiak agin
durik atera nintzan. Orain nere gogoz aruntza itzultzean ango gure Nagu
sien eskura zegoan gelditzeko esatea behar baninduten", aitortu zion
Tauer euskaitzaleari. (Chile-tile, 1958.IV.23)

Eta nola bizi hala hi!. Gogoari uko eginez apaltasunaren bidean ibili
zen gizona, berari zegokion eran joan zaigu. Duela urtebete Euskaltzain-
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diak ehun-urteburuan egin nahi zion omenaldiaren berri ematean, ez
zela horretara iritsiko, aditzera eman zidan buruari eraginez. Hil zen
aurreko astean festaren berri eman nionean, eskuarekin gurutze bat
eginez airean, eman zidan, hitzik gabe, azken erantzuna. Eta hala izan
da.

Ongi begiratuta, beti egin zuena: ereintza. lainkoaren aurrean jasoko
zuen esker ona eta sari iraunkorra.

LABURPENA

Migel Olasagarre Zubillaga, erlijioan Intzako Damaso aita izango zena,
Nafarroako Intza herrian jaio zen, 1986eko urriaren 19an. Bi urte
zituela aldatu zen familia Madotz-a.

lkasketak. 1900an Irufieko Seminariora joan zen. Bi urteren buruan,
Tuterako kaputxinoen komentuan sartu zen, 1902.eko abuztuan.
Irufiean apaiztu zen 191Oean.

Idazlanak. Bi aldizkari sortu zituen: lrngarren Prantziskotarra (1913), Zern
ko Argia (1919). Naparro-ko aditz-laguntzalea zuketako esakeran (1921),
Burnndako Euskalkia (1922), Kristau ikasbidearen l-ko ta I1-garren
zatiaren azalpena (1924), Naparroako Euskal-esaera zarrak (1974),
Aldizkarietako idazlan txikiak bestalde.

Itzulpenak. Asteteren Kristau lkasbidea, Xabierko Frantzisko santuaren
bederatziurrena, Giza biziaz (Humanae vitae enziklika), Adoaingo
Esteban doatsuaren bizia.

Elkargoak. Euskararen adiskideak berak sortutakoa da (1925). Euskaltzain
izendatua izan zen Irufiean Jose Agerre-ren ordez (1920). Sarrera
hitzaldia Elizondoko udaletxean eman zuen 1921eko urtarrilaren
27an. 1936an Chileko misiora bidali zuten nagusiek eta bertan
jarraitu zuen 1968 arte.

Heriotzea Irufiean gertatu da kaputxinoen Errotazaharreko komentuan,
1986.eko irailaren 21ean. Ehun-urteburua ospatzeko egitekoa zen
batzarrea, urriaren 24ean egin du Euskaltzaindiak Lekunberriko
Ayestaran hotelean.





OIEREGI-KO BUENAVENTURA AlTA (1886-1956)

Larraun-Lekunberri, 1986-X-24

Patxi Ondarra

Aurtengo abenduaren 7. egunean ehun urte direla jaio zen Bertizarana
ko Oieregi herrian Joaquin Eugenio Placido Senosiain (1) Ochoteco;
gero, kaputxino egin zenean, Oieregiko Buenaventura A. izango zena.
Gurasoak kanpotarrak zituen, Aita, Dionisio, bide begiraria (2), Irufiekoa
zen, gurasoak Lizarra eta Espartza-koak zirela: Jose eta Celedonia Yoldi;
ama berriz, Jesusa, lesakarra zen eta gurasoak ere bertakoak ziren: Jose
Ignacio eta Carmen Iribarren.

Hamabi urterekin sartu zen Irufieko apaiz mintegian eta bertan lau
urtez (1899-1903) humanitate ikasketak egin zituen, bakantzetan herrira
itzultzen zelarik. Humanitateak bukatu ondoren, Zangoza-ra abiatu zen
(1903) kaputxino izateko eta hurrengo urtean (1904) kaputxino egin zen.
Filosofiako hiru urteak Tutera-n ixtudiatu zituen (1904-1907) eta teologia
koak lrufiean (1907-1910), hemen apaizten zela teologia amaitu ondoren
(1910), eta predikari titulua 1912. urtean lortzen zuela.

Ikastaldiak bukatu eta gero, honako komentu hauetan bizi eta Ian
egin zuen: Irufiean (1910-1912), Hondarribian (1912-1915), Altsasun
(1915-1918), Irufiean berriz ere (1918-1920), Lizarran (1920-1921), Altsa
sun (1921-1928), Hondarribian (1928-1933), Altsasun (1933-1934), Honda
rribian (1934-1936) eta Lekarozen (1936-1956), hemen hiltzen zela. Gudua
hasi baino lehentxeago, hortzak gaizki zituela-ta, Lekarozera joan zen,
horretan oso trebea zen Etxalarko Frantzisko Anaiak trata zezan; eta
Lekarozen harrapatu zuen guduak.

Horregatik, azkeneko 20 urteak hor egin zituen, predikari bezala. Bi
eta hiru mezatan predikatzen zuen igandeetan, euskaraz ongi zekiten
gehienak munduko lau aldeetara sakabanatuak izan zirelako.

(I) Deitura ez da Perez (de) Senasiain, baizik eta Senosiain; eta hirugarren izena
Placido da.

(2) Aita ez zuen izan eskola maisu, Damaso Aitak esanda, batek baino gehiagok
argitaratu duten bezala. Oieregiko eliza tiburuek diotenez, "celador de caminos" zen. 1888.
urtean hit zen.
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Alaia, onutsa, animen aIde langile nekaezina, Elizarekiko atxikimen
haundikoa. Bizitza osoa apostoladutzan igaro zuen, parrokuei laguntzen,
predikatzen, euskaraz idazten, hirugarrendarrei kasu egiten.

Belarriek entzuten eta haizeak eramaten duen hitzaren ondoan begiek
ikusten eta gorde daitekeen hitzaren zale eta langile bilakatu zen. Hasiera
hasieratik ekin zion irakurgaiak zabaltzeari eta aldizkariak sortzeari. Predi
kari titulua lortu eta hurrengo urtean, berak eraginda, jaio zen lmgarren
go Prantziskotarra, Damaso Aita zuzendari zelarik eta Oieregik maiz idaz
ten zuelarik, Arbelaitz, Osinbum eta O-tar B. izenordeak erabiltzen zituela
(3).

Sei urte geroago (1919) hasi zen Zemko Argia, hau ere berak eragin
da eta berriz ere Damaso A. zela zuzendari. Gudu ondoan, eta hemezor
tzi urtez isilik egon ondoren, berak berpiztu zuen Zemko Argia, zuzenda
dari ere bera zelarik, eta Elizalde izenorde berria erabiltzen zuelarik.
Damaso A. bitartean Txilen zegoen, animen aIde Ian da lan, eta Euskale
rriaz bat ere ahaztu gabe. Baso eta oihanetan egurketan ari ziren mutilez
kezkaturik, hamabost egunero banatzen zuen azken urteetan (1951-1956)
multikopiaz egindako orri bat, Artzai Deia izenekoa. Ameriketako artzaie
tara ere ailegatzen zen dei hon, herrietako berriekin eta kristau ikasbideekin.

Haurrendako aldizkari baten atzetik ere ibili zen, baina ezin izan
zuen gorpuztu, oso garesti zirelako irudiak. Honen berri Lizartza-ko
Andres Aitak ematen digu, Lekarozen irakasle eta Txinan misiolari izan
zenak. Gordetzen da berak euskaraz idatzitako paper multzo bat, eta
honela irakurtzen dugu:

"Etorri da Oyeregi'tar Bonabendur A. Aba begizko au (sic) gogor
diardu, euskerazko aurren aldizkingia eta euskal idazti onen aldezko
Bazkun bat irasteko lanetan" (1923, XI-3D).

Damaso A. ere lagun zuen arazo honetan, Lizartzak dioenez: "Gaur
etorri da Intza'r Damas Aba eta onek esan digunez, aurren euskel
aldizkingia ez da aterako noski, txindi bearragatik. Ateratzeko Italia'ko
beste aldizkingi batekin ari ziran artu emanetan, Nunzio jaun agurgarriak
ere ortarako bultzatzen zuala edo, bafia irudiak oso garesti ematen dituz
te eta ezifiezkoa bezela edo utziko dute noski" (1924, 1-17).

Bi urte ta erdi lehenago aurkitzen dugu euskal idazleen elkarte bat
eratzeko ahaleginetan murgildurik, Lizartzan irakurtzen dugunez: "Nagu-

(3) S. Onaindiak dioenez, O. ere erabili zuen izenordetzat. Egia esan, izenorde hori
lehenbiziko aldiz 1936. urteko lrugarrengo Prantziskotarra-n ageri da: 125, 132, (140) eta 148
or.; eta gero gudu ondoko Zeruko Argia-n, 1954 eta 1955 urteetan. cr. Onaindia. Euskal
Literatura, IV, 368. Argitaratu gabe dauden idazkietan Oianegi eta Yoldiko Juakin A. ere
agiri dim.
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si A'k esan didanez, illabete onen 26'an, gure ikastetxe ontan Euskel
idazle batzar bat edo egingo omen da; Oyeregi'tar Bonabendur A'k edo
asmatua izango da noski. "laungoiko-Zale"ren artezkari launa Oyeregi ta
Damas AA. eta abar etorriko omen dira" (1921, IV-21). Eta berriz ere:
"Artzubiaga'tar Kuiril launa Oyeregi'tar Bonabendur eta Intza'r Damas
AA.kin beren batzartxoa egitea (sic) edo etorri dira" (1921, IV-25). Eta
beste hau: "Irastea asmatu duten batzaren (sic) araudia egiiiik utzi dute,
eta eldu den illaren 16'an batzar bat Donosti'an egiteko asmotan dabiltz"
(1921, IV-27). Eta azkenik: "Oyeregi A'k eta asmatutako batzarra Donos
ti'an Aldundi-lauregian, gaur izango zuten noski" (1921, V-I8) (4).

Lizartzak jakitera ematen digunez, beste bide bat ere zabaldu zuen
Oieregik euskararen faboretan: otoitza. Entzun dezagun: "Abakide mor
doxka bat, txandaka illero egun batez, gure Aberriaren eta Euskeraren
aIde gurutze bidea egingo degula, itz-artu-ta gaude. Oyeregi A'k gaur
bialdu digu, zer egunetan egingo duan bakoitzak" (1922, V-16). Beste
batean, Oieregiren gutun batetik pasarte hau ematen du: "Berri ona:
Donosti'an gurutze-bidea egiten dutenak 600 ta geiagorafio iritxi dira:
badira oien artean jeltzaleak ta ez-jeltzaleak: beraz gure Donosti'ko batza
rrea ezta alperrikakoa izan. Lenago 4'en bat talde ziran ta orain 20 ta
geixeago" (1924, V-25).

Haurren aldizkaria ez, aipatu ditugun beste asmo guziak gorpuztu
zituen. Beste amets bat ere izan zuen, amets hutsetan gelditu zena:
euskal eguneroko bat argitaratzekoa. "Euskal-Esnalea" aldizkarian astin
tzen du gai hori. Bertan dioenez, "egunerokoak euskerari indar aundia
emango Hoke, ta batasunerako bideak gertu edo prestatuko ditu" (1917,
73s. or.). Nork idatzi? Denak: jakintsuak eta jakinezak. Zer eta zertaz
idatzi? Ipuiak, izkirimiriak, neurtitzak; nekazaritzaz, langileen eginbeha
rrez, arrantzaleen gauzez, erlijioaz, salerosteaz, edestiaz edo kondairaz,
abereak hazitzeko eraz, eguneroko gertaerez, haurren hazieraz etab. Poli
tika ez du aipatzen gaien zerrendan.

Gero (lb., 1917, 113s.) berri biltzaleen beharra ikusten du, eta bes
teak beste, hau dio: "Amerika'n, Ozeania'n, Asia'n ta Afrika'n izango
lituzke euskerazko albistariak, misiolari euskaldunak aIde guzietan barrea
turik daude-ta. Ontan erderazko albistari guziak atzean utziko lituzkela
uste det".

Hartzaileen arazoa ere tratatzen du eta oso baikor ageri da, honela
bait dio: "Egunaria atera bafio len labea nola dagoan ikusi bear da ta ni
ikusi naiez nabill; itxuraz berotxo dago. Ara zergatik diodan. Dagoaneko

(4) Cf. B'tar P. (Federico Belausteguigoitia). La unificaci6n del euskera. Bilbao (1916).
Liburuxka hau irakurri ondoan idazten du Oieregik bere artikulua.
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badira 530 arpide iya egiiiak (kurtsibaz orijinalean), argitaratzea nai degun
egunariarentzat" (lb., 1918, 88).

Euskararen batasunak ere kezkatzen du eta hau dio: "Euskerazko
idaztiaz gertatzen dana oso latza da gero; bizkaieraz idatzi ta Bizkai'an
bakarrik irakurri; laburdieraz ta zuberoeraz, ta berdintsu. Ta, oraindafio
ko bideari jarraitzen ba gatzaizkio, i,noiz izango ditugu eguneroko albista
ri aundi ederrak? Nik uste inoiz ere ez" (lb., 1916, 245s.). Bat dator
Federiko Belaustegigoitiarekin bai batasun asmoz eta bai idazkeraz ta
hitz berriez dioen guztian. Eta eransten du: "Gogoak ematen dit ainbeste
itz berri asmatzea ta ain euskera zallaz idaztea, gure idaztiak ta iztegiak
gutxi erabiltzetik datorrela". Gipuzkoera proposatzen du euskararen bata
sunerako, bera naparra izanik, "bortz, ortzegun ta erran esaten diran
errikoa" (lb., 1916, 245s.).

Gai honetaz berriz ere Euskera aldizkarian hitz egiten duo Galdetzen
du: "Euskera batu bearrik bai al dago?". Eta erantzuten du: "Irakurgaiak
indar aundia artzekotan bearrezkoa da; bearrezkoa da izkelgi bat Euskale
rri guzian edo geienean aditzea... Egunaria bear dugu, egunari aundia
ordea ta gaurko egunean zailla dana, izkelgi bat autatu ezkero erraztu
egingo litzeke". Zein hautatu? Berak ez du dudarik egiten gipuzkoera
hautatu behar dela, bada "Bizkaian izkuntza ontan egindako itzaldiak
aditzen dituzte, Naparruan ere bai, Lapurdi'n ere berdintsu izan bear du,
auzoan dago ta", dio (Euskera, 1922, lOIs.). Egia esan, Oieregik gipuz
koeraz idatzi ohi duo

Batasun bide konkretu bat azaltzen du beste bi lanetan (Euskal
Esnalea, 1924, 141-146, 165-169). Beste bi Ian ere ageri dira aldizkari
horretan arazo honetaz, eta horietako lehenengoan dio: "Euskalkien bata
suna egifiik al dago? Erdi-egifiik beintzat bai. Ta aditza edo berboa kendu
ezkero, iya oso egifia dagoala esan diteke, nere ustean, okerrik egin
gabe". Bere baikortasun hori hiztegian edo lexikoan oinarritzen du, eta
baikortasun horrek eta batasunaren ardurak bultzatuta hiztegi bat argita
ratuko du 1929. urtean (lb., 1925, 141ss.; 1926, 181s.).

Euskararen batasunaren premiak ez du ordea itsutzen, eta konkretu
ki bizkaieraz edo Bizkai-ko euskaldunez ez da ahazten. Horregatik, argita
ratu gabe gelditu diren beraren paperetan jorratzen du alor hau teorikoki
eta praktikoki. Izan ere, argitaratzeko prest zeukan Ian batean, bizkaieraz
eta gipuzkoeraz edizio (5) bereziak egiteko seinaleak ipintzen ditu.

* * *

(5) Cf. gure Ian honen bukaeran. "II. Oieregiren Ian argitaragabeak" sailean, 19.
zenbakia.
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Oieregiren idazkietara gatozela, esan dezakegu hirurehun bat Ian
argitaratu zituela honako aldizkari hauetan: 111lgarrengo Prantziskotarra,
Ze11lko Argia, EuskaI-Esnalea, Euskera eta Donostiako La Cruz izene
koan. Zeruko Argia-n agertu zen multzo luzetxo bat Quadragessimo Anno
entziklikaren itzulpena da.

Liburuak eta liburuxkak bederatzi dira, gehienetan erlijioarekiko gaiek
osatzen dituztela: Jesukristoren Bizitza, herriarendako liturgia eta euskal
erdal, erdal-euskal hiztegia. Iruiiean, Archivo Provincial de Capuchinos
delakoan gordetzen diren lanak, argitaratu gabeak, ez dira gutxi. Horietan
ere erlijioa eta euskara dira gaiak. Erlijioaren arloan hauek dira nagusi:
kristau ikasbidea, apologetika, sinismena eta katoliko ekintza. Euskararen
arloan: euskal irakurgaiak nola erraztu eta batasunera eraman, bizkaiera
eta gipuzkoeraren arteko desberdintasunak nola gutxitu, erdaratik euska
rarako itzulpenak nola egin, erdal-euskal hiztegi erlijio eta gizarteko lexi
koa dakartenak moldatu, etab.

Esan dugun guztia entzun ondoren ez da inor harrituko Euskaltzain
diak hasiera-hasieratik bere urgazle egin zuela jakiteaz. Lizartzak ematen
digu honen berri, honela (6): "Atzoko izparringitan irakurri det "Euskel
Zaindia"k Oyeregi'tar Bonabendur A. bere laguntzaletzat edo autatu dula
(Academico correspondiente)". 1921. urteko martxoaren 4. egunean idaz
ten du hori.

I. OIEREGIREN LAN ARGITARATUAK

1. Jesukristo gure Jaunaren Bizitza. EGILLEA Mataro'tar Pelegrin
O.M. Cap. ITZULTZALEA Arbelaitz O. M. Cap. Iruna'ko Kaputxino'en
Irarkolan (1921), 1-87 or.

2. Gaurko Izkillu edo Arma. (IRAKURGAIAK). Arbelaitz kaputxi
noak itzulia. NOTA. Aita Samuele Cultrera Kaputxinoa (da egilea). DONOS
TIA, 1922, 1-102.

3. PENTEKOSTE. Arbelaitz A. O. M. Cap. Erriarentzako Liturgia.
IRUNA, 1930, 41-52.

4. Pentekostes-ondorea. Arbelaitz O. M. Cap. Erriarentzako Litur
gia. !RUNA, 1930, 53-62.

5. Billebaiketa edo Zirkunzisio-Jaia. ARBELAITZ O. M. Cap. Erria
rentzako Liturgia. IRUNA, 1931, 1-11.

(6) Euzkadi edo La CaccIa egunkarietan izan daiteke honen berri.
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6. Erramu Igandea. Arbelaitz O. M. Cap. Erriarentzako Liturgia.
IRUNA, 1931, 27-38.
7. Bezperak. ARBELAITZ O. M. Cap. Erriarentzako Liturgia. IRUNA,
1932, 1-64.

8. Diccionario Castellano-Vasco y Vasco-Castellano de voces comu
nes ados 0 mas dialectos. Bilbao, 1929, 1-357 eta I-X or. NOTA.
Gehigarri bezala liburuaren bukaeran hau dakar: "Observaciones para
evitar, en cuanto posible, las diferencias verbales de los dialectos bizkai
no y guipuzkoano". Gudu ondoan bi aldiz argitaratua.

II. Oieregiren Ian argitaragabeak

Archivo Provincial de Capuchinos izenekoan, lruiie-ko Errotazar kalean
dagoenean, gordetzen dira Oieregiren paperak.

1. Belarmino - Oianegi, O. F. M. Cap. KRISTAU lKASBIDEA
AZALDUA ETA AUSNARTUA Ikasbideakin eta Gogarte edo Medita
zioakin, 253 or. NOTA. Lan guztiak makinaz daude, tarte bikoitza, folio
erdikoak.

2. CLAUDIO FLEURY. EDESTI - KRIST(lN)AU - lKASBIDEA,
I, 46-172 or.; II. 173-392. NOTA. Gipuzkoera eta bizkaiera nahasturik.

3. Ataungo lIario A., O. F. M. Cap. KRISTAU lKASBIDEAREN
ERAKUSLEA. Itzultzalea: Oianegi, O. F. M. Cap. I - ZER SINISTU.
I-X, I-XXVIII, 370; II - ZER ESKATU. 370 (sic) - 691. NOTA. Honen
ondoan eta berarekin erlazionaturik, beste 1-96 or.

4. Oianegi, O. F. M. Cap. VOCABULARIO RELIGIOSO-SOCIAL
por Orden de Materias. I. FUNDAMENTOS DE LA RELIGION, 1-72;
II, DOGMA Y MORAL, 1-130; II. VOCABULARIO SOCIAL, 1-69.

5. Vocabulario Social, 1-20.

6. Vocabulario Social CASTELLANO-VASCO (Llovera). 1-20.

7. VOCABULARIO SOCIAL. 1-16. NOTA. Rutten Aitaren "La
Doctrina Social de la Iglesia"tik hartua.

8. VOCABULARIO DE ACCION SOCIAL CATOLICA. 1-22.
NOTA. Guerry-Peir6-renetik hartua edo bildua: "Codigo de Accion CatO
lica". 1932.

9. VOCABULARJO RELlGlOSO-SOClAL IDEOLOGICO CASTELLA
NO-VASCO. 1-15.

10. Vocabulario popular religioso-social. 11. VOCABULARJO POPU
LAR RELlGlOSO. 1-12.
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11. (Estalkian) ADIlZA ERRAZTU TA BATUARENlZAKO AGI
RIAK (I. o"ialdean) AGIRIAK - Documentaci6n. Aditza laguntzalea uztea
- Supresi6n del verba auxiliar. 1-7.

12. OIAN-EG!. TRADUCCION DEL CASTELLANO A LA LENGUA
VASCA. ENSAYO DE NORMAS PRACTICAS. 1-9. NOTA. Izen honekin
hamar bat paper multzo eta horietako batean: "8.a red(acci6n)".

13. DOCUMENTACION REFERENTE A TRADUCCION DEL
CASTELLANO A LA LENGUA VASCA. NORMAS PRACTICAS. 1-21.

14. OYAN-EGI, O.M.C. PROCEDIMlENTOS EMPLEADOS EN
LA VERSION AL EUSKERA DEL CODIGO DE ACCION CATOLI
CA DE GUERRY-PEIRO. 1-15.

15. ASZETIKA GAIAK. 1-11. NOTA. Erdaraz dago, eta gai zerren
da bat da.

16. Diario perteneciente a "Artzai-Deia". PP. Capuchinos-Lecaroz.
NOTA. "Artzai-Deia"ri dagozkion diru kontuak, 1950. urtean hasi eta
1955. urtea, abenduak 14, arte. Aldizkari horri dagozkion beste gai asko
ere badira karpeta horretan.

17. IDAZLE MALTZURRAREN GUMATIKA NABARRA. 1-13.
NOTA. Bizkaiera eta gipuzkoeraren desberdintasunak gutxitzeko aditza
ren inguruan.

18. NOTA. Sermoiak dira, 17 bat prediku (7). Zaharrena Irafieta
eta Bakaiku-n 1922. urtean predikatua; berriena 1952. urtean, Irurita eta
Lekaroz-en.

19. Zergatik sinistu? Arbelaitz, O. M. Cap. 1-8, 1-71, 1-81, 1-3
(Billabidea), 1-18. NOTA. Inprentarako prest dagoela ematen du, eta
gipuzkoeraz eta bizkaieraz edizio bereziak egiteko idatzia dago.

20. OIAN-EGI, O. F. M. Cap. VOCABULARIO POPULAR RELI
GlOSO-SOCIAL, 1-4, 1-212, 1-10 (Apendice). NOTA. Sarrera oso inte
resgarria autorearen pentsamoldea eta lexikoarekiko irizpideak ezagutze
ko (8).

(7) Badira beste 4 bat sermoi han eta hemen sakabanatuak.

(8) Hitzaurrean, besteak beste, hau irakurtzen dugu: "(Para ser) popular he huido del
excesivo purismo... he dado cabida a algunos (neologismos) que no agradan del todo a un
gran vasc6fi1o de los que conocen mejor nuestra lengua, escritor, traductor, predicador que
conoce el lenguaje popular como pocos".

Gero eransten du: "yo estoy arrepentido de los errores de mi primera juventud; que
los j6venes que me lean no tengan el dia de manana necesidad de arrepentirse como yo".

Goian aipatu duen euskal idazle, itzultzaile eta predikari hori lraizoz-ko Polikarpo A.
izan daiteke, gure ustez.
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21. Guerry-Peiro. KATOLIKO-EKlNTZARAKO ZUZENBIDEAK.
(I), I-VII, 1-197. NOTA. Oieregik hiru gehigarri erantsi ditu: 1926. urtetik
aurrera atera ziren Aita Santuen ageri hauek, hots, 1. Gazteriaren Hazie
ra Kristaua, 2. Ezkontza Kristaua, 3. Gizarte-Era edo Ordenaren Berritzea
izeneko Enziklikak.

22. (Pakete batean gauza asko): 1. Meza Alkarrizketan; 2. Zergatik
sinistu?; 3. Erlijioaren Edesti (lstori) Laburra; 4. Nere Erlijioa. Bi Itz; 5.
III Zatia. Erlijioa. Goieneko Malla; 6. Duplessy. Uzkurtza edo Erlijioa
pitinka. Sinistu Bear Dana; 7. (Lenengo Irakaskintzarako) Jakinduriak
Uzkurtzaren Inguruan; 8. IV Kristau Ikasbidearen Banatzea ("distribu
cion"): 9. Eliza Katolikoa; 10. Ekintza Katolikoa; 11. Kristau-Ikasbidea
eta Meza-Liburua; 12. Ebanjelioak eta Kristau Ikasbide Gaiak; 13. Igan
deko Ebanjelioa eta Kristau Ikasbidea; 14. Astarloa-Oianegi. Urteko Igan
de Guztietarako Kristau-Ikasbide Itzaldiak, 1-27 or.; 15. Euskal Idazti eta
Antzerki Izendegia. NOTA. Estornes Lasa-ren "Historia del Pais Basko
"tik hartua; 16. Idazti Donea (Schmitt), 10 or.; 17. Liturjiaren Zimendu
Egiak; 18. Sinismenaren Zergati edo Arrazoiak; 19. Kristau-Ikasbidea
Jesukristo gure Jaunaren Eskolan; 20. Zergatik Katolikuak izan; 21. Kato
likuak Izan Bear Degu; etab.

23. ARGIA, BIDEA, BIZIA, KRISTAU IKASBIDEA LABUR
AGERTUA. Egillea: Yoldiko Juakin A. O. F. M. Cap. 1-648. NOTA.
Prentsarako prest zegoen, Nihil obstat eta lmprimi potest eta guzti: 1950.
urtean.

24. Carpeta Personal delakoan: 1. Oieregiren "Curriculum Vitae";
2. Ataungo Ilario-rekin gutun eta zuzenketa Kristau-Ikasbidea zela-ta; 3.
Apaizen eta parrokuen gutunak Artzai-Deia zela-ta; 4. Ordenako nagusiei
gutunak gai horretaz; 5. Guia del Catequista-ren itzulpena argitaratzeko
hartu-emanak.



AlTA DONOSTIA ERBESlEAN

Lekunbe"~ 1986-X-24

Jose Antonio Arana Martija

Euskaltzaindiak Aita Oonostiari zor dion omenaldia ospatzera goaz
euskaltzain urgazle honen jaiotzako mendeurrenean eta heriotzatik hogei
tamar urte betetzen direnean. Oonostiako Jose Antonio zenaren biogra
fiaz saiatukeran, musika ikuspegitik aritu izan dira gehien bat biografoak
eta mendeurreneko urtean zehar musikuaren nortasuna baizik ez da
aztertu; egia esan, musikegile trebea izan genuen Aita Oonostia eta
musikaz ikerle eta hizlari fina. Baina musikegile gisa eman bazituen bere
lehen urratsak -eta luzeenak, behar bada- ez dugu ahaztu behar euskal
folkloreari eman ziola bere biziaren zati eder bat, 1916an hasita. Eta
folklorea, hots, herri jakituria aztertzerakoan, hizkuntzari, euskarari eman
zizkion gau eta egunetako orduak. Mendirik mendi, baserriz baserri
biltzen zituen kantuen testuak, euskarazko hitzak, hain zuzen, izan zituen
aztergai. Horregatik, euskararen aIde egindako lanegatik, Euskaltzaindiak
euskaltzain urgazle izendatu zuen, eta horregatik, orain, gogoramen bat
zor dio. Sarrera hitzaldia 1955.eko Abenduaren 31n bukatu zuen Lekaro
tzen eta 1956.eko Urtarrilaren 26an, Euskaltzaindiaren hileroko bileran,
irakurri zuen Oonostian (1).

Jose Gonzalo Zulaika Arregi -hau zen bere munduko izena- Oonos
tian jaio zen 1886.eko Urtarrilaren lOean. Lekarotzeko Kaputxinoen komen
tuan Batxillergoa bukatu ondoren nobiziagoan sartu zenean aitaren eta
jaioterriaren izenekin osatu zuen bere bizi guztirako praile izena: Jose
Antonio Oonostia. Esan dezagun hemen, aurrera jo orduko, gerra den
boran eta geroago, orduko ahalmen handiko burutxikien erruz, jaioterri
ko euskarazko izena aldatu egin behar izan zuela eta garai hartako
musikalan batzuetan, inprimatuetan noski, Jose Antonio de San Sebas
tian azaltzen zaigula. Garai berean, ixilpean ibili behar zuenean, "A.
Zabala" izen ezkutuarekin sinatzen zituen orduko musikalanak.

(I) Egan, 1956-2, 34-52 orr. - O.c. Y, 1985, 351-371 orr.
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Hirurogeitamar urte bete zituelarik hil zitzaigun Aita Donostia Leka
rotzen 1956.eko Abuztuaren 30ean, orain hogeitamar urte duelarik. Ekin
tzez bete zuen bere bizitza luzea; hain ezaguna eta adiskide izan zuen
Querol-ek esaten zuenez, hiru motore bultzegile izan zituen: Euskal
Herria, Erlijioa eta Musika. Abertzale fina, garbia eta oso-osoa izan zen
gure prailea. Eta izaera honek ekarri zion ondorea da gero ikusiko
duguna. Baina munduan zehar ibili arren, -Argentinara ere heldu zen
erlijiozko mezu batekin-, ez zuen bere erlijiozko nortasuna ahanzten:
"el frailecito andariego con el claustro a cuestas" defmizioa eman zion
andere idazle batek. Eta bere nortasunaren hirugarren zutabea musika
izan zen zalantzarik gabe. Beraz Euskaldun praile musikua izan daiteke
Aita Donostiaren defmizioa.

1908an Lekarotzen apaiztu zenetik hamar urtetan zehar bertako ikas
tetxean irakasle izan zen, 1918 arte. Sasoi hartan gregoriano ikasketak
bete zituen Silos, Besalu eta Solesmesen, eta bere musikalanetatik ede
rrenen bat burutu zuen, Euskal Preludioak, pianorako eginak, baina orkes
traz ere jotzen direnak. Eta Lekarotzeko hamar urteko epe horretan
burutu zuen inguruetako kantu bilduma ere, Euskal Eres Sorta izenare
kin 1922an argitara eman zuena.

Norberto Almandoz-ekin doa gure Aita Donostia lehendabiziz Pari
sera 1920an, Vincent D'Indy-ren Schola Cantorumera. Eta hurrengo
urtearen hasieran, 1921.eko Urtarrilaren 23an, bere musikalan luze bat
aurkezten digu Parisen: Henri Gheon idazlearen testuei jarritako musika,
Les trois miracles de Ste. Cecile. Maurice Ravel ezagutzen du orduan eta
honen gomendioz Eugene Cools hartzen du irakasletzat. Lehen aipatu
dugun Argentinarako bidaia burutzen du 1924an, eta berriz Parisera
etorrita, 1926.eko Azaroaren 1 eta 6an, Champs Elisees antzokian, La Vie
profonde de Saint Fran~ois d'Assise estreinatzen duo Henri Gheon idazlea
ren testuekin hirugarren musikalan bat ere burutzen du, Le Noel de
Greccio, hau ere Parisen 1936.eko Otsailaren 9an aurkeztua. Laugarren
testu bat ere musikatuko dio idazle honi 1938an, hots, La Quete heroique
du Graal. Baina azken hau erbestean bizi delarik, alegia.

Momentu honetara iritsi nahi nuen -eta heldu behar ere bai- hau
baita nere gaurko hitzalditxo honen gaia. Eta Aita Donostiaz hitz egitera
koan, hauxe zela -uste nuen- gairik interesgarriena, bera baitda gutien
ezagutzen den bere bizitzaren pasartea. Nik dakidanez, ez du inork Aita
Donostiaren erbesteaz ezer idatzi, eta bazen garaia zeozer patxadaz esa
teko, esan eta idatzi direnak, gehienetan oker daude eta. Erbestearen
kronologia emateko erbesteratua bera izango dugu iturri, eguneroko ger
takizunak Lekarotzeko Artxiboan Aita Riezuk gordetzen dituen koader
noetan idatzita utzi zizkigun eta.

Hiru aldi bete zituen Donostiako Jose Antoniok erbestean, 1936-1943
urteen bitartean:
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1936-XI-03 / 1939-XI-26
1939-XI-26 / 1940-VI-ll
1940-VI-ll / 1941-V-14
1941-V-14 / 1943-IV-l

Toulousen
Parisen

Mont-de-Marsan-en
Baionan

Azken aldi hau, nahiz eta Euskal Herriko Baionan igaro, erbesteratu
gisa eman zuen Aita Donostiak, Hego Euskal Herrira itzuli ezinik aurki
tzen zen eta. Beraz Baionanamaitu zuen desterrua. Irakurria dut Baio
nan hasi zuela erbestea 1936.eko Uztailaren 18an; eta ez da egia. Egun
horretan, Espainiako gerra hasi zen egun berean, Donostiatik Baionara
joan zen Aita Donostia, baina ez erbestera. lrungo muga zabalik zegoen
eta La Argentina dantzariarekin joan zen gure prailea Baionara, goizean
Donostian euskal dantzen saio bat Antonia Merce horri aurkeztu ondo
reno Gau hartan bat batean hil zen dantzari hori Baionako Miraflores
Enean, Aita Donostiak komentutik goizaldean hurbilduta azken sakra
mentuak eman zizkiolarik. Hurrengo egunetan Baionatik Sarara bitartean
ibili zen Aita Donostia, Lerenboure eta Intxaustirekin errefuxiatuentzat
etxeak biltzen, asko bait ziren Nafarroatik zetozenak. Baina Abuztuaren
lehen egunetan berriz zegoen Lekarotzen gure prailea. Egun haietan,
hurrengo urtean ospatu beharko zen omenaldi bat antolatzen zebilen
Aita Donostia, Jean-Dominique-Julien Sallaberry-rena. Maulen 1837an
jaioa zen eta laster beteko zen mendeurrena. Eusko Ikaskuntzako Musi
ka Sailaren Burua zenez, berari zegokion omenaldi hori antolatzea, eta
horretan zebilen gerra sortu zenean.

Aita Donostiako Jose Antonioren desterrua Azaroaren 3an hasten
da. Arratsaldeko 6retan, Aita Riezu Irufiera doa, Argentinarako bideetan,
eta Aita Donostia, ordu berean, Dantxarineako mugarantz Frantziako
Toulousera iristeko asmoetan. Azaroaren 6an heldu zen hiri horretara,
Ataungo Aita Bonifazio bertan aurkitu zuelarik. Hiru urte beteko ditu
Toulousen, Parisera, Bordelera eta Baionara noiz behinean bidaiak buru
tuz. 1937.eko Otsailaren llan Azkainera doa Urreta jaunarekin ezkondua
den arreba Maria ikustera, lau edo bost egun bertan familiarekin egonez.
Otsailaren 18an berriz dago Toulouseko komentuan. Konposaketari eki
ten dio eta hitzaldiak prestatzeari. Musikalanen artean aipatu beharko
genuke Otsailaren 24tik Apirilaren 8 arte, hau da, hile terdian, Pasioaren
Poema amaitu zuela. Beste Ian batzu ere burutu ditu egun hauetan: Que
seria yo sin ti, Amabirjinari Kantiga, A la fontaine de Heleria, Envoi, kantu
eta pianorako, Chansons Landaises, Enfantines II, Betharram jeu scenique
du Centenaire, eta abar. Idazlanen artean burutzen dituenak hauek dira:
La chanson basque et son harmonisation, A propos du cantique "Jesus
gurutzera" eta Quelques observations sur la maniere de recueillir des
chansons populaires. Azken Ian hau irakurtzeko Abuztuaren 19an Parise
ra joan zen, bertan 23tik 28ra II Nazioarteko Folklore Biltzarrean parte
hartuz. Irailaren 15rako berriz zegoen Toulouseko komentuan.
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Hurrengo urtean, 1938an, Toulouseko Komentuan oraindik zcgoela
rik, beste ostera luze bat egingo du Parisera, Maiatzaren 4tik Ekainaren
27rarte. Rue Boissonadeko 26. zenbakian dagoen Kaputxinoen komen
tuan ostatu zen oraingo honetan. Opor alditxo bat hartu zuen Abuztuan
Bordeleko Komentuan ostatuz. Eta Irailaren 14an Clermont Ferrand-en
antolatu zen Hirugarren Ordenako Batzarrera joan zen, berriz Toulouse
ra itzuliz. Hemen burutuko du, urtea amaitu orduko, La Quete heroi'que
du Graal, Henri Gheon idazlearen testu bat musikatuz.

la beste urtebete iraungo du Aita Donostiak Toulousen, 1939.eko
Azaroaren 26rarte. Otsailaren 4an ostera labur bat egin zuen Carcassone
ra eta luzeago bat Parisera Martxoaren 15etik Ekainaren 3rarte. Pariseko
ostera guztietan, baita oraingoan ere, Biblioteka Nazionala eta Operako
Biblioteka ziren Aita Donostiaren helburu interesgarrienak. Ikerketak
ziren, ikusten denez, hiriburu hartara joateko aitzakiak. Baina konposake
tarako ere ematen zituen orduak, eta, esaterako, Apirilaren 9an, Aberri
Egunean, lau ahotsetarako 0 Sacrum Convivium burutu zuen. Aste bete
Baionan igaro ondoren, Toulousen zegoen berriz Ekainaren lOerako.
Urte horretan ere hamabost eguneko opor alditxo bat hartu zuen Tou
lousetik hurbil, Madame Mathilde Pomel-en etxean atsedenezko egunak
Abuztuaren bigarren hamabostaldian burutuz.

Ordurako Espainiako gerra bukatua zen eta mugaz handik zetozen
errefuxiatuek babesa behar zuten Iparraldean. Arazo honetan arduratu
zen gure Aita Donostia 1939.eko udazkenean. Urriaren 26an Donibane
Lohitzunera joan zen Pepe Boyeren etxean ostatuz, eta larunbatez, urria
ren 28an Sarara joan zen Madame Rigal, Garipuy, Elosegi, Goietxe eta
Delpech jaun-andreak agurtuz. Azaroaren 3an, bere egunkarian dioenez,
Vifiesen etxean ahots ederreko Lide Ibarrondok kontzertutxo bat eskaini
zien bertan bildutakoei, hots, Ramiro Arrue, Juan Mufioa, Alejandro
Valdes, Pepe Boyer eta abar. Azaroaren 6an Toulousera itzuli zen berriz.
Han zeuden Ifiaki Azpiazu, Asteinza, Urrutia eta beste, horiek ere erre
fuxiatuekin arduraz beterik; azaroaren 15ean Toulouseko Apezpikuaren
gana jo zuten euskaldun langile errefuxiatuentzat etxebizitzak biltzeko
tan. Hurrengo egunean geltokira joan zen Aita Donostia 83 langileei
harrera egitera. Halako beste ekintza batzu burutu ondoren, Pariseko
bidea hartu zuen, Toulouseko aldia bukatuz, Azaroaren 26an.

Bost hilebete terdi beteko ditu Aita Donostiak Parisen. Lehenetariko
ekintza izango da Abenduaren Ban burutzen duena: Kanposantura joan
eta Debussy-ren hilobian erresponso bat eskaintzen dio musikuari. Egu
notan Trocaderon dagoen Folklorearen Museora doa, baita ere Kontser
batorioko Bibliotekara. Tours-era ostera bat egin ondoren Gabonetarako
Parisen dago. Maiatzaren lehen hamabostaldian Donibanera ostera bat
egingo du, baina beste denboraldi osoa Parisen beteko duo Urtarrilaren
25ean Trocaderoko Gizonaren Museoan hitzaldi bat eman zuen gai
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honetaz: Laneko kantuak Euskal Herrian. Eta hitzaldi honen ardura ken
duta, Polifoniaren Historia prestatzen hasi zen. Otsailaren 2an, Nazioarte
ko Dantzen Artxiboan kontzertu bat eman zuen, bere euskal lanak
azalduz, goizeko hamaiketan. Pariseko zereginak amaitu ondoren, berriz
itzuli zen Toulousera Ekainaren 11an. Baina komentua errefuxiatuz bete
rik omen zen eta Probintzi buruaren gomendioz Mont-de-Marsan-eko
Komentura joan beharrean aurkitu zen, erbestearen hirugarren aldiari
hasera emanez.

Euskal Herritik gero eta hurbilago zegoen Aita Donostia Landetako
hiriburu honetan eta hemen beteko zuen urte betean sarriago etorriko
zen Iparraldeko bere herrirantz. 1940.eko Ekainaren 17an ostatu zen
Mont-de-Marsan-eko Kaputxinoen Komentuan eta hiru egun barru, Ekai
naren 20an, Baiona, Donibane eta Azkainerako bidea hartu zuen, seni
deekin egotalditxo bat eginez. Uztailaren 12an berriz zegoen Mont-de
Marsan-en, baina 15 egun komentuan egin ondoren berriz itzuli zen
Azkainera Uztailaren 29an. Esan dezakeguna da garai honetan, nahiz eta
bere egoitza ofiziala Mont-de-Marsan izan,denbora gehiago bota zuela
Euskal Herrian. Parisera 1940.eko Abuztuaren azken egunetan egindako
bidaiatik aparte, beste guztiak bere herrirantz egin zituen, azkenean,
1941.eko maiatzaren 14an Baionara bere egoitza aldatu arte.

la urte bi bete zituen Baionan, erbestetik Lekarotzera 1943.eko Api
rilaren lean itzuli arte. Laugarren egotaldi honetan ama hil zitzaion
Donostian 1942ko San Jose egunean, martxoaren 19an hain zuzen. Zaila
zen benetan erbestetuarentzat mugaz honutz etortzeko baimena lortzea
eta Aita Donostiak ezin izan zuen baimen hori lortu hurrengo egunerar
te; baina ama bizirik ez bazuen ikusi ere, hiletetarako heldu zitzaion
semea. Baionan bizi zelarik, Miarritzeko Saint-Charles elizan organularia
izan zen eta musikarako eman zituen bere ordurik onenak. Gelasio
Aranburu adiskidearekin batera Sine Nomine Korala sortu zuen eta kon
posaketari ere eman zion astia.

Berrogeita hamazazpi urte zituelarik bukatu zuen Aita Donostiak
zazpi urteko desterrua. 1943.eko Apirilaren lehen egunean iritsi zen
Lekarotzeko komentura. Heldu berria zen eta laister bidali zuten Barce
lonara, berak hain maite zituen musikazko ikerketetara, Musikologiazko
Institutu sortu berrira hain zuzen. Erbestetik etorrita, Ian eder bat buru
tzea iruditu zitzaion, eta bere biziaren amaiera hurbil zegoelako edo,
Missa pro Defunctis lau ahots eta organurako bukatu zuen 1945ean. Ez
zen ez geldi egotekoa Aita Donostia. Eta aholku bat ematekotan, hara
zer idatzi zion Aita Jose Domingori, Carmonako espetxetik etorri berria
ri: "Ekin, ekin; hitz gutxi eta Ian gogoI'; hori da zuzena". Izatezk hau
izan zen praile ibiltari honen lema edo ikurra, Euskaltzaindiarena hain
zuzen: Ekin eta jarrai.
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Thomas Uthurry

MEZA SAINTIA

Sartzian:

Eglin Hun eta Hunki Jin, heben algargana bildli zidiener: pastoral
kaiak eta pastoralzaliak, iiskalzaifi jaunak, herritar maitiak.

Agur eta Hunki Jin zier oroer, "Xiberako botza" irratiaren bidez
gure iirhatsari jiintatzen zidiener.

Egiin Barkoxen, besta handia diigii, Pierra Topet-Etxahun koblaka
riaren uhuretan. Sortii zen, orain diala berrehiin urthe, herri huntan,
Maria Maidalenako bide onduan... eta bere kantoriak iitzi deizkii, bere
bihotz goguen berri emaile, bethi gure bihotzaren hunkigarri, alagerazle.
Segiir, herriak ez diitii galtzera iitziko!

Besta hau hasten diigii Elizan: "Eliza, Herriaren bihotza"! Uste diit,
Etxahunen bihotza zela ere: sinheste handiko gizona izan da, haren
kantorer behatzen bagira, ikustera emaiten deikii nula, bere bizitze male
rusian, jakin izan dian Jinko Jaunaren othoizten... Saintii? Orhit gitian,
saintiitarziina eztela gure indarren eta berthiiten helbiiria edo saria, bena
bai gure Aitaren miserikordiaren dohaina...

Pheredikia:

"Minez, maitez, errabiaz" pertsutan ari zen Etxahun, dio Aita
Iratzeder-ek.

Udiiritzen zait, othoitzian ere hala hala ari zela gure Etxahun [ama
tia: Testamentii Zaharreko Psalmistak bezala, "minez, maitez, errabiaz..."
eta beharrcz "oihiika ZelUko Jinko Jaunari: Aitari pharkamentii galtha
tzen, klirlitxen gainen itzatlirik den Semiari bermatzen, bethi prauben
eta jente xehiaren althe agertii beitzen, Izpiritii Santiaren indarra eta
siigarra deitzen.
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Gore Aita· zelietan zirena...
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Aita, ziltan dilzil bazterrik gabe-ko zilzentarzilna, behin ere agortzen
ez den iitilrria, ziltarik zizkiitzil sortzen amodiua, bizia eta zorihuna...

Gure Aita, guria zira, zure Seme lesu-Kristoren medioz... Guri
beha, entziiten diltiitzii gure deiak, baitezpadako errespetiarekin gure
libertatia uhuratzen diiziilarik. Bethi emaile, emaiten deikilzil, emaiten
zira zihaur, thai gabe pharkazale!

Zilk giltiizil egiten aurhide, anaie, gilziak zure seme, algar maithatiiz,
algarrekin Bizitiiz, ber boztariuan pharte liant izan gitian.

Zelietan zira... eta gurekilian... Milndiiko eremil giiziak zure eskil
pian diltiiziilarik, hor zira, heben zira, gure ondotik zabiItza gure ilrhats
eta gogoeta giizietan gure lagiintzale!

Saintu egin bedi zure izena...

Zure Semia igorri deikilzil, zure Hitza, zure Promesa. Mezii eta
Berri Hun hori eztadin desertii zabalian gal eta zabal ditian gizonen
beharri-bihotzak, amorekatik eta ikas dezen gure Aita zirela, fedediin
bilhakatiirik nahi ziltiigil laidatii, ospatil; beldiirrik gabe, basa-ahalkerik
gabe, berme eta libro zinezko zure seme-alhabe bilrhagertii; bake-egile
gure anaigua iikhatii edo ezeztatil gabe. Bake-mezi.ilariak eta bake-egiliak
beitira zure erakusle eta jakiliak milndii huntan.

Ethor bedi zure erreinua... (zure Erresuma)

Horra zaikii eta hor diigii ...

lin ditian arren egiinak, zuifietan ere gizonak gero eta gehiago gizon
agertilko beitira, ohartuz -praube ala aberats, azkar ala flakil, handi ala
xehe- oro ber Aitaren semiak direla (desbardin izanak gatik, ildiiriz
bederen), baketilrik berekilan eta bestekilan. Agert eta heda ditian egil
nak, zuifietan ere photerediinak besten, txipien zerbiltxari eta lagilntzale
eginik beitirateke... Oken dienek beren ilkhenak behardiinantekin pharte
katuko beitiltie...

Egin bedi zure nahia zelian bezala liirrian ere...

Egilnetik egiinila, ixil ixila, harabots handirikgabe, bere bideia egiten
dizii zure nahiak. Lagilnt gitzatzii zilzenaren, jiiztiziaren, anaitarziiharen
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aide bethi jokatzen. Zure hatsak, zure Izpiritiak etxek gitzala bethi iratza
ririk, txiitik, goaita... etsai eta herioaziak ihes igor ditzagiin. Halaz, Izpiri
tii saintiaren indarrari esker, miindii huntan has dadin sortzen betiereko
irustarziin edo zoriona.

Emagiizii gaur egiin hontako ogia...

Liirrak sortzen deikun ogi hori, gure anaie gizonek emaiten deikien
ogia... Eztiigii sobera metatii edo athetii behar biharko, egiin, gosian gure
anaie behardiinen iiztia irriskatzen balinbadiigii.

Emagiizii ere Ogi Bizia, Ogi saintia, zeliitik jaitxia, egiazko anaitarzu
naren hazle edo harkiirria, zelUkuaren promesa eta azia!

Parkatii gure zorrak, giik ere zordiiner parkatzen diegiinaz geroz...

Bethi pharkazale, sekiila etsitii gabe iirrikalkor, zure Semiak Kiirii
txian itzatiirik eman dikiizii zure bihotzaren eta nahiaren berri: giik ere
behar diigiila jakin izan bester pharkatzen, gihaur nahi bagira pharkatiirik
izan! Zure izenaz baliatzen direnek, zure Elizan algarganatzen direnek,
behar die seifiale hori etxenplii hori eman, zure amoriuaren lekhiiko
agertiiz, egiazki zure dizipiilii...

Eta ez gii tentaldirat eraman...

Ez gitzatziila iitz herra-bidetan galtzera. Badakiziigii gurekilan zirela,
gure zorigaitzetan, maliirretan, nahigabetan eta herstiiretan... Emagiizii
gure min eta phenen garhaitzeko indarra. Emagiizii koraje eta pazentzia:
lotsarik gabe nahigabezko gerthakarietan gainia har dezagiin. Zeren zii
beitzira gure in-darra, gure harroka. Ziitan giitiizii bermatzen, eta ez gure
huntarziin edo borroketan.

Bena athera gitzatzu gaitzetik...

Zure Izpiritiak argi eta finka ditzala gure erabaki, xede eta delibera
mentiak...

Algar-gana bil gitzala, denak batian latzdiira, lotseria, etsitze giizier
biihiir gitian.

Handikeriak, lazakeriak, iizkiirdiirak gure bidetik baztertiirik eta ohil
tiirik, ez ditzagiin iitz sos-gosia eta berekoitarziina gure bihotzaren gogor
tzera eta galtzera.
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Agert gltlan, eta joka, gosiak eta gizonaren gaixtokeriak zapaltGrik,
matatiirik, ezeztaturik, suntsiturik etxekitzen dutien gizon eta gizalden
althe ... , zuzen-kuntrezko edo zGzen-gabeko gisa orotako egitatiak salha
ditzagun, eta ahalaz egoitx...

Izan ditian azkenekoz, gizon bakotxarentako zuk Aita Zelukua, nahi
dututzun huntarzunak: ogia, bakia, libertatia, anaitarzuna!

Amen



Pierre Topet-Etxahun (1786-1862)

ETXAHUNEN SORTZEAREN BIGARREN MENDEURRENA DELA
ETA...

Donostian, Agorrilaren 22-an, 1986

Yon Etxaide [tharte

Euskaltzaindiak lerro batzuk eskatu dizkit Barkoxtar koblakari hotsaun
dikoaz. Alegia, ni omen naiz, Etxahunez egin dudan lanagatik -Haritxel
har Maisu haundia aparte utzirik, noski- gai honetaz zerbait esatera
behartuena. Baina, oren laurden bateko epea dut nik esanbeharrak adia
razteko, eta oren laurden batean ez dugu gauza haundirik esaterik. Gai
nera, tenorez jakinarazi bazidaten ere, ni 10 egon naiz azkeneko unerai
no, Ian hau beti geroko utziz Axular haundiaren gomendioaren kontra
eta Uztaila etorrita hilabeteko bakantzak lasai hartu ditut, hemeretzi egun
Pirenetako Aran ibarreko mendi zokoak bisitatuz -ederrak zinez, baina
bihotzak dio: zoaz Euskalerrira- eta etxerako itzulian hamabi egun Zube
roan pasatuz "Elizanbiirii" (l730-ean eraikia) deritzan "etxalte-kanping"
zoragarrian kokaturik, Altziiriikii-Ziiharan, Etxahun gureak hain ezagu
nak zituen mendiak, bazterrak eta "olhak" bisitatuz, hala nola Maidalena,
Siistarri, Erretzii, Ahargo, Kanbillu, Gaztalondo, Malta (Etxahuniako hon
dakinetan, bere oroitarrian otoitz bat eginaz), Abakia, Igelu, Ezkonditze,
Otsogorrigafie, Phixtako olha eta Phixtako Turrusta, San Josefen ermita,
Idorroki olha, Nabolegi eta Olhatzazarre olak, Naphaletik Etxekortiako
olhara, Organbidexka-olha (Belhaudiko bortian), Holtzartetik Larrafiera,
Ahiizkiko iturria, Aphanizeko zelaiak, Behorlegiko gandorra, Biduze ibaia
ren sortze-Iekua, Ahiizki eta Donaisti artean, Kakuetako eta Ehiijarreko
meharguneak eta Eraintzeko olhak, beren iturri fresko zoragarriarekin,
Etxahunen Barkoxeko hilobia eta abar luze bat aurtengoak eta aitzin
urtetakoak kontatuz. Halaber bisita leku izan ohi dugu ere "Itharte"
etxaltea, Hamalauko gerlatik hustua eta orain "Prat" etxaldeko borda
bilakatua, Xarrako udal-barrutian. Ene amaren arbasoak hemendik pasa
ziren, noski, Erronkariko Bidankoze herrira. Zer esanik ez Etxahun Iruri
koren "Etxahun koblakari" pastorala (pastuala) ikusten izan ginela emaz
tea eta biok eta alaba ere bere lagunekin Barkoxen, Uztailaren 27-an.
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Etxahunez mintzatuz orenak eta orenak egon gaitezke, libururik
mardulena (lodiena) mamitu ere. Beraz, oren laurden bat oso denbora
urria da Etxahunen bizitzan eta lanetan murgiltzeko. Haren bizia sakonki
eta xeheki aztertu dute lehenik Larrasketek eta Lhandek, eta gero, bereizi
-bereiziki, Haritxelharrek. Beraz, nik esango dudan gauza bakarra hitzaldi
labur honetan zera da: nola ezagutu nuen Etxahun Barkoxtarra eta zer
Ian egin dudan gure koblakariaz.

Etxahunen ezagutza Aita Lhanderi zor diot. Frankismoaren urterik
beltzenetan eta gordinenetan, euskal-libururik inon aurkitzen ez zenean,
aukera bat, okasione bat, sortu zitzaidan "Gure Herria" aldizkariaren
zenbait ale erosteko, alegia, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 eta 1927,
txukun eta egoki enkuadematurik (relieturik) eta merke gainera, zeren
euskal-liburua ez baitzen kotizatzen garai (denbora) triste haietan. Sal
tzaileak, zituen euskal liburu guztiak gainetik kendu nahi zituen, zeren
berari ez baitzitzaizkion interesatzen eta aldi hartan euskal-liburuak edu
kitzea beldurgarri baitzen. Denok beldurrez bizi ginen, poliziak rejistru
ren bat eginda zer gerta ere... Eta horra non, "Gure Herria"ren 1923-garren
urtean, gure Aita Lhande-Basagaitz ahantzi ezina mintzatu zen zabalki
Etxahunez titulu honekintxe: "Le barde Etchahoun (1786-1862)". Hiru
sailetan bereizi zuen bere lana. Lehendabiziko sailean, solas-aitzin baten
ondoren eta "La vie du poete" titulu nagusiaz, lehenbiziko atala ematen
du "La triste enfance" titulupean (420-430 paiak). Bigarren zatia "Le
Foyer malheureux" titulatzen du (492-496 pp.), eta hirugarrena (suite et
fm) "La vie errante" (534-542 pp.). Aita Lhanderen Ian honetan irakurri
nuen lehenbiziko aldiz "Miindian malerusik" poemaren izena eta ondo
ren agertzen dituen bi hitz-neurtu hauek zartada izigarria egin zuten ene
bihotzean:

Hogei eta bi urthe bethe egiinin
Emazte bat hartii nin ene zorigaitzin.

Irazlan honetan ikasi nuen, beraz, Gtaxi Pelento Etxahunen emaz
tearen berri, eta nor zituen bere gurasoak "Bi berset dolorusik" poeman
agertzen den ahapaldi dardaragarri honen bitartez:

Ene persegirazle lehen hatsarria (1) zer zen
Eskapulareki (2) deiziet erranen:
Aita batek zian taka (3) hori bere haurraren (4):
Haren Filosomiako (5) amak eniindila (6) sorthii iikhen.

Halaber mintzo zaigu Lhande-Basagaitz Etxahunen lehen amodioaz,
nahiz-eta neskatilaren izenik ez jakin (Zazpiurte badiziit, ene khariua, /

(1) Hasera, hasiera (2) Eskrupuluarekin, eskrupulotsuki. (3) Defektu, akats. (4) Haurra
rentzat, haurrarenganako. (5) Fisionomia (antza, eitea). Filosomiako, testuan "F" maiuskula
rekin. (6) Testuan, hutsegitez: eniinodila.
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Ziltan ezarri niala ene amoriua) eta baita aitak eta "egiizaitak" (aita
pontekoak) ezarri zizkioten eragozpenak berak maite zuenarekin ezkon
zed in, pobrea zelako, Etxahuniaren oinordekotza (primantza, primugoa)
kentzea mehatxu eginaz.

Halaber aipatzen digu Lhandek Graxi Pelentorekin, hots, Dominika
Haritxabalet, Santa-Graziko erretor(e) ospatsuaren iloba aberatsarekin egin
zuen ezkontza bortxatua eta beronek erakarri zion bizitza zoritxarrekoa,
eta gure koblariaren neurtitz unkigarriok aipatzen ditu:

Jakin nianian zer nian erosi
Nahi ilkhen nian bortxaz kunbertirazi.

Etxahunek, bortxaz, indarrez, gogorkeriaz, tratu txarrez alegia, nahi
izan zuen "kunbertirazi" bere emaztea, baina honek salatu zuen bere
senarra justiziaren aitzinean eta Agengo presondegian bi hilabetez presQ
sartzea ardietsi zuen.

Graxik, bestalde, ez zion leialtasunik gorde bere senarrari, Pierrari
alegia, eta gordeka edo agirian Hegiaphalekin ibiltzen hasi zen eta "Miin
dian malerusik" poeman honela dio Musde Haritxabaleti zuzenduz, hots,
Graxi Pelentoren osaba apezari:

Musde Haritxabalet, jaun erretora,
Etzunin idukiten ogendant (1) iIIoba;
Orai sogin ezazu: hor duzUla proba...

Berehala, "lehen auzoko" amorantea, hots, Hegiaphaliakoa hiltzea
pentsatzen du, baina gauez bidera ateratzen zaiolarik, nahasmenez, kon
fusioz, Etxegoiheniako mutila hiltzen du eta hutsegite honek esanarazten
dio minaren minez:

Bestek eraman dik hik behar kolpia,
Bena kilpera diok orano hartzia (2).

Beste abagune batez -dio Lhande-Basagaitzek-, etsai gorrotagarria
tirokatzeko aukera, okasionea izan zuen, baina tiroak hutsegin zion.
Preso harturik, Etxahunek ez zuen ukatu bere asmoa (xedea). "Hil nahi
zenuen, beraz?", galdetzen dio jujeak Guezak) frantsesez. Eta koblakariak
honela erantzun zion euskaraz: "Bai, etziikeziin bekhatii" (Bai, ez zen
bekatu izango).

Epaimahaiak Gure), ordea, ez zion berdin iritzi eta, beti Lhanderen
arabera, orduan egin behar izan zituen "bi urte presondegian" Ajenan
(Agen-en) edo "hamar urte galeratan", bere poemetan dioen bezala.

(I) Errudun, kulpadun. (2) Baina kobra dezakek oraindik hartzekoa, hots, hire merezia.
Lhande-Basagaitzen testuan "kiipero" ageri da, baina badirudi hutsegitea dela.
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Tradizioa ere bada herritarren artean, Agengo gartzelatik (presondegitik)
ihes egitea ardietsi (lortu) zuela. Barkoxetik hurbil iratzebaileak topatu
zituen eta Etxahunek aditzera eman zien Hegiaphalia erretzeko xedea
(asmoa) zuela. Hegiaphaltarrak, hau jakinik salatarien bidez, erne egon
ziren eta ez zen, mementuz, deus ere gertatu. Baina, denbora luzerik
gabe, gau batez, Hegiaphalia suak hartu zuen eta ogena (errua, kulpa)
Etxahuni egin zioten. Baina, aldi hartan, Etxahun Santa-Graziko mendie
tan edo, Xiberutarrek esan ohi dutenez "bortietan" zegoen artzain eta
berarekin zeuden lagunen lekukotzak salbatu zuen Etxahun, zeren hauek
deklaratu baitzuten arrats hartan, gauean eta hurrengo goizean bere
"olha"tik ez zela mugitu Etxahuniako Pierra Topel.

Hirugarren partean Etxahunen bizitza erratua aditzera ematen du
Aita Lhandek. Lehenik Jundane Jakara joan zen, etxekoek ez baitzuten
on-artu nahi bere egoitzan presondegitik atera ondoren, "eta bi urtetan
miserian bizi izan zen Espainian". Jundane Jakatik jinda (etorrita), berriz
ere saiatu (entseatu) zen etxen onartzen ote zuten. Dena alferrik, berriz
ere ateak hertsiak (zerratiak) aurkitu baitzituen. Soilki bere emazteak,
urrikaldurik, "bi athorra xiloeki" eman zizkion. Zuberoako egonaldi har
tan gaiak (gauak) "sabaietan hotzez ikhara" iragan ondoren, Erromaruntz
abiatzen da pelegri jantzirik. Bere pelegri ibil-aldiez erraiten digu salakor:

lzan nijzu Loretan,
Jakan eta Erruman,

Aita Saintiren meza entzun kardinalen kunpaiian:
Arropak txar nutian eta ihurk etzeitan deus erran.

Berriz ere Xiberurat itzuli eta etxeko ateak hertsirik (zerratiirik)
topatuz, eskean hasi behar izan zuen hotzak eta miseriak pasatuz. Gero,
artzaingoan (artzantzan) hasten da Zuberoako "olhetan" eta hor kurri
tzen ditu Idorroki, Igelu, Unhiirritze eta abar. Zahartu zelarik, haurrei
irakurtzen eta Khiristi (kristau, giristino) dotrina erakusten aritzen zen
eta tabernetan, ezteietan eta festetan bertso kantatzen. Honela ateratzen
zituen sos batzuk bizi ahal izateko.

"Ez dakigu -dio Lhande-Basagaitz Aita jesuitak- noiz sartu ahal
izan zen Etxahun bere etxean. Dakiguna hauxe da: bere bizitza dohaka
bearen azkenetan, Etxahuniara itzuli ahal izan zela. 1862-ko Urtarrilaren
17-an hil zen, goizeko zortziretan, zuziilii-an (zizailuan) etzanik, hots,
oraindik ikus daitekeen zurezko banku luzean. Here hilobia Barkoxeko
hilerrian datza, sarreratik (sartzetik) hamabost urratsetara, ezker (ezkerre
tara), zuhain-nigarregile bakartiaren ondoan. Harrizko gurutzeak iskriba
pen hau darama harxilatuan, erliebean alegia: "Ci git Pre. Topet Etche
hon decede Ie 17 Janvier 1862 age de 76 ans" (Hemen datza Pierre
Topet Etxehon, 1862-ko Urtarrilaren 17-an hila, 76 urtez).
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Hona, laburturik, Aita Lhanderen kontakizuna. Esan behar ote da
zer nolako zarrasta eta bihotz-ukitua egin zidan Etxahunen istorio honek
neure hogei urtetsutan? Berehalaxe pentsatu nuen elaberri bat (roman
bat, nobela bat) egiteko oinarri zoragarria zela eta zerbait egiteko ere
gogoa jarri zitzaidan barruan, baina zerbait egiteko, pertsonaia eta bere
ingurua hobeki ezagutu beharra zegoen, eta nik aldi hartan ez nuen fitxik
ezagutzen ez Xiberua eta ez beronen mintzaira ezti eta ederra. Halaber
ez nizun ezagutzen Etxahun poeta bezala. Soil-soilki Lhande-Basagaitzek
aipatzen zituen ahapaldi edo bertso lerro batzuk. Guztihau 1940 urte
inguruan zen. Beraz, nola ikas Etxahunen berri gehiago, deus ez baze
goen publikaturik? Baina, bospasei urte geroago "Le poete Pierre Topet
dit Etchahun (1786-1862) et ses oeuvres" liburua atera zen, Pierre Lhan
dek eta Jean Larrasquetek eginik eta "Eskualzaleen Biltzarrak" argitaratu
rik, 1946-garren urtean. Nire frantses eta ziberutar mintzo eskasarekin,
liburua irentsi nuen. Azkenik, banekien zerbait gehiago Etxahun misteri
tsu hartaz eta bere obraz. Behin eta berriz irakurriz haren bizitza eta
lanak, hiztegia eskuartetik utzi gabe, Etxahunen berri ongixko (ongi
xamar) ikasi nuen. Baina, hala ere, zenbat hutsune eta esaldi ulerkaitz
(konprendigaitz) gure koblakariaren bertsotan! Zorigaitzez, ordea, egileek
ez zuten frantseserat itzuli Etxahunen bertso-Iana -hauxe da Lhande
Larrasketen liburuaren hutsegite izugarria xiberutar ez direnek ongi uler
(konprendi) dezaten- eta honek ateak isten (zerratzen) zizkidan bertsoen
esanguraren (erran-nahiaren) barne-muinetara sartzeko.

Nola moldatu, beraz, Etxahunen bertsoen barne ezkutu eta misteri
tsuen berri jakiteko? Gramatikak, hiztegiak eta aditz liburuak ez zitzaizki
dan aski Etxahunen bertso ilunak ulertu ahal izateko. Bat-batean, ezagu
tu berri nituen bi adiskide gogoratu zitzaizkidan: Johafie edo Jon (1)
Mirande-Aiphasorho eta Txomin edo Dominique Peillen, Parisko Zube-

(I) Niri egindako lehendabiziko urtetako gutunetan beti "Jon Mirande" sinatzen wen,
gure arteko abertzale-jelkideen ohiturari jarraiki, "Jon" Sabindiar izena onartuz, baina
gerora, Sabindiartasun kutsadura hoztu zitzaiolarik, nahiz "Johafie" xiberutar izenez, nahiz
Jean etxeko frantses izenez sinatzen zituen bere gutunak. Albaina, literatura alorrean "Jon
Mirande" izenaz ezagutua da eta horrela errespetatuko dugu, berari azken urtetan "Joha
fie" edo "Jean" atseginago bazitzaion ere. Niri ere halatsu gertatu zitzaidan ene bizian
zehar, zeren gaztezaroan (gaztetan) Sabindiar dotrinez kutsatu bainintzen asko edo gutxi
eta berehalaxe "Yon" erabiltzen hasi nintzen "Juan" izenez bataiatua izanarren eta orok
(dcnek) Sabindiar izenaz deitzea nahi nuen. Ezkondu aitzin (aurretik), lagunartean, horrela
deitzen ninduten gehienek (nahiz eta neure etxeko izena "Juantxo" izan beti) eta ezkondu
nintzelarik, andrearen familian "Yon" izenez sartu nintzen eta ene emazteak beti horrela
deitu izan nau. Gerora, tentaldi gogorrak izan nituen "Yon" utzi eta ezagutuberri nuen
"Joane" euskal-izcn zahar eta jatorra onartzeko. Baina berandu zela iritzi nion eta ez
nintzen ausartu. Izan ere, bazter orotan eta baitipat literatura alorrean "Yon" izenez
ezagutua bainintzen. Gainera, Joane, Johaiie, Joanes, Yon, Juan edo Jean, deitu nahi
diozuen bezala saindu izen honi, ez da sekula neure gogoko izan. Nik bataioan aukeratzerik
izan banu, gaurko pentsamoldearen arabcra, Antxiko Xabier hautatuko nuke.
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rotar euskaltzale famatuak. Biek lagundu zidaten aunitz (hanitx), baina
batez ere Jon Mirandek. Honek, eskutitz (gutun) bakoitzean esaten zidan
galdetzeko nahi nuen guztia, poz-pozik lagunduko ninduela-eta. Horrela
joan nintzaion galderak eginaz eta berak izagarrizko egonarriz eta xeheta
sunez erantzuten zidan, gai bakoitza oparotsu garatuz. Orduan pentsatu
nuen hainbeste aberastasun Mirande eta bion artean gelditzea penagarri
zela eta ideia ausarta bat izan nuen: Etxahunen bertsoak gipuzkerara
itzultzea hitz-neurtuetan, Miranderen eta Peillenen erakuspen ederrak gal
ez zitezen eta Etxahunen ahapaldi ulerkaitzak euskaldun guztiok kon
prendi, dasta eta kanta ahal zitzaten.

Horrela hasi nintzen gipuzkeraz edo gipuzkera osotu batean jartzen
Etxahunen bertsoak, baina, behin eginez gero, argitara eman behar zen
jendearen ezaugarri, eta horrela gutun bat egin nion Zomotzako (Amore
bietako) Aita Onaindia Karmeldarrari beren "Olerti" izeneko euskal
poesiaren aldizkarian argitaratuko ote zizkidan Etxahuen koblak zubero
tarrez eta gipuzkeraz. Harek baietz, eta igortzeko nahi nuenean. Horrela
igorri nizkion Lhande-Larrasketen liburutik aldatutako honako hauek:
Ofizialenak (1961); Elhartxii eta Bifiau (1962); Gaztalondoko neskatilen
(1962); Sarrantzeko sentoralak (1963); Oraiko neskatilak (1963); Gaztalon
do handian (1963); Barkoxeko eliza (1963); Musde Tiraz (1963); Bi ama
alhaba (1964); Bi ahizpak (1964); Idarroki olha (1964); Belhaudi bortietan
(1964); Ahargo eta Kanbillu (1964); Montebideorat juailiak (1964); Bi
berset horiez (1964); Ahaide delezius huntan (1964); Bi berset dolorusik
(1964); Hauzen bada laborari (1964); Maria Solt eta Kastero (1964);
Miindian malerusik (1965); Gaztalondoko prima (1965); Defis (1965); Bi
berseten huntzera (1965); Khantoren khantatzeko (1965); Urz'aphal bat
(1966); Filipefiekuak (1966); Amodiogati (1966); Hiltzerako khantoria (1966);
Etxahun eta Otxalde (1966); Musde Hegobe (1966); Sohiitako eztietan
(1966); Gaztalondoko prima (eraskina) (1966); Ahargo eta Kanbillu (eras-

Eta "Joane" edo "Johafie" euskal-izenaz ari garenez gero, aditzera eman gura dut
"Euskera" aldizkarian (XXX, 1985, 2), Euskal-pontizen zahar batzuk aztarrikatuz tituluz
argitaratu nuen Ian batean, "Joane" izenari dagokionean, Aita Larramendiren pasarte zora
garri bat ahantzi zitzaidala ematen. Hona zer dioen Andoaingo Jesuita ospatsuak bere
"Corografia de Guipuzcoa" liburu zoragarrian 1754-garren urtean. Berak diotsagunez, Muri
llo Velarde historialariak bere "Geografia Hist6rica" delako liburuan, De las provincias de
Vizcaya, Guipuzcoa y Alava kapituluan dakartzan hutsegite frankoren artean, guri dagozki
gun hauek aipatzen ditu: "Dice de San Sebastian que los naturales la lIaman Dombastia, y
no Ie lIaman sino Donostia, que quiere decir San Sebastian, como done Joane, San Juan;
Donestebe, San Esteban. Bastia y Bastian dice el vascuence por Sebastian, Donebastia 0

Bastian por San Sebastian, y sincopado Donostia". Hona hemen, beraz, beste lekuko
baliotsu bat "Joane" euskal-izen zaharraren aIde eta halaber "Donostia"ren faboretan,
zeren oraindik ere baibaitago egoskorrik Franko "Donosti" sasi-izena erabiltzen setatzen
direnak. (Ikus "Corografia de Guipuzcoa", Editorial Vasca "Ekin", 12-gn. paia, Buenos
Aires, 1950).
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kina) (1966); Oraiko neskatilak (eraskina) (1966). Denak ote daude? Baietz
uste. Ezezkoan, barka.

Baina edizio honetan inprimeriko hutsegite ikaragarriak atera ziren.
Frogak ez nituen nik zuzentzen, "Olerti"ko froga-zuzentzaileak baizik eta
segurki behin bakarrik zuzenduta ontzat ematen zuten.

Beraz, Etxahunen bertso-lana argitaraturik, neure sufrimendua haun
diagotu zen eta ez zitzaidan beste erremediorik gelditu liburu bezala
atera baizik. Beste problema: ez nuen editorerik aurkitu. Gogoan har
1966-1969 urtetan ginela, denbora txarrak eta zailak oraindik euskal
liburuak ateratzeko, baitipat estudio-liburuak, eta nirea hala izaki. Gaur
bertan horrelako liburu batek irakurlego txit mugatua dizu. Banekien
biziki zaila zela neure liburua aitzina ateratzen, baina barruan neraman
minaren-minez, ez nuen beste erremediorik izan nik dirua jarri eta neure
kontura atera baizik. Salketa eta zabalketa ere nire kontura. Ez nekien
ondotxo (huntsa) zer zama leporatu nuen ene gain. Honelaxe atera zen
"Etxahunen bertsoak gipuzkeraz" liburua Jon Miranderen lankidetasu
nez, Zarautzeko "Itxaropena" inprimategian, 1969-garren urtean. Urte
berean Jean Haritxelharrek, Etxahunen bizia zeharo eraberriturik atera
zuen berak egindako aurkikuntza berriez baliaturik. Denok dakizue Etxa
hunen bizia irauli zuen liburuaren izena: "Le poete souletin Pierre Topet
Etchahun (1786-1862)". Etxahunen kobla berriak ere aurkitu zituen Hari
txelharrek, Lhande-Larrasketen liburuan ageri ez direnak alegia eta, horre
la, geroxeago, 1969-1970-ean "L'oeuvre poetique de Pierre Topet-Etchahun"
atera zuen. Neure bi liburu hauekin, hainbeste izerdiz ateratako liburua
-etxez-etxe saltzen ibili behar izan bainuen Gipuzkoa guztian dirurik ez
galtzeko- zeharo gibeleratua gelditu zen. Jakin izan banu Haritxelhar zer
ari zen prestatzen, segurki ez nuen argitaratuko "Etxahunen bertsoak
gipuzkeraz". Dena den, gaur ez naiz damu argitaratuaz, zeren-eta "Oler
ti"ren argitalpenarekin sarturik nuen arantzea atera baitut, eta hainbeste
nekeren frutu baita!

Baina, jakina, Haritxelharren bi liburu lodi-mardulak ezagutuz geroz
tik, Etxahunen biziaz eta lanez hainbeste gauza berri jakinaraziz, ene
baitako atsedena, deskantsua, galdurik nuen berriro. Harez geroz beha
rrekoa zen Etxahunen koblak Haritxelharren arabera ematea, eta orduan
pentsatu nuen testua, alegia, azalpen Ian oro gaztelaniaz, espafiolez ema
tea eta bertsoen itzulpenak gipuzkera batuan (gero, euskara batuan), hitz
neurtuetan eta gaztelaniazko itzulpena prosan, hitz neurtu gabetan. Horre
la, Etxahunen izena eta lana, Euskalerrian ez-ezik espainolez mintzo den
mundu zabalean ezagutua izan baitzitekeen. Era honetan, euskara, fran
tsesa edo gaztelania, espainola, dakien edonork ezagu lezake Etxahunen
bizitza eta obra.

Beraz, ideia hauek buruan, ate-joka hasi nintzen zenbait aldizkaritan,
urteak eta urteak iraun behar zuen Ian hau argitaratzeko. B.R.S. B.A.P.
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delakoak zabaldu zizkidan ateak berehalakoan 1973-garren urtean. Harez
gero Etxahunen kobla hauek argitaratu dira Boletin honetan: 1973, Men
diko herrian; 1975, Igaran Sen Bladiz eta Khantoren khantatzeko; 1976,
Khantore berria eta Udoien prozesaren khantoriak; 1977, Bi berseten
egitez eta Phixtako olha; 1978, Otizialenak eta Etxahunen bizitziaren
khantoria; 1979, Gaztalondoko neskatilak eta Belhaudiko bortian; 1980,
Barkoxeko eliza eta Musde Tiraz; 1981, Miindian malerusik; 1982, Maria
Solt eta Kastero, Sarrantzeko senthoralak eta Bi ahizpak; 1983, Ahaide
delezius huntan, Gaztalondo handian, Oraiko neskatilak eta Musde Def
tis; 1984, Sohiitako ezteietan, Urx'aphal bat, Amodio gati, Ahargo eta
Kanbillu, Hauzen bada laborari eta Idorroki olha; 1985, Montebidorat
juailiak, Gaztalondoko prima eta Bi ama alhaba; 1986, Gure jaun aphez
kiipia, Musde Clerisse, Musde Legouve/Musde Hegobe eta Bi berset
dolorusik (inprimategian). Beste zenbait prestatzen ari naiz, hala nola
Filipefiekuak, Jinkuaren Maniak, Arengaraiko primaren khantoria, Musde
Renaud, Hiltzerako khantoria eta Musde Xaho. Galharragako khantoria
eta Eihartxe eta Miiiau azkenerako utzi ditut zailtasun bereizi-bereiziak
dituztelako. Beraz, Haritxelharren sailetik zortzi falta zaizkit, baina nik
Lhande-Larrasketen Etxahun eta Otxalde ere sartu nahi nuke, berorretan
Jon Mirande neure adiskide haundia zenaren erakuspide ederrak ageri
direlako eta berarekin zordun haundia naizelako. Beraz, oraindik urte
batzutarako lana...

Horra, ba: Etxahunen bizitza eta lanak frantsesez -Haritxelharrek
emanik gelditu dira eta ni euskara batuan eta espainolez (gaztelaniaz)
ematen ari naiz. Hiru itzulpen hauei esker miloika pertsona izanen dira
Etxahun ezagu dezaketenak. Ateak zabalik daude ikasi nahi duenarentzat
eta beharrekoa zen munduari aditzera ematea Etxahun nor zen.

Nik, ordea elaberri -roman edo nobela- bidez ere ezagutarazi nahi
izan nuen Barkoxeko koblaria, alegia tradiziozko bere bizian oinarriturik,
baina irudimen hegoz jantzirik, eta horrela iskribatu nuen "Joanak Joan"
elaberria (romana, nobela) eta Zarautzeko Itxaropena Argitaldariak "Kulis
ka Sorta" sailean plazaratua (kaleratua) 1955-garren urtean. Ongi saldu
zen, baina nik ez nuen argitaratu nahi izan berriro zegoen-zegoenez,
hutsegitez, ez-jakitez eta pobretasunez mukuru zegoelako. Eta arazoa
-Etxahun eta bere bizigiroa- hobeki estudiatu ondoren, Gipuzkoako
Probintzi Aurrezki Kutxak argitaratu zidan berriro 1980-garren urtean.
Edizio hau berehala akitu (agortu) zen eta astirik galdu gabe hirugarren
iraztaldia (iskribaldia) prestatu nuen, bigarreneko zenbait hutsegite zuzen
duz eta xehetasun osatuz. Donostiako EREIN editorialak argitaratu dit
aurtengo (1986) udaberrian. Horra, bada, gure Etxahun maiteaz esan
gura (nahi) nituenak bere sortzearen bigarren mendeurrenean.
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1986-eko buruilaren 19, 20 eta 21-etan iragan dira, zortzigarren aldi
kotz. Flaran-eko Abadiako zentro kulturalean, Gers-eko departamenduan
eta Gaskoiniaren erdi-erdian, zortzigarren Ixtorio Egun Internazionalak.
Horien buru eta antolatzaile, Charles Higounet, Bordele-II1 Unibertsita
teko irakasle emerito eta Akitaniako ixtoriolari aipatua.

Aurtengo gaia hau zen: "Toponimia eta lur-berri egiteak Erdi-Aro
eta Aro Berrian, mendebalaleko eta erdiko Europan". Bi egunez egin
dira hamabortz bilkura eta hitzaldi, eta bertze hainbertze elkarrizketa;
mintzatu, luzaz edo labur, Bordeleko, Tolosako, Paueko eta Korzikako
ikertzaileak Frantzia Hegoaldetik, Pariseko, Normandiako eta Zaboiakoak
Ipar eta Ekialdetarik; bai eta ere Italia, Inglaterra, Alemania, Polonia eta
azkenik Tranzialbaniakoak.

Ainitz Ian beraz eta hoberenetarik, oro frantsesez, leku ezin ederra
goan: Flaran-eko abadia Zizterzianoek eraiki zuten XII mende azkenean.
Inguruan hor ditu hiri, bastida, monumento, bazter ikusgarriak: Auch,
departamenduko hiri nagusia, Aro-Zaharreko Elimberris (erran dezagun
Irunberri edo Iriberri...); Eauze, Erromanoen Elusa; Condom, Bossuet
predikari aipatua ukan zuena apezpiku zenbait urtez. Orotan katedrale,
eliza, erromaniko eta gotiko, etxe zahar, jauregi eta gazteluak. Eta oihan,
arto-Ianda, ardantz, ahate eta antzera multzoen artean, etxalde eta herriak,
bere armafiaka, ardo, ahateki eta gibeI gizenduekin...

Ezta, baitezpada, halako jauzia ingurumen atseginezko hortarik, lur
berri egiteak utzi dituen leku-izenetaraino; azken egun osoa, igandea,
bidaia batek betetzen zuen, Auch-etik abiatuz, Gimont-eko bastidaren
ikusteko.

Luze laiteke, Flaran-en eztabadatu direnek toponimia ikertzaileari
ekarri dioten gauza berri guzien aipatzea. Biltzen ditut bakarrik hemen
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ohar batzu, ene iduriz toponimia ikerketan aitzinatze agerienak eman
dituzten lanetaz.

Ch. Higounet-ek hastetik erran duenaz, lehen aldia zen Ixtorio Egun
horietara hizkuntzalariak ere gonbitatuak zirela. Nola mintza toponimiaz,
egia erran, bereziki toponimia zaharraz -eta zenbat eztugu huntarik
Euskal-Herrian!-, hizkuntzazko neke zorrotzen aitzinean noiz nahi gerta
tu gabe, ala fonetika, ala morfologia, ala etimologia? Azken huntarat
itzuliko naiz urrunago.

Ixtorioak du atxiki lekurik handiena Flaran-en, ezta hortaz harritze
korik; beraz hizkuntzalaritzari heldu da, geroko urtetan ere holako gaiak
berriz hautatzen badira, behar duen leku osoaren hartzea. Erran den
bezala, toponimia zaharrean bederen, ixtorioak eta hizkuntzalaritzak behar
baitute hurbiletik elgar lagundu eta argitu.

1. Hizkuntzatik hasiz, zein dira, leku-izenetan, lur-berrien izenda
tzeko erabili diren hitzak? Noiz eta nun? Bakoitzak behar zuen, bere
sailean eta herrialdetan, galde horien erantzuna eman.

Hiztegiaz, P.H. Billy, Nouvelle Revue d'Onomastique-aren buruzagiak
azpimarratu du argi-argia eztela errex, toponimia zaharrean, lur-berritzeari
lotuak diren hitz horien ezagutzea, bere ezberdintasun eta itxura guzie
tan. Erakutsi du Frantziako toponimian hiru mail orokor hunkitzen dituz
tela: lik basa-landare eta zuhaitz izenak, 2ik lurraren hartze eta zabal
tzearenak, 3ik zuhaitz ebakitze, errotik ateratze eta eremaitearenak. Egia
da behar direla oraino, hitz horiek ezagutu ondoan, Ch. Higounet-ek
ohart-arazi duen bezala, kronologia batean sartu.

Gehienek hitz edo erran-nahi berak agert-arazi dituzte bakoitzak
bere hizkuntzetan.

A. Petracco Sicardi andere Genobako Unibertsitatekoak agertu du,
adibidez nola Italia Iparraldean him hitz mota erabili diren Erdi-Aro
lehenean eta artekoan, erran nahi dutela 1. zuhaitz aurdikitzea, 2. su
emaitea (eta orroitu gira, euskaraz ere, labaki hitzak bere erroa labe
duela iduriz), 3. egur eta erroen ekentzea.

Gauza iduriak erakutsi dituzte bertze zenbaitek ere: D. Foumier-ek
Normandiako Auge herrialdean, S. Lefevre andereak Parise inguruan,
lA. Cancellieri-k Erdi-Aroko Korzikan.

Frantzia osoan, bi hitz ditu lur-berritzeko toponimia zaharrak ardu
renik erabili: Iparraldean essart (latinetik datorrena), artigue Hegoaldean
eta gehienik Akitanian. R. Fossier Parise-I Unibertsitatekoak ikertu du
lehenbizikoaren hedadura Parisetik goitiko eskualdetan; erakutsi ere nun
huts egiten duen, nun den, aldiz, usuenik agertzen; eta gauza horien
arrazoinak aztertu, ohart-araziz eztela, gaur egun, lehenagoko lur-berritzek
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utzi hatzik izen horietaz bertze, eskualde guzia ogi eta beterraba landek
aldatu eta berdindu baitute.

Egunen idekitzeko ongi-etorria egin ondoan, Ch. Higounet-ek zabal
du zituen oren oso batez, artigue hitzaren berezitasunak, eta lehenik noiz
eta nun agertzen den: 8l7-ko "Louis-le-D6bonnaire" enperadore karolin
gianoaren emaitza batetik haste; eta, Akitania guzian aurkitzen bada,
usuenik Euskal-Herri inguruan; handik harat, gero-ta-gutiago, Frantzia
erdiko mendietaraino aitzinatuz Iparraldetik, Languedoc-aren mugetarai
no Ekialdetik.

Hastetik, Ch. Higounet-ek emanak zituen hitz horren etimologiaz
diren iritziak: zeltikotik datorrela diote zenbaitek, latinetik bertzek; badira
ere euskarari buruz itzuli direnak, eta lehen-lehenik G. Rohlfs zena
(egun hautan zendua) Le Gascon bere Ian berdingabean.

Barkatuko zauta hemen parentesia labur hau. Zenbaitek uste dute
oraino hizkuntzaren ixtorioaz -toponimia zaharra baita gure hizkuntza
ren aro zaharra argi dezakeen gauza bakarra, eta, zorionez, aberatsa
mintza daitekeela etimologia baztertuz. Iritzi bitxi hau entzun dut, bai
Gasteizeko Toponimia jardunaldietan (aurtengo jorrailean), bai Donostia
ko Uda-Unibertsitatean (agorril azkenean). Etimologia, eta bereziki topo
nimiarena, den baino zailago eta gaixtoagoa balitz ere, nihundik eztaiteke
ez bazter ez ahantz: hobeki, hura dugu toponimia aztertzeko, eta orokor
kiago gai huntaz nahi badugu zerbait zuzen jakin eta erran, lehenbiziko
lana eta beharrena.

Ch. Higounet-ek bere hitzaldia bururatu zuen erranez, haren ustez,
hitz horrek (artigue) euskaran eta Euskal-Herrian dukeela bere iturburua;
eta hortik daitekeela Okzitania guzian hegatu. Itzuli zitzaukun orduan
hor ginen Euskalduneri buruz, galdatuz zer zen gure ikuspegia.

J.L. Lizundia Euskaltzaindiko Idazkari ordeak zitatu zituen artiga eta
horren iduriko izen batzu Hegoalde eta Bizkaia inguruko leku-izenetan,
erranez haren ustez, hitz horiek, bertze zenbait bezala, erromantzetik
sartuak zaitezkeela Erdi-Aroan. Azpimarratu nuen, ene aldetik, Euskal
Iparraldeko toponimia zaharrak etzuela hitz hori ezagutzen, bainan bai
arte edo arta (eta Xuberon tarte: ohar Tartas hango etxe izenari), zuhaitz
eta berro izena, erdaraz "chene-vert, buisson", eta hortaz egin izen batzu
(Artaberro eta bertze...); arteaga ("arteak diren lurra") gelditu da oraino
Nabarrako hiztegi arruntean. Badaiteke erro edo hitz hortarik egin dela
artigue, erran-nahia aldatuz: ez gehiago "zuhaitz edo berro lekua", bai
nan "holako lekuetan lur-berritzeko egiten den lana". Ahantzi gabe,
menturaz Akitaniako hizkuntza zaharretik gelditu dela, berantenik erro
manizatu diren lekuetan gehienik, erran nahi baita Euskal-Herri ondoan.
Lur-berritzen izenak hurbiletik ikertzekoak dira gure toponimian ere:
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gauza hortaz Iparraldeko Erdi-Aroko izenetan, idatzi dut beraz ohar labur
bat, Flaran-eko egunez eginen den liburuan agertuko dena.

2. Noizkoak dira lur-berritzeak utzi dituen toponimoak? Lurrak "Iaba
kitu" dira, Iparraldean erraiten den bezala, edozein aroetan; G. Celhay
Lizotte andereak egin zuen, adibidez, Ian kartografiko eder eta xehe bat
Aro-Berriko "treytis" lur-berrituez Biarnoko aldean. Bainan ikertzaile
gehienek Erdi-Aroa zuten hautatua: bada har dokumento aski -ez orok
nahi bezenbat eta ez orotan berdin-, ainitz berezitasun eta ezberdinta
sun ere.

Zenbait lekutan jendek, eliza-gizon, jaun edo laborari, goizik hartua
eta landua zuten oihan eta basa-Iandaren eremu zaharra: Italia Iparral
dean lur-berritzen hiztegia Lonbardoen arokoa da (VIII-IX-garren men
detan); guti dira har XI-XIII-garren mendetako izenak, eta berantagoko
rik batere ez. Inglaterrako Midlands-etan, eremu osoaren % 29-ak oihan
ziren V-garren mendean; Normananoen aroko (XI-garren mendean) oiha
na jautsia zen % 20-ez beheiti, eta lekuka % 5-etaraino; artean fe/den
lur-berritu izanak, ibar eta azkenik herri bilakatuak. Erran gabe doa
lur-berritzearen hiztegia bera ere, aldatua zela mendez mende.

Gehienetan alta, eta Midlands-etan berdin, XII-XIII-garren mendeak
izan dira lur-berri egiteko aro ezagutuenak. lA. Cancellieri Korte-ko
Unibertsitatekoak erran dauku, Korzikan ere Erdi-Aroan hasi bazen lur
berritzea, berantago egin dela ainitz lekutan (oraino XVIII eta XIX
garren mendetan), berezitasun bat bezala erakutsiz gaztenaren sartzea eta
landatzea XIII-XIV-garren mendetarik hunat.

Aroak eztitu bakarrik hitzak aldatu, bainan hitz beren erran-nahia.
X. Ravier Tolosako Unibertsitatekoak ikertu ditu Marciac-eko bastidaren
eraikitzeko dokumentakoak XIII-garren mende azkenean. Eraikitze hori
emaiten dute gaixtaginen ("spelunca latronum et malificiorum") haiza
tzeko estakuru; bizkitartean baziren har jadanik ainitz herri, etxalde eta
lur lantu. Hortarik ageri da lur-berritze eta toponimiaren inguruan ezagu
tu behar direla zenbait aldiz mito eta topiko batzu. Ikertzaileari dago
jakitea noiz eta nun leku-izenek hartzen dituzten holako erran-nahi bereziak.

3. Flaran-en erakutsi diren Ian hoberenak eta estimatuenak izan
dira lurraz jabetzearen (eta segurki toponimiak jabetze horien hatz ainitz
badaduka) ixtorioak galdatzen dituen metodologia bereziak hobeki erabili
dituztenak. Erran nahi dut gauzak diren bezala, dokumentuen eta toponi
miaren arabera, ikustera eman dituztenak, bere hitzaldi eta erakusketen
laguntzeko erakutsiz mapa, marrazki eta argazkiak.

Aide hortarik, ikusgaia entzungaia bezain aberatsa eta zuzena uka
nez, A. Fox Leicester-eko Unibertsitateko jaun irakaslearen lana ezin
hobeki antolatua zen eta ohargarria: hitzak guti eta zuzen, "humore"
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ingeles berezi hartaz doi bat apainduak, argazki diapositibo eder ainitzez
argituak. Orok ikusi dute metodologia modemo eta segur baten abantail
guzia ixtorioa, geografia eta hizkuntzalaritza elgarrekin galdatzen dituen
gai hortan. Esku zarten indarretik aski ageri zen orok bazakitela zenbat
ikerketa eta Ian segurrak behar ziren holako erakusketa baten aitzinean.

Azkenik erraiteko, zalantzarik gabe, ikerketa sail hortan urrats handi
eta berri bat egin da Flaran-eko egunetan. lragarri daukute jarraikiko
direla heldu den urtetan: agian ba, ixtorioa eta toponimia elgarrekin
emanez hemendik goiti eginen diren balio hortako lanek ainitz ekar
baitezakete bi jakitate horietan.

NOTE sur Ie vocabulaire du defrichement en toponymie basque medievale
au Nord des Pyrenees

Remarque liminaire. Cette etude est limitee a la toponymie d'habitat
(pays, agglomerations et domaines ruraux), la seule a etre suffisamment
(et abondamment) documentee au Moyen Age, et au territoire des
actuelles trois provinces du Nord: Basse-Navarre, Labourd et Soule. Or
on sait depuis longtemps, et davantage depuis les demiers travaux de
Joan Coromines, sur la toponymie catalane et occitane, que la langue
basque ou les langues anciennes apparentees au basque actuel, en se
retirant des territoires pyreneens et aquitains au profit des langues roma
nes, a ou ont laisse de tres nombreux vestiges toponymiques.

Introduction

L'abondance de la documentation toponymique basque medievale
contraste avec la rarete des textes suivis anterieurs au XVI. 0 siecle: pour
Ie seul domaine des trois provinces actuelles, sont connus par de nom
breuses citations non seulement les 250 a260 noms de pays et vallees, et
de hameaux, quartiers et paroisses, ces derniers souvent regroupes aujourd
'hui dans les communes modemes, mais encore plus de 3.500 noms de
domaines ruraux et maisons (dont I'etude linguistique et historique a ete
Ie sujet de rna these d'Etat en 1984), parmi lesquels se retrouvent un
certain nombre de noms des hameaux et paroisses (des domaines nobles
surtout, et quelques autres). Je cite pour memoire, puisque je n'en
parlerai plus, une microtoponymie surabondante, parcelle par parcelle,
quelquefois documentee elle aussi des Ie Moyen Age.

Dans cet ensemble, les principaux elements lexicaux pouvant faire
allusion a des defrichements me paraissent etre les suivants:

I. L'adjectif berri "neuf' et ses derives;
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2. Vne partie des toponymes composes dans lesquels entre ce mot
berri;

3. Peut-etre (et ceci demande encore discussion) Ie radical du mot
moderne labaki, qui veut dire "terre en friche travaillee pour la mise en
culture";

40 Des mots pouvant se referer indirectement au defrichage, moins
aises a identifier.

Avant de passer rapidement en revue ces quatre categories, je signa
Ie que tous ces noms sont documentes au plus tard vers 1400, mais que
les tous premiers documents de la region, qui sont du x.0 siecle et
surtout du XI. o, et en faisant abstraction des tres rares mentions assez
incertaines des geographes et auteurs antiques, contiennent deja de tels
toponymes.

1. Bern: "neuf', et ses derives.

Ce mot entre dans une serie de termes toponymiques ou la finale -i
est peut-etre la marque d'une ancienne derivation adjectivale, comme
garri "rouge", sarri "epais" et en toponymie "fourre, broussailles". II
n'est jamais employe seul, mais avec un certain nombre de suffixes, un
peu comme Ie fran<;ais "nouvelline" auquel ces toponymes doivent
correspondre:

• Berria: domaine medieval bas-navarrais (pays de Cize); Ie nom est
compose, comme d'assez nombreux toponymes basques archaiOques, du
radical berri et d'un suffixe -a, inconnu de la langue moderne (depuis les
premiers textes ecrits importants du XVI.° siecle tout au moins) et dont
Ie sens ne peut etre precise. Les toponymes de meme morphologie ne
sont pas rares et certains sont repandus: Lura (radical lurr "terre"),
Elarria (radical el(h)arri "aubepine"), Zabala (radical zabal "terrain plat"),
Arbera (radical arbel "ardoise") etc...

• Berriaga: domaine medieval bas-navarrais (pays de Cize); ici Ie
theme berri s'adjoint un des suffixes locatifs les plus repandus de l'an
cienne toponymie et du lexique basques, -aga, a valeur determinee et au
sens tres vague de "lieu, territoire". On peut admettre Ie sens de "Ie
territoire du defrichement".

Dans la plupart des toponymes basques anciens, comme dans ceux
ci, Ie nom evoque tres directement la configuration, la destination agrico
Ie, la nature geologique et surtout vegetale du terrain ou de ses environs
immediats, ce terrain etant, pour les domaines, plus precisement celui ou
est edifiee la maison rurale: ainsi, sur Ie meme modele que Berrio,
Garro (maison noble du Labourd) evoque, par Ie fameux radical pre
indo-europeen, Ie sol rocheux et eleve.
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• Berriotz (domaine noble du Labourd, l'un des 60 a 70 domaines
de damoiseaux ("domicellus") qui formaient la noblesse de cette provin
ce): la terminaison -otz, l'une des plus abondantes et des plus commen
tees de la toponymie aquitaine, y compris basque, admet deux explica
tions: si Ie theme Ie permet, il peut s'agir du nom-adjectif hotz "froid",
comme dans lthurrotz "fontaine froide", nom de domaines et d'un
humeau souletin; a la rigueur "defrichement expose au froid" est accep
table, puisque ce domaine est dans un versant tourne vers l'Est. La
deuxieme explication, et s'agissant toujours de themes geographiques en
toponymie basque, et non d'anthroponymes comme Ie pensait G. Rohlfs
(voir pas exemple Le Gascon, p. 29-33), renvoie a un suffixe basco
aquitain archa'ique, -os ou -osse en graphie romane, diphtongue en -ues
au Sud des Pyrenees, dont on ne sait si Ie sens est frequentatif ("abon
dance de") ou seulement locatif ("lieu de"): Ie second para!t mieux
convenir ici.

II n'y a aucun nom d'agglomeration construit sur ce seul mot berri.
Mais on Ie retrouve en dehors du domaine que j'ai retenu ici (noms de
villages et maisons du Nord des Pyrenees), soit dans la repetition des
memes noms (Berriaga, Berrio~aar ou Berriozahar "vieux defrichement"),
soit avec d'autres suffIXes (Berras, Berridi, Berriz: quelquefois berro "tai
llis, buisson" peut se confondre avec Ie radical berri).

* * *

2. Berri "neuf', element de noms composes.

Le plus evident de ces composes ou berri peut faire allusion a des
defrichements, est Ie tres ancien et tres connu lriberri, qui etait entre
autres, dit-on, Ie nom antique d'Auch (je ne rappellerai pas plus longue
ment que Ie nom de la cite aquitaine des Auscii est peut-etre de meme
radical que celui des Uascones... ), phonetiquement latinise en Elimberris.

Sa traduction exacte en basque ancien, ou iri est I'equivalent du
latin villa "domaine rural", et par extension rapide "habitat", enfin
depuis Ie Moyen Age "ville" (lriberri est alors systematiquement traduit
Villanova en navarro-aragonais et Biellenabe en gascon), est "domaine
nouveau". Tres curieusement, ce nom est porte soit pas des domaines
particuliers ecartes de toute agglomeration (comme beaucoup d'autres
composes de iri), nobles ou non, soit par des agglomerations, assez
petites toutefois (de 5 a 10 maisons et domaines), dans les vallees
bas-navarraises de Cize et d'Osses, ou une maison particuliere, (noble en
Cize, franche en Osses), probablement la plus ancienne, porte Ie meme
nom. II s'agit de peuplements tres anciens, puisque Ie hameau de Cize
est I'un de ceux ou tous les domaines medievaux etaient nobles "depuis
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toujours" (1350), et que les deux noms sont documentes des Ie XII. ()
siecle.

II est probable que c'est encore Ie meme nom qui a donne en
Labourd Saint-Pierre-d'Irube, documente d'abord Yrnber (1170), Ie radi
cal iri prenant aussi la forme irn et meme en zone meridionale uri et uti.

Je ne crois pas en revanche qu'il faille attribuer it de nouvelles
fondations faisant, suite it des defrichements, sauf exception, Ie plus
repandu de tous les toponymes medievaux basques: Etxeberri "maison
neuve", cette appellation ayant dl1 etre Ie plus souvent et etant du reste
encore la consequence des reedifications periodiques des maisons.

L'allusion it un defrichement est plus probable, quoique tres indirec
te, quand Ie nom Etxeberri est donne non it une seule maison, mais it
une aulomeration groupant plusieurs domaines: ainsi Etcharry en Soule
(ce nom de village se repete au Sud de la frontiere), contraction par
haplologie du compose regulier etxaberri ou etxabarri (assimilation voca
lique). Dans ce cas Ie nom doit etre compris "habitat nouveau", avec un
sens ancien de etxe it peu pres synonyme de iri, et I'allusion au defriche
ment ayant precede la fondation -si toutefois une fondation est toujours
precedee d'un defrichement, ce qui para'it probable dans nos regions it
vegetation dense- peut etre pen;ue.

Le nom Lecumberry ou Lekunberri contient une reference qui me
semble nettement plus precise: c'est leku-berri litteralement "lieu nou
veau", avec une anticipation nasale de la bilabiale propre it la toponymie
basque (et qui a peut-etre des antecedents dans les inscriptions antiques
d'Aquitaine). C'etait au Moyen Age, outre Ie village de la Haute-Navarre
bien connu, un nom de domaine de Cize. Plus tard, les hameaux cizains
de Janitz et Latartza (aujourd'hui noms de quartiers) ont aussi re<;u Ie
nom de Lecumberry, peut-etre it la suite de quelque mise en valeur
post-medievale.

II est certain qu'il y a quelque difficulte it clore la serie des compo
ses de berri pouvant nommer de.s fondations ou des peuplements nou
veaux: par exemple un nom de domaine labourdin (it Cambo) comme
Olhaberriaga peut se comprendre comme "lieu de la nouvelle cabane"
(ol(h)a etant documente des Ie XIJ.O siecle au sens de "habitat temporai
re pour la saison des paturages") ou "lieu du defrichement de la caba
ne"; on ne sait pas si ol(h)a avait des Ie Moyen Age Ie sens de "forge",
ce qui exclurait ce nom de notre liste. Je n'ai pas rencontre l'expression
moderne lur-berri "terre neuve" (nom d'etat civil luberriaga) en topony
mie medievale du Nord des Pyrenees.

3. Le terme Iab(e) en toponymie et Ie mot moderne Iabaki.

Le mot labaki du lexique moderne, qui a reellement Ie sens de
"defrichement" et parfois "brUlis, ecobuage", ce qui nous rapproche
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aussi semble-t-il du moderne labe "four", pose de difficiles problemes
d'etymologie; or dans ce domaine Ie basque, pourtant sans conteste la
plus vieille langue d'Europe occidentale, et peut-etre justement ,eur
cette raison, a l'immense desavantage de ne posseder encore aujourd'hui
aucun dictionnaire etymologique serieux, ni meme aucun travail partiel
d'etymologie qui soit entierement fiable. Vous me pardonnerez donc
cette breve prospection etymologique, avec tous les risques qu'elle comporte.

Le mot Ie plus proche etant Ie commun labe "four", on peut
supposer que labaki est avec la meme derivation que de behi "vache" a
behiki "viande de vache" (c'est adire "boeuf' en fran9ais...) "ce qui sert
au four, bois pour Ie four": effectivement, c'est a de tels usages que
devait etre utilisee la basse et moyenne vegetation tiree des terres
defrichees.

Mais on peut supposer aussi que labaki est compose avec Ie seg
ment locatif -oki, tres bien identifie en ce sens en toponymie ancienne,
et qu'on trouve dans Ie lexique moderne sous la forme toki, apres
fixation de ce qui n'etait d'abord qu'un phoneme (consonne dentale) de
liaison ou de transition des composes, devenu autonome et infiltre dans
Ie lexique moderne a partir des dialectes meridionaux (Dechepare et
Oyhenart l'ignorent encore aux XVJ.O et XVII.o siecles). II serait tout a
fait naturel qu'un compose lab(a)-oki ou lab(e)-oki se soit assimile en
labaki. Ceci degage un radical lab(a) ou lab(e) qui a pu avoir Ie sens de
"defrichement", peut-eire plus ou moins lie a celui de labe "four", par
exemple par I'intermediaire du procede de brUlis et ecobuage, dont j'ai
dit que c'etait I'un des sens de labaki.

Si je pose ce probleme ainsi, c'est que la toponymie basque presente
quelques noms composes sur Ie radical lab-, ou j'ai senti quelque diffi
culte a admettre toujours I'acceptabilite du sens moderne de "four".

Le plus important de tous ces composes est Lapurdi (documente
ainsi en 1110), nom basque du Labourd, dont on connai't la forme
antique latinisee Lapurdum (qui ne veut rien dire en latin) et ses derives
(laburdensis etc), en gascon medieval Labort. Or ce nom etant impermea
ble a toute autre analyse, je proposerais volontiers par hypothese un
compose de lab- et de urd(a), terme toponymique basco-aquitain tres
bien identifie au sens probable de "plateau, terrain plat sureleve": cf. par
exemple Ie toponyme basque et pyreneen Urdos et beaucoup d'autres de
meme radical. Si cette hypothese etait acceptable, ce qui reste a demon
trer, Ie Labourd serait "Ie plateau des defrichements".

Dans Ie pays de Mixe, on trouve Ie village de Labets: avec Ie meme
radical, Ie suffixe est soit Ie collectif -tz, soit -etz, qui entre dans la serie
des suffixes archa"iques a vocalisme divergent -etz, -atz, -its, -otz, -utz,
extremement nombreux en toponymie basque surtout dans des noms



64 EUSKERA - XXXII (2.aldia)

d'analyse difficile en raison sans doute de cet archa'isme, et abondam
ment commentes par J. Hubschmid.

Voici maintenant les noms de domaines medievaux:

• Labairi en Basse-Navarre (Baigorry): "domaine du defrichement,
brulis, four (?)";

• Labaritz en Labourd, avec (h)aritz "chene";

• Labarte it Bassussarry, village labourdin tard defriche selon les
documents, avec arte "situe entre" (cependant Ie mot gascon barthe n'est
pas exclu dans cette zone);

• Labeaga (documente au XIJ.O siecle), maison noble de Saint
Palais en Mixe, qui doit etre "territoire du four" ou "du defrichement".

En dehors de la toponymie d'habitat du Nord des Pyrenees, ce
radical appara"it assez souvent: Labaien, Labaka, Labaki, Labao (cf. Berrio),
Labarrieta (avec Ie derive (h)arrieta "lieu de pierres")...

• Erre "brule apparait tres peu: peut-etre muga-erre a fait Mouguerre
et une maison de Beyrie en Mixe est appelee Conbusta, "brUlee" en
latin.

4. II serait beaucoup plus long et difficile encore de rechercher,
dans la masse de milliers de toponymes anciens, ceux qui designent un
defrichage plus indirectement. Voici tout de meme quelques brefs exemples.

• Laneviei/le, en basque Landazahar et parfois semble-t-il ancienne
ment en traduction integrale (puisque Ie gascon lane et Ie basque landa
sont Ie meme emprunt au celtique landa par l'interrnediaire du bas-latin)
Larrezahar, etait une maison noble de Mixe: or cette appellation de
"vieille Iande" para"it evoquer un ancien espace inculte sur lequel a ete
defriche Ie domaine en question.

Je ne saurais dire si Ie mot larre "lande inculte servant eventuelle
ment au paturage libre des animaux", employe seul ou en composition
dans d'innombrables toponymes, soit pour des domaines particuliers,
soit pour des agglomerations (Larribar, Larrebieu, Larrory, etc.), se refere
de meme ainsi it un espace d'abord inculte et en friche, ou s'il faut
l'entendre toujours par rapport aux caracteristiques geographiques d'un
territoire plus vaste que l'espace mis en valeur et cultive, dont on sait
bien qu'il etait reduit it peu de parcelles ou it de petites pieces it
l'interieur d'un meme domaine. II est probable que, selon les lieux, et
sans qu'on puisse Ie preciser aujourd'hui, ces noms peuvent se referer
ou ne pas se referer it un reel defrichement.

• Beaucoup de toponymes basques ont ainsi un element lexical qui
nomme une vegetation sauvage qu'il a fallu probablement eliminer pour
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la mise en valeur meme partielle d'un domaine, it plus forte raison d'un
ensemble de domaines. Je cite rapidement quelques-uns de ces termes:
sarri "fourre, broussailles", it peu pres de meme sens que berro (Irissarry
commanderie de Malte et village de Basse-Navarre), noms d'epineux
comme laharr, satarr, gaparr "ronce", elhorri "aubepine", arrantz "prune
llier", andarrai "eglantier" et arrai "epineux", et encore ilharr "bruyere"
(village d'l/harre en Mixe), goro et gorosti "houx", ira "fougere", et des
vegetaux comme urritz "coudrier", ametz "tauzin", arta et en Soule tarta
(cf. Tartas) "chene-bert, buisson", etc... dont la liste est difficile it limiter.
Je citerai encore trois noms: xara "bosquet, taillis", qui a donne Ie nom
de Sare en Labourd (Ie bourg medieval comprenait plus de 75 domai
nes), oihan "foret" dans les nombreux domaines (plusieurs nobles) denom
mes Oihanarte "au milieu de la foret" et aujourd'hui loin de toute foret
en general, et enfin baso de meme sens: celui-ci a donne Ie nom de
Bassussarry "foret epaisse", dont un document du XII.° siecle nous
apprend que c'est Ie nom qu'on donna a un village officiellement nom
me en gascon, langue administrative de la vicomte de Labourd, Bilenabe
ou "ville neuve". II me semble qu'ici, entre Ie nom basque et Ie nom
officiel gascon, il y a peut-etre Ie defrichement.

* * *

Pour conclure tres brievement, je resumerai les remarques prece
dentes en deux points: d'abord, l'ancienne toponymie basque d'habitat
(et ces observations ne sont pleinement valables que pour l'ancienne
toponymie, car les memes modeles toponymiques ont pu etre reproduits
a toute epoque par simple imitation et sans rapport avec la signification
concrete des noms reutilises), paroisses et hameaux ou domaines parti
culiers de toutes categories, semble bien, par divers procedes d'appella
tion, se referer it l'acte du defrichement. Ensuite, et plus indirectement,
de nombreuses references it certains types de vegetation "sauvage", par
eux-memes plus ou moins incompatibles avec la mise en valeur (cultures
et edifices) parait indiquer que les toponymes ont pu etre inventes au
moment meme de ces mises en valeur, it une epoque -au it differentes
epoques comme Ie rappelle Ie nom Jriberri" par exemple- bien anterieu
re it la documentation medievale, mais evidemment impossible it definir
avec plus de precision.





DICCIONARIO DE LAS FORMAS IRREGULARES DEL VERBO
AUXILIAR VASCO

Karoly MOIVay

Departamento de Estudios Hispanicos
de fa Universidad de Budapest

Los primeros investigadores del euskera centraron su atenci6n en la
catalogizaci6n de sus particularidades y, muy especialmente, en las com
plicaciones que ofrece la conjugaci6n vasca (1). En el numero XXIX del
Euskera publique un articulo que contiene la lista alfabetica de las
formas del verba auxiliar vasco (2), cuyo conocimiento tiene una impor
tancia pnictica muy grande (3). En el dicho articulo me baso en el
manual Euskal Aditz Batua IEABI que presenta la conjugaci6n sintetica
de 36 verbos (4). El libro trae en primer lugar las formas del verba izan
agrupadas segun las cuatro flexiones en 14 tiempos. Sin tomar en consi
deracion las formas pluralizadas con la ayuda del morfema -ZKI- en la
flexion NOR-NORI-NORK (NORK-NOR-NORI) en total son 1.666/+21
las formas del verba auxiliar vasco (5). De estas 610/+11 son de la
conjugacion intransitiva: NOR 102 1+1/, NOR-NOR! 508; 1.056 1+1/ son
de la conjugacion transitiva: 528 1+1/ son de la flexion bipersonal: y 528
de la flexion tripersonal. Esta abundancia de formas significa una dificul
tad indiscutible, pese a que las reglas que rigen en la flexion verbal vasca

(I) Segun W.J. Entwistle, Humboldt afirm6 que existian 216 conjugaciones vascas y
Schuchardt reuni6 50.000 formas verbales. Cf. W.J. Entwistle: Las lenguas de Espana.
Madrid, 1969. 39.

(2) K. Morvay: "Diccionario de las formas de verbo auxiliar vasco". Euskera XXIX
/1984/, 211-247.

(3) K. Mitxelena hablando de la conjugacion vasca subraya: "todo se reduce en la
pnictica al conocimiento de dos verbos, los auxiliares intransitivo y transitivo, fuera de los
cuales no queda mas que un cortisimo numero de verbos "irregulares" cuyo patron es
ademas muy parecido al de los auxiliares". Cf. K. Mitxelena: La lengua vasca. Durango,
1977. 43.

(4) Euskal Aditz Batua. San Sebastian, 1979.

(5) Las cifras entre parentesis significan que por traer el EAB dos pares de dobletes
[Iedin / zedin; lezan / zezan] a las 1.666 unidades flexivas les corresponden 1.668 formas.
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sean bastante claras (6). La mayor complicacion consiste, tal vez, en la
existencia de ciertas irregularidades dentro de la flexion bipersonal y
tripersonal en los tiempos 2, 3, 4, 4', 6, 6', 8, II (7). Esta irregularidad
significa que en la conjugacion transitiva existen casos en que los morfe
mas aparecen en orden diferente que el habitual. Por eso dichas flexio
nes se designan como NORK-NOR y NORK-NOR-NORI respectivamen
teo NITUEN 2: NORK-NOR 1-6, por ejemplo, equivaldria a una forma
*2: NOR-NORK 6-1 y GENIEN 2: NORK-NOR-NORI 4-3-6 a *2: NOR
NORI-NORK 3-6-4. En la flexion bipersonal tenemos 14 formas irregula
res en cada uno de los tiempos mencionados fuera del tiempo 8, donde
tenemos 14 1+1/. En la flexion tripersonal aparecen 40 en cada uno de
estos tiempos. El total de las formas irregulares es, pues, 432 1+1/. La
distribucion de las formas regulares I irregulares segun el morfema
inicial es la siguiente: B-421/108; D-236/0; E-4/0; 1-2010; G-179/48; H-128/36;
L-78/41; N-178/48; Z-4241152. En total: 1.668/433, 10 que significa que
mas de una cuarta parte de las formas del verba auxiliar vasco es
irregular. Por eso su conocimiento considero de importancia fundamen
tal y presento aqui una lista alfabetica de las formas irregulares del verba
izan.

Informaciones sobre la lista - Estructura de las entradas.

1. En primer lugar figura la forma verbal.

2. A cada forma verbal Ie sigue una "definicion" de sus elementos
constituyentes que expresan: tiempo, flexion y persona(s). Por ejemplo:
ZINATEN 2: NORK-NOR-NORI 6-3-2/f1 [3-2/f/-6].

2.1. El numero seguido por. dos puntos simboliza el tiempo (Cf la
nota num. 7).

2.2. En tercer lugar se indica la flexion: NORK-NOR y NORK
NOR-NORI respectivamente. Cuando al lado de una forma verbal no
aparece sefialado tiempo o/y flexion se extiende que sigue valida la
informacion precedente.

2.3. Las cifras que aparecen a continuacion sefialan laCs) persona(s)
expresada(s) por la forma verbal en cuestiOn.

2.3.1. El orden de las cifras corresponde a la denominacion de la
flexion. Asi por ejemplo, en NITUEN 2: NORK-NOR 1:6 la cifra 1 se

(6) Recordemos que el verbo vasco construye sus form as incorporando indices pro
nominates, 10 que facilita su identificacion. Como dice Mitxelena: "las formas persona1es
son el resultado de la yuxtaposicion de un numero reducido de formas simples". Cf. K.
Mltxelena, op. cit. 43.

(7) Para la numeracion de tiempos consultese EAB. Cf. tambien K. Morvay, op. cit.
212.
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refiere al agente INORKI y la cifra 6 que Ie sigue, al objeto directo
INORI (8).

2.3.2. Las cifras que aparecen entre corchetes sefialan la(s) mis
ma(s) persona(s) del punta de vista de la conjugaci6n transitiva regular
(NOR-NORK, NOR-NORI-NORK).

2.4. Las formas masculinas del tratamiento hika estan sefialadas
con una Iml y las femeninas con una If!.

BAGENEZA
BAGENIE
BAGENIEZAIE
BAGENIEZAIO
BAGENIEZAK
BAGENIEZAN
BAGENIEZAZU
BAGENIEZAZUE
BAGENIK
BAGENIN
BAGENIO
BAGENITU
BAGENITZA
BAGENIZU
BAGENIZUE
BAGENU
BAHEZA
BAHIE
BAHIEZAGU
BAHIEZAIE
BAHIEZAIO
BAHIEZAT
BAHIGU
BAHIO
BAHIT
BAHITU
BAHITZA
BAHU
BALEZA
BALEZATE
BALIATE
BALIDATE
BALlE
BALIETE
BALIEZAATE
BALIEZADATE
BALIEZAGU

II: NORK-NOR 4-3 [3-4)
3: NORK-NOR-NORI

11:

3:

3: NORK-NOR 4-6 [6-4)
11: 4-6 [6-4)
3: NORK-NOR-NORI

3: NORK-NOR 4-3 [3-4)
11: 2-3 [3-2]
3: NORK-NOR-NORI

11:

3:

3: NORK-NOR 2-6 [6-2]
11: 2-6 [6-2]
3: 2-3 [3-2)

11: NORK-NOR 3-3
3-6 [6-3)

3: NORK-NOR-NORI

11:

4-3-6 [3-6-4)
4-3-6 [3-6-4]
4-3-3 [3-3-4]
4-3-2/m/ [3-2/m/-4)
4-3-2/f1 [3-2/f/-4)
4-3-5 [3-4-5]
4-3-5' [3-4-5']
4-3-2/m/ [3-2/m/-4)
4-3-2/f1 [3-2/f/-4)
4-3-3 [3-3-4)

4-3-5 [3-5-4)
4-3-5' [3-5'-4]

2-3-6 [3-6-2]
2-3-4 [3-4-2]
2-3-6 [3-6-2)
2-3-3 [3-3-2)
2-3-1 [3-1-2)
2-3-4 [3-4-2)
2-3-3 [3-3-2)
2-3-1 [3-1-2]

6-3-2/m/ [3-2/m/-6)
6-3-1 [3-1-6)
3-3-6 [3-6-3)
6-3-6 [3-6-6)
6-3-2/m/ [3-2/m/-6)
6-3- I [3-1-6)
3-3-4 [3-4-3)

(8) A diferencia del EAB uso cifras de 1 a 6. Cf. el punto 2.4 de mi articulo anterior.
K. Morvay: op. cit., 212-213.
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BALIEZAGUTE
BALIEZAIE
BALIEZAIETE
BALIEZAIO
BALIEZAIOTE
BALIEZAK
BALIEZAN
BALIEZANATE
BALIEZAT
BALIEZAZU
BALIEZAZUE
BALIEZAZUETE
BALIEZAZUTE
BALIGU
BALIGUTE
BALIK
BALIN
BALINATE
BALlO
BALIOTE
BALIT
BALITU
BALITZA
BALITZATE
BALlTUZTE
BALIZU
BALIZUE
BALIZUETE
BALlZUTE
BALU
BALUTE
BANEZA
BANIE
BANIEZAIE
BANIEZAIO
BANIEZAK
BANIEZAN
BANIEZAZU
BANIEZAZUE
BANIK
BANIN
BANIO
BANITU
BANITZA
BANIZU
BANIZUE
BANU
BAZENEZA
BAZENEZATE
BAZENIDATE
BAZENIE
BAZENIETE
BAZENIEZADATE
BAZENIEZAGU
BAZENIEZAGUTE

3:

3: NORK-NOR 3-6 [6-3]
11: 3-6 [6-3]

6-6
3: 6-6
3: NORK-NOR-NORI

3: NORK-NOR 3-3
6-3 [3-6]

11: 1-3 [3-1]
3: NORK-NOR-NORI

11:

3:

3: NORK-NOR 1-6 [6-1]
II: 1-6 [6-1]
3: NORK-NOR-NORI

3: NORK-NOR 1-3 [3-1]
II: 5-3 [3-5]

5'-3 [3-5']
3: NORK-NOR-NORI

11:
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6-3-4 [3-4-6]
3-3-6 [3-6-3]
6-3-6 [3-6-6]
3-3-3
6-3-3 [3-3-6]
3-3-2/ml [3-2/ml-3]
3-3-2/f1 [3-2/f1-3]
6-3-2/f1 [3-2/f/-6]
3-3-1 [3-1-3]
3-3-5 [3-5-3]
3-3-5' [3-5'-3]
6-3-5' [3-5'-6]
6-3-5 [3-5-6]
3-3-4 [3-4-3]
6-3-4 [3-4-6]
3-3-2/ml [3-2/ml-3]
3-3-2/f1 [3-2/f1-3]
6-3-2/fl [3-2/f/-6]
3-3-3
6-3-3 [3-3-6]
3-3-1 [3-1-3]

3-3-5 [3-5-3]
3-3-5' [3-5'-3]
6-3-5' [3-5'-6]
6-3-5 [3-5-6]

1-3-6 [3-6-1]
1-3-6 [3-6-1]
1-3-3 [3-3-1]
1-3-2/ml [3-2/ml-l]
1-3-2/f1 [3-2/f1-I]
1-3-5 [3-5-1]
1-3-5' [3-5'-1]
1-3-2/ml [3-2/ml-l]
1-3-2/f1 [3-2/f1-I]
1-3-3 [3-3-1]

1-3-5 [3-5-1]
1-3-5' [3-5'-1]

5'-3-1 [3-1-5']
5-3-6 [3-6-5]
5'-3-6 [3-6-5']
5'-3-1 [3-1-5']
5-3-4 [3-4-5]
5'-3-4 [3-4-5]
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BAZENIEZAIE 5-3-6 [3-6-5)
BAZE!'jIEZAIETE 5'-3-6 [3-6-5')
BAZENIEZAIO 5-3-3 [3-3-5)
BAZENIEZAIOTE 5'-3-3 [3-3-5')
BAZENIEZAT 5-3- I [3-1-5)
BAZENIGU 3: 5-3-4 [3-4-5)
BAZENIGUTE 5'-3-4 [3-4-5')
BAZENIO 5-3-3 [3-3-5)
BAZENIOTE 5'-3-3 [3-3-5')
BAZENIT 5-3- I [3-1-5)
BAZENITU 3: NORK-NOR 5-6 [6-5]
BAZENITUZTE 5'-6 [6-5']
BAZENITZA II: 5-6 [6-5]
BAZENITZATE 5'-6 [6-5')
BAZENU 3: 5-3 [3-5)
BAZENUTE 5'-3 [3-5')

GENEZAKE 6: 4-3 [3-4)
GENEZAKEEN 6': 4-3 [3-4)
GENEZAN 8: 4-3 [3-4]
GENIAKE 4: NORK-NOR-NORI 4-3-2/f/ [3-2/f/-4]
GENIAKEEN 4': 4-3-2/f/ [3-2-/fI-4)
GENIAN 2: 4-3-2/m/ [3-21m/-4)
GENIEKE 4: 4-3-6 [3-6-4]
GENIEKEEN 4': 4-3-6 [3-6-4]
GENIEN 2: 4-3-6 [3-6-4]
GENIEZAAKE 6: 4-3-2/m/ [3-2/m/-4)
GENIEZAAKEEN 6': 4-3-2/m/ [3-2/m/-4)
GENIEZAAN 8: 4-3-2/m/ [3-2/m/-4)
G ENIEZAIEKE 6: 4-3-6 [3-6-4]
G ENIEZAIEKEEN 6': 4-3-6 [3-6-4]
GENIEZAIEN 8: 4-3-6 [3-6-4]
GENIEZAIOKE 6: 4-3-3 [3-3-4]
GENIEZAIOKEEN 6': 4-3-3 [3-3-4)
GENIEZAION 8: 4-3-3 [3-3-4)
GENIEZANAKE 6: 4-3-21f/ [3-2/f1-4)
G ENIEZANAKEEN 6': 4-3-2/f/ [3-2/f/-4)
GENIEZANAN 8: 4-3-2/f/ [3-2/f1-4)
GENIEZAZUEKE 6: 4-3-5' [3-5'-4]
G ENIEZAZUEKEEN 6': 4-3-5' [3-5'-4]
GENIEZAZUEN 8: 4-3-5' [3-5'-4)
GENIEZAZUKE 6: 4-3-5 [3-5-4)
G ENIEZAZUKEEN 6': 4-3-5 [3-5-4]
GENIEZAZUN 8: 4-3-5 [3-5-4]
GENINAKE 4: 4-3-2/f/ [3-2/f/-4)
GENINAKEEN 4': 4-3-2/f/ [3-2/f/-4)
GENINAN 2: 4-3-2/f/ [3-2/f/-4)
GENIOKE 4: 4-3-3 [3-3-4)
GENIOKEEN 4': 4-3-3 [3-3-4)
GENION 2: 4-3-3 [3-3-4]
GENITUEN 2: NORK-NOR 4-6 [6-4]
GENITUZKE 4: 4-6 [6-4]
GENITUZKEEN 4': 4-6 [6-4)
GENITZAKE 6: 4-6 [6-4)
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GENITZAKEEN 6': 4-6 [6-4]
GENITZAN 8: 4-6 [6-4]
GENIZUEKE 4: NORK-NOR-NORI 4-3-5' [3-5'-4]
GENIZUEKEEN 4': 4-3-5' [3-5'-4]
GENIZUEN 2: 4-3-5' [3-5'-4]
GENIZUKE 4: 4-3-5 [3-5-4]
G ENIZUEKEEN 4: 4-3-5 [3-5-4]
GENIZUN 2: 4-3-5 [3-5-4]
GENUEN 2: NORK-NOR 4-3 [3-4]
GENUKE 4: 4-3 [3-4]
GENUKEEN 4': 4-3 [3-4]

HEZAKE 6: 2-3 [3-2]
HEZAKEEN 6': 2-3 [3-2]
HEZAN 8: 2-3 [3-2]
HIDAKE 4: NORK-NOR-NORI 2-3-1 [3- I-2]
HIDAKEEN 4': 2-3-1 [3- I-2]
HIDAN 2: 2-3- I [3-1-2]
HIEKE 4: 2-3-6 [3-6-2]
HIEKEEN 4': 2-3-6 [3-6-2]
HIEN 2: 2-3-6 [3-6-2]
HIEZADAKE 6: 2-3- I [3- 1-2]
HIEZADAKEEN 6': 2-3- I [3-1-2]
HIEZADAN 8: 2-3-1 [3-1-2]
HIEZAGUKE 6: 2-3-4 [3-4-2]
HIEZAGUKEEN 6': 2-3-4 [3-4-2]
HIEZAGUN 8: 2-3-4 [3-4-2]
HIEZAIEKE 6: 2-3-6 [3-6-2]
HIEZAIEKEEN 6': 2-3-6 [3-6-2]
HIEZAIEN 8: 2-3-6 [3-6-2]
HIEZAIOKE 6: 2-3-3 [3-3-2]
HIEZAIOKEEN 6': 2-3-3 [3-3-2]
HIEZAION 8: 2-3-3 [3-3-2]
HIGUKE 4: 2-3-4 [3-4-2]
HIGUKEEN 4': 2-3-4 [3-4-2]
HIGUN 2: 2-3-4 [3-4-2]
HIOKE 4: 2-3-3 [3-3-2]
HIOKEEN 4': 2-3-3 [3-3-2]
HION 2: 2-3-3 [3-3-2]
HITUEN 2: NORK-NOR 2-6 [6-2]
HITUZKE 4: 2-6 [6-2]
HITUZKEEN 4': 2-6 [6-2]
HITZAKE 6: 2-6 [6-2]
HITZAKEEN 6': 2-6 [6-2]
HITZAN 8: 2-6 [6-2]
HUEN 2:

2-3 [3-2]

LEZAKE 6: 3-3
LEZAKETE 3-6 [6-3]
LEZAN/ZEZAN 8: 3-3
LIAKE 4: NORK-NOR-NORI 3-3-2/m/ [3-2/m/-3]
LIAKETE 6-3-2/m/ [3-2/m/-6]
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LIDAKE
LIDAKETE
LIEKE
LIEKETE
LIEZAAKE
LIEZAAKETE
LIEZADAKE
LIEZADAKETE
LIEZAGUKE
LIEZAGUKETE
LIEZAIEKE
LIEZAIEKETE
LIEZAIOKE
LIEZAIOKETE
LIEZANAKE
LIEZANAKETE
LIEZAZUEKE
LIEZAZUEKETE
LIEZAZUKE
LIEZAZUKETE
LIGUKE
LIGUKETE
LINAKE
LINAKETE
LIOKE
LIOKETE
LITUZKE
LITUZKETE
LITZAKE
LITZAKETE
LIZUEKE
LIZUEKETE
LIZUKE
LIZUKETE
LUKE
LUKETE

NEZAKE
NEZAKEEN
NEZAN
NIAKE
NIAKEEN
NIAN
NIEN
NIEKE
NIEKEEN
NIEZAAKE
NIEZAAKEEN
NIEZAAN
NIEZAIEKE
NIEZAIEKEEN
NIEZAIEN
NIEZAIOKE
NIEZAIOKEEN

6:

6:

4:

4: NORK-NOR 6-3 [3-6]
6-6

6: 6-3 [3-6]
6-6

4: NORK-NOR-NORI

4: NORK-NOR 3-3
3-6 [6-3]

6: 1-3 [3-1]
6': 1-3 [3-1]
8: 1-3 [3-1]
4: NORK-NOR-NORI
4':
2:

4:
4':
6:
6':
8:
6:
6':
8:
6:
6':

3-3-1 [3-1-3]
6-3-1 [3-1-6]
3-3-6 [3-6-3]
6--3-6 [3-6-6]
3-3-2/m/ [3-2/m/-3]
6--3-2/m/ [3-2/m/-6]
3-3-1 [3-1-3]
6-3-1 [3-1-6]
3-3-4 [3-4-3]
6-3-4 [3-4-6]
3-3-6 [3-6-3]
6-3-6 [3-6-6]
3-3-3
6-3-3 [3-3-6]
3-3-2/f! [3-2/f!-3]
6--3-2/f! [3-2/f/-6]
3-3-5' [3-5'-3]
6--3-5' [3-5'-6]
3-3-5 [3-3-5]
6--3-5 [3-5-6]
3-3-4 [3-4-3]
6-3-4 [3-4-6]
3-3-2/f! [3-2/f!-3]
6-3-2/f/ [3-2/f!-6]
3-3-3
6--3-3 [3-3-6]

3-3-5' [3-5'-3]
6--3-5' [3-5'-6]
3-3-5 [3-5-3]
6-3-5 [3-5-6]

1-3-2/m/ [3-2/m/-I]
1-3-2/m/ [3-2/m/-I]
1-3-2/m/ [3-2/m/-I]
1-3-6 [3-6-1]
1-3-6 [3-6-1]
1-3-6 [3-6-1]
1-3-2/m/ [3-2!m/-I]
1-3-2/m/ [3-2/m/-I]
1-3-2/m/ [3-2/m/-I]
1-3-6 [3-6-1]
1-3-6 [3-6-1]
1-3-6 [3-6-1]
1-3-3 [3-3-1]
1-3-3 [3-3-1]
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NIEZAION 8: 1-3-3 [3-3-1]
NIEZANAKE 6: 1-3-2/f1 [3-2/f/-l]
NIEZANAKEEN 6': 1-3-2/f1 [3-2/f/-l]
NIEZANAN 8: 1-3-2/f1 [3-2/f/-l]
NIEZAZUEKE 6: 1-3-5' [3-5'-1]
NIEZAZUEKEEN 6': 1-3-5' [3-5'-1]
NIEZAZUEN 8: 1-3-5' [3-5'-1)
NIEZAZUKE 6: 1-3-5 [3-5-1]
NIEZAZUKEEN 6': 1-3-5 [3-5-1]
NIEZAZUN 8: 1-3-5 [3-5-1]
NINAKE 4: 1-3-2/f1 [3-2/f/-l]
NINAKEEN 4': 1-3-2/f1 [3-2/f1-1]
NINAN 2: 1-3-2/f1 [3-2/f1-1]
NIOKE 4: 1-3-3 [3-3-1]
NIOKEEN 4': 1-3-3 [3-3-1]
NION 2: 1-3-3 [3-3-1]
NITUEN 2: NORK-NOR 1-6 [6-1]
NITUZKE 4: 1-6 [6-1]
NITUZKEEN 4':. 1-6 [6-1]
NITZAKE 6: 1-6 [6-1]
NITZAKEEN 6': 1-6 [6-1]
NITZAN 8: 1-6 [6-1]
NIZUEKE 4: NORK-NOR-NORI 1-3-5' [3-5'-1]
NIZUEKEEN 4': 1-3-5 [3-5'-1]
NIZUEN 2: 1-3-5' [3-5'-1]
NIZUKE 4: 1-3-5 [3-5-1]
NIZUKEEN 4': 1-3-5 [3-5-1]
NIZUN 2: 1-3-5 [3-5-1]
NUEN 2: NORK-NOR 1-3 [3-1]
NUKE 4: 1-3 [3-1]
NUKEEN 4': 1-3 [3-1]

ZENEZAKE 6: 5-3 [3-5]
ZENEZAKEEN 6': 5-3 [3-5]
ZENEZAKETE 6: 5'-3 [3-5']
ZENEZAKETEN 6': 5'-3 [3-5']
ZENEZAN 8: 5-3 [3-5]
ZENEZATEN 5'-3 [3-5']
ZENIDAKE 4: NORK-NOR-NORI 5-3-1 [3-1-5]
ZENIDAKEEN 4': 5-3-1 [3-1-5]
ZENIDAKETE 4: 5'-3-1 [3-1-5']
ZENIDAKETEN 4': 5'-3-1 [3-1-5']
ZENIDAN 2: 5-3-1 [3-1-5]
ZENIDATEN 5'-3-1 [3-1-5']
ZENIEKE 4: 5-3-6 [3-6-5]
ZENIEKEEN 4': 5-3-6 [3-6-5]
ZENIEKETE 4: 5'-3-6 [3-6-5']
ZENIEKETEN 4': 5'-3-6 [3-6-5']
ZENIEN 2: 5-3-6 [3-5-5]
ZENIETEN 5'-3-6 [3-6-5']
ZENIEZADAKE 6: NORK-NOR-NORI 5-3-1 [3-1-5]
ZENIEZADAKEEN 6': 5-3-1 [3-1-5]
ZENIEZADAKETE 6: 5'-3-1 [3-1-5']
ZENIEZADAKETEN 6': 5'-3-1 [3-1-5']
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ZENIEZADAN 8: 5-3-1 [3-1-5]
ZENIEZADATEN 5'-3-1 [3-1-5']
ZEINEZAGUKE 6: 5-3-4 [3-4-5]
ZEINEZAGUKEEN 6': 5-3-4 [3-4-5]
ZENIEZAGUKETE 6: 5'-3-4 [3-4-5']
ZENIEZAGUKETEN 6': 5'-3-4 [3-4-5']
ZENIEZAGUN 8: 5-3-4 [3-4-5]
ZENIEZAGUTEN 5'-3-4 [3-4-5']
ZENIEZAIEKE 6: 5-3-6 [3-6-5]
ZENIEZAIEKEEN 6': 5-3-6 [3-6-5]
ZENIEZAIEKETE 6: 5'-3-6 [3-6-5']
ZENIEZAIEKETEN 6': 5'-3-6 [3-6-5']
ZENIEZAIEN 8: 5-3-6 [3-6-5]
ZENIEZAIETEN 5'-3-6 [3-6-5']
ZENIEZAIOKE 6: 5-3-3 [3-3-5]
ZENIEZAIOKEEN 6': 5-3-3 [3-3-5]
ZENIEZAIOKETE 6: 5'-3-3 [3-3-5']
ZENIEZAIOKETEN 6': 5'-3-3 [3-3-5']
ZENIEZAION 8: 5-3-3 [3-3-5]
ZENIEZAIOTEN 5'-3-3 [3-3-5']
ZENIGUKE 4: 5-3-4 [3-4-5]
ZENIGUKEEN 4': 5-3-4 [3-4-5]
ZENIGUKETE 4: 5'-3-4 [3-4-5']
ZENIGUKETEN 4': 5'-3-4 [3-4-5']
ZENIGUN 2: 5-3-4 [3-4-5]
ZENIGUTEN 5'-3-4 [3-4-5']
ZENIOKE 4: 5-3-3 [3-3-5]
ZENIOKEEN 4': 5-3-3 [3-3-5]
ZENIOKETE 4: 5'-3-3 [3-3-5']
ZENIOKETEN 4': 5'-3-3 [3-3-5']
ZENION 2: 5-3-3 [3-3-5]
ZENIOTEN 5'-3-3 [3-3-5']
ZENITUEN 2: NORK-NOR 5-6 [6-5]
ZENITUZKE 4: 5-6 [6-5]
ZENITUZKEEN 4': 5-6 [6-5]
ZENITUZKETE 4: 5'-6 [6-5']
ZENITUZKETEN 4': 5'-6 [6-5']
ZENITUZTEN 2: 5'-6 6-5']
ZENITZAKE 6: 5-6 [6-5]
ZENITZAKEEN 6: 5-6 [6-5]
ZENITZAKETE 6: 5'-6 [6-5']
ZENITZAKETEN 6': 5'-6 [6-5']
ZENITZAN 8: 5-6 [6-5]
ZENITZATEN 5'-6 [6-5']
ZENUEN 2: 5-3 [3-5]
ZENUKE 4: 5-3 [3-5]
ZENUKEEN 4': 5-3 [3-5]
ZENUKETE 4: 5'-3 [3-5']
ZENUKETEN 4': 5'-3 [3-5']
ZENUTEN 2: 5'-3 [3-5']
ZEZAKEEN 6': 3-3
ZEZAKETEN 6-3 [3-6j
ZEZAN/LEZAN 8: 3-3
ZEZATEN 6-3 [3-6]
ZIAKEEN 4': NORK-NOR-NORI 3-3-2/ml [3-2/m/-3]
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ZIAKETEN 6-3-2/m/ [3-2/m/-6J
ZIAN 2: 3-3-2/m/ [3-2/m/-3]
ZIATEN 6-3-2/m/ [3-2/m/-6]
ZIDAKEEN 4': 3-3-1 [3-1-3J
ZIDAKETEN 6-3-1 [3-1-6J
ZIDAN 2: 3-3-1 [3-1-3]
ZIDATEN 6-3-1 [3-1-6]
ZIEKEEN 4': 3-3-6 [3-6-3J
ZIEKETEN 6-3-6 [3-6-6]
ZIEN 2: 3-3-6 [3-6-3]
ZIETEN 6-3-6 [3-6-6]
ZIEZAAKEEN 6': 3-3-2/m/ [3-2/m/-3J
ZIEZAAKETEN 6-3-2/m/ [3-2/m/-6J
ZIEZAAN 8: 3-3-2/m/ [3-2/m/-3]
ZIEZAATEN 6-3-2/m/ [3-2/m/-6]
ZIEZADAKEEN 6': 3-3-1 [3-1-3]
ZIEZADAKETEN 6-3-1 [3-1-6]
ZIEZADAN 8: 3-3-1 [3-1-3J
ZIEZADATEN 6-3-1 [3-1-6J
ZIEZAGUKEEN 6': 3-3-4 [3-4-3]
ZIEZAGUKETEN 6-3-4 [3-4-6]
ZIEZAGUN 8: 3-3-4 [3-3-4]
ZIEZAGUTEN 6-3-4 [3-4-6]
ZIEZAIEKEEN 6': 3-3-6 [3-6-3]
ZIEZAIEKETEN 6-3-6 [3-6-6J
ZIEZAION 8: 3-3-6 [3-6-3J
ZIEZAIETEN 6-3-6 [3-6-6]
ZIEZAIOKEEN 6': 3-3-3
ZIEZAIOKETEN 6-3-3 [3-3-6]
ZIEZAION 8: 3-3-3
ZIEZAIOTEN 6-3-3 [3-3-6]
ZIEZANAKEEN 6': 3-3-2!f1 [3-2!f1-3J
ZIEZANAKETEN 6-3-2!f1 [3-2!f1-6J
ZIEZANAN 8: 3-3-2!f1 [3-2!f1-3J
ZIEZANATEN 6-3-2!f1 [3-2/f/-6]
ZIEZAZUEKEEN 6': 3-3-5 [3-5-3J
ZIEZAZUEKETEN 6-3-5' [3-5'-6]
ZIEZAZUEN 8: 3-3-5' [3-5'-3J
ZIEZAZUETEN 6-3-5' [3-5'-6]
ZIEZAZUKEEN 6': 3-3-5 [3-5-3]
ZIEZAZUKETEN 6-3-5 [3-5-6]
ZIEZAZUN 8: 3-3-5 [3-5-3]
Z1EZAZUTEN 6-3-5 [3-5-6]
ZIGUKEEN 4': 3-3-4 [3-4-3J
ZIGUKETEN 6-3-4 [3-4-6]
ZIGUN 2: 3-3-4 [3-4-3J
ZIGUTEN 6-3-4 [3-4-6]
ZINAKEEN 4': 3-3-2!f1 [3-2!f1-3J
ZINAKETEN 6-3-2!f1 [3-2/f/-6J
ZINAN 2: 3-3-2!f1 [3-2!f1-3]
ZINATEN 6-3-2!f1 [3-2/f/-6]
ZIOKEEN 4': 3-3-3
ZIOKETEN 6-3-3 [3-3-6]
ZION 2: 3-3-3
ZIOTEN 6-3-3 [3-3-6]
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ZITUEN 2: NORK-NOR 3-6 [6-3]
ZITUZKEEN 4': 3-6 [6-3]
ZITUZKETEN 6-6
ZITUZTEN 2: 6-6
ZITZAKEEN 6': 3-6 [6-3]
ZITZAKETEN 6-6
ZITZAN 8: 3-6 [6-3]
ZITZATEN 6-6
ZIZUEKEEN 4': NORK-NOR-NORI 3-5-5' [5-5'-3]
ZIZUEKETEN 6-3-5' [3-5'-6]
ZIZUEN 2: 3-3-5' [3-5'-3]
ZIZUETEN 6-3-5' [3-5'-6]
ZIZUKEEN 4': 3-3-5 [3-5-3]
ZIZUKETEN 6-3-5 [3-5-6]
ZIZUN 3-3-5 [3-5-3]
ZIZUTEN 6-3-5 [3-5-6]
ZUEN 2: NORK-NOR 3-3
ZUKEEN 4' 3-3
ZUKETEN 6-3 [6-3]
ZUTEN 2: 6-3 [6-3]





EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK





HERRI-IZENEI BURUZKO
ADIERAZPENAK





D. Jose Luis Lizundia Askondo, Vicesecretario de esta Real Acade
mia de la Lengua Vasca -EUSKALTZAINDIA- y Secretario de su
Comision de Onomastica, emite el siguiente

DICTAMEN:

Que segun el Nomenclator de los Municipios del Pais Vasco, prepa
rado y aprobado por esta Corporacion academica, el clasificado con el
numero 376 y denominado hasta ahora en la version oficial de la
Administracion: Lauquioiz, es en su version academica vasca: LAUKIZ.

Que LAUKIZ es la forma tradicional usual de la poblacion euskal
dun 0 vascofona de la zona, siguiendo la regia general de la toponomas
tica de la perdida de la -0- intervocalica. Hay decenas de casos en todo
el Pais, de los que se apuntan a titulo de ejemplo: Lemona, que pasa a
ser: LEMOA; Lemoniz, LEMOIZ; Lejona, LEIOA; Ochandiano, OTXAN
DIO, en el Seflorio de Vizcaya; Cestona, ZESTOA; Lazcano, LAZKAO;
Arrona, ARROA, en la provincia de Guipuzcoa; Miflano, MINAO; Argo
maniz, ARGOMAIZ; Berricano, BERRlKAO, en la provincia de Alava;
Torrano, DORRAO; Labiano, LABIO; Liedena, LEDIA, en el antiguo
Reino de Navarra.

Y para que conste y su remision a la Corporacion municipal, expido
la presente en Bilbao a ocho de abril de mil novecientos ochenta y seis.

V.O B.o
E. Knorr - Presidente de la Comision.
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D. Jose Luis Lizundia Askondo, Vicesecretario de esta Real Acade
mia de la Lengua Vasca y Secretario de su Comision de Toponimia,
emite el siguiente

DICTAMEN:

Que segun el Nomenchitor de Municipios del Pais Vasco, preparado
y aprobado por esta Corporacion academica, el clasificado con el numero
412 y denominado hasta ahora en la version oficial de la Administraci6n:
Maestu, es en su version academica vasca: MAEZTU.

Que cabe anteponer a la denominacion del municipio, ademas del
nombre de la villa-capitalidad, que es el que lleva en este momento, el
nombre colectivo del valle y hermandad de Arraya, cuya grafia euskerica
es: ARRAIA.

Que ambos nombres, ARRAIA Y MAEZTU, se pueden encontrar en
la onomastica historica alavesa, tal como 10 ha recogido el academico de
honor e investigador alaves Gerardo Lopez de Guerefiu.

Que por todo ello, procede adoptar la denominacion de:

Ayuntamiento de
ARRAIA-MAEZTU

-ko Udala

Y para que conste y su remision al Ayuntamiento de dicho munici
pio, expido el presente en Bilbao a seis de Junio de mil novecientos
ochenta y seis.

V.o B.o
E. Knorr - Presidente de la Comision.
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D. Jose Maria Satrustegui Zubeldia, miembro de numero y secreta
rio general de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia,
perteneciente asimismo a la Comision de Onomastica de la misma
institucion, emite el siguiente

DICTAMEN:

Que segun el Nomenclator de Municipios del Pais Vasco elaborado
por esta Real Academia, el municipio que figura con el numero 630, se
inscribe ATARRABIA, BILLABA, ateniendonos a la grafia euskerica en
este ultimo caso.

Que la razon de incluir ATARRABIA es que se trata de un nombre
autoctono antiguo bien documentado en referencias historicas a esa
Villa.

Que tratandose de nombres de origen euskerico y romance, respec
tivamente, deberia respetarse la gratia original en ambos casos.

Que, de acuerdo con 10 expuesto, la denominacion oficial de ese
municipio deberia ser ATARRABIA, VILLAVA, 0 viceversa, segun esti
me procedente la Corporacion.

Y para que conste, expido la presente en Pamplona a veinte de
junio de mil novecientos ochenta y seis.



86 EUSKERA - XXXII (2.aldia)

Jose Luis Lizundia Askondo, Euskaltzandiaren Idazkari-ordea esta bere
Onomastika Batzordeko Idazkari denak, ondoko

DIKTAMEN hau ematen du:

Elkargo akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Herri
ko Udalen izendegian, bere 219 zenbakiak datorrena, eta orain arte
Administrazioaren bertsio ofizialean: Echevarria deitzen dena, euskal ber
tsio ofizialean: (MARKIN-) ETXEBARRI da.

Batzorde honek ez du ikusten euskaraz dituen gramatika erregelen
arabera "Etxebarriako" esan daitekenik, Etxebarriko baizik. Bertakoek
gainera "Etxebarriko probalekue", "Etxebarritik nator", "Etxebarrire nue",
esaten baidute eta ez "Etxebarriako...", "Etxebarriatik...", "Etxebarria
ra...". Deklinabidea, beraz, Etxebarrian edo Etxebarrin (nola datorren),
Etxebarrira, Etxebarritik, Etxebarriko erabiliko litzateke.

Batzordea konturatzen de alboko urian egon diren anexionismo
gogoekatik, hastandura edo nahigabe bat sor araztea etxebarritarrei, baina
kontutan kizan behar dute MARKINA eskualde baten izena dela, histo
rian hedadura garrantzizkoduna eta gaurko Bizkaiko Jaurerria eta Gipuz
koako Probintziaren populazio entitate hauek hartzen zituena, uri horrez
gain: Eigoibar (Villamayor de Marquina), Eibar (Marquina de Suso),
Plaentzia (Marquina de Yuso), Mendaro udal berriarren zati nagusia
bederen, Debarroan eta Xemein, Barinaga eta Aginaga elizateak, Artibai
arroan. Markina, euskal toponimoa bestalde, Arabako hiru lekutan ager
tzen da, bata, Zuia ibarreko herrixka edo populazio entitate txiki bat, eta
besteak, Markinizen (erdaraz Marquinez) "Marquina de Arriba" eta "Mar
quina de Abajo", hain zuzen.

Euskal toponomastikaren usario eta arauetan, argi ikusten de nola
izen zabalagoa, kolektiboagoa, determinatzailea, aurretik jartzen dela, ale
gia, izen bereko baserri-eteak badaude, auzoarena aurretik jarriaz bereiz
ten dira, adibidez, Gazaga-etxebarri eta Eitzaga-etxebarri, biak Zaldibar
koak, baina lehendabizikoa, Gazaga kofradia edo auzokoa eta bigarrena
Eitzagakoa. Hori bera udalerri mailan, Berriz-betzuen, Bernagoiti-betzuen.
Bide berberetik doa Markin-etxebarri beste aipatu diren -etxebarri
toponimoekin.

Erdaraz, gaztelania izan baita orain arte, Euskal Herriko parte hone
tan hizkuntza ofizial bakarra, "San Andres de Echevarria", "Echevarria
de Marquina", "Anteiglesia de Echevarria" eta antzerakoak erabili dira.
Kontutan izan behar badirela beste lau populazio entitate izen berekoak:
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1. Uribe merinaldean: Galdakao, Bilbo, Basauri tartean; 2. Durangaldean,
gaur egun Elorrioko udalbarruan: San Agustin-etxebarri, hain zuzen; 3.
Leintz ibarreko Artxabaleta udalbarrutian: "Echevarri" erdaraz, euskaraz:
Apoz-Etxebarri (ikus Gipuzkoako Udalerri eta Entitateen zerrenda, Eusko
Jaurlaritza, Estadistika Zuzendaritza/Relaci6n de Municipios y Entidades
de Guipuzcoa, Gobierno Vasco, Direccion de Estadistica); eta 4. Diktamen
gai honen elizate eta udala.

Bestalde, euskal litreraturan, bertso, kopla, kanta eta olerkietan, Markin
etxebarri, Markina-etxebarri eta abar agertzen da.

Guzti honen ondorioz, esan dezakegu diktamen honi dagokion eliza
te eta udalaren izena Etxebarri dela bertako eta ondokoentzat, baina
Euskal Herri osorako beste populazio entitateekin bereiztu beharra dagoe
nez gero, euskaldungoari, usarioari eta prezeski, euskal toponomastikaren
arauei jarraiki, ez da ikusten, beste soluziobiderik oraingoz, (Markin-)
Etxebarri edo nahi bada, eta agian hobe, Markinetxebarri izendatzea baizik.

Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen
dut Bilbon mila bederatziehun eta larogeitaseigarreneko Urriaren zortzian.

V.o B.0

E. Knorr - Presidente de la Comision.





EUSKALTZAINDIAREN BATZAR-AGIRIAK

1986-VII-26

Barkoxen, Herriko Etxean, 1986ko uztailaren 26an arratsaldeko zazpietan,
Etxahun koblariaren bigarren mendeurrenkari egin du Euskaltzaindiak hileroko
bere bilkura. Etorri dira: L. Villasante burua, J. Haritschelhar buruordea, P.
Charritton, J. Hiriart-Urruty, A. Irigoyen, E. Larre, 1. San Martin eta J.M.
Satrustegi, euskaltzainak. 1.L. Lizundia urgazle eta idazkariordea.

E. Knorr, P. Altuna, X. Diharce, J.L. Davant, F. Krutwig, P. Larzabal eta L.
Mitxelenak ezin etorria adierazi dute. 1.L. Davant, hain zuzen, une horretan
hitzaldia ematen ari zatekeen Euskaltzaindiaren ordezkari Durangoko Euskal
Jaien mendeurrenaren ospakizunean.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarrea.

Ekaineko batzar-agiria onartu da.

Eguneko gaiak

Orotariko Euskal Hiztegia argitaratzeko iragarri den lehiaketarako hautesleak
izendatu dira. P. Altuna eta L. Villasante aldez aurretik iragarpena egiterakoan
ordezkari izendatuak zirenez, berek jarraituko dute hautes-mahai honetan ere, L.
Mitxelenarekin batera.

Atlas Linguistikoari dagokionez, Frantziako erakunde ofizialekin harremane
tan jarraitzen duela, aditzera eman du 1. Haritschelhar jaunak. Une honetan hara
zertan diren gauzak: CNRS-ko arduradunak irailean bilduko dira eta erabakia
hartuko dute. Frantziako atlas guziez arduratzen den GRECO elkargoarengandik
laguntzaren bat lortuko da. Strasburgon bada informatika lanak egiteko parada.
UA 1045 elkartetik tresneria eta ikerleen joan-etorriak ordaintzeko diru laguntza
ukanen dela esanez, amaitu duo Nafarroako agintariekin izandako azken harrema
nez mintzatu da gero 1. M. Satrustegi. Hezkuntza eta Kultur Kontseilari den R.
Felones jaunaren gutun bat jaso dela esan du, Orotariko Euskal Hiztegi, Dialek
tologia eta Gramatika lanetan Nafarroako Gobernuak ere parte hartzeko eskain
tzarekin. Ekaineko batzarrean aurreratutako berrien baieztapen ofiziala oso poz
garri izan da denentzat.
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Eskuarteko gaiak
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Barcelonako alkate den P. Maragall jaunaren gutun bat jaso da, 1992ko
Olinpiar Jolasak bertara ekarri nahi direla-eta, kirol, kultur eta jakintza arloetako
elkargo eta jaun ospetsuen izenekin sortu nahi den erakunde batean L. Villasante
euskaltzainburua sartzeko gomitarekin. Katalandarren asmoari maila guzietatik
bultzada ematea da helburu nagusia. Euskaltzainburuak bere ordez idazkariaren
izena proposatzea eskatu duo Horrela adieraziko zaio P. Maragall jaunari.

Manuel Seco espainiar akademilariaren arartekotzaz, HARRAP argitaletxeak
gutun bat zuzendu dio Euskaltzaindiari. "Concise Spanish Dictionary" hiztegian
euskarazko hitz zerrendaren bat ere sartu nahi dutenez, azken begiratua emateko
ardura eskatzen duo Horrela onartu da.

lagon saileko libururen batzu argitaratzeko babesa eta diru laguntza eskatu
zaio Iberduerori. J. San Martin jaunak esan duenez, Iparragirreren liburu aspaldi
antolatu zena izan daiteke lehen emaitza.

Aurtengo "Euskal Letren sari nagusia" P. Larzabal euskaltzainari eman
zaiolako berria atseginez hartu dute batzartuek. Zorionak emango zaizkio.

L. M. Bandres, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Sailburuak, gutun
baten bidez galdetzen du, Miramar jauregian Euskaltzaindiak bere eginkizuneta-·
rako zenbat toki behar izango duen. Behin eta berriz aurkeztutako plangintzaren
berri ematea erabaki da.

Bizkaiko Aurrezki Kutxaren babesean eman ohi diren "Toribio Alzaga"
antzerki saria eta "Felipe Arrese Beitia" olerki saria ez direla aurten iragarri,
aipatu da. Gutunen bat ere bialdu zaie babesleei. Hori dela-eta, CAVko ardura
dunekin mintzatu beharra ikusten da, 'Toribio Alzaga" eta "Txomin Agirre" sari
nagusien jarraipena behintzat segurtatzeko.

Lexikologiako V. Jardunaldiak abenduaren 22 eta 23an non egin, aipatu da
ondoren. Bizkaiko Foru Aldundiko Gazteria eta Kirola sailaren buru den J.J.
Ziarrusta jaunak aditzera eman digunez, Plentziako aterpe edo egoitza badaiteke
egun horietan harturik egotea, baina Guefieskoan balegoke leku. Ondoko hilabe
teetan zehaztekotan gelditu da gauza.

Etxahun pastorala

Barkoxeko herriak bere seme Etxahun koblariaren berrehun urtekari presta
tutako ekintzak haundizki egin dira 27an. Goizeko getan herri meza ederra
oso-osorik euskaraz izan da parrokian. Bost meza-emaileenartean.L.Villasante
eta J.M. Satrustegi egon dira. Arratsaldeko 3etan hasi da pastorala eta lau orenez
aritu dira antzesleak, ongi baino hobeki, Etxahun koblariaren bizian oinarritutako
ikuskizuna ematen. Denborak ere lagundu du, bero baitzen, eta amaieran pergamu
agiri bat eskaini dio Euskaltzainburuak oroigarritzat Barkoxeko herriari. J.L. Davant,
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Zuberoako euskaltzainak, esan ditu aurkezpen hitzak, Etxahunen mintzairak Bar
koxen iraun dezan opatuz. Villasante jaunak herriko alkateari eman dio gero
oroit-agiria.

Eta horrela burutu da ospakizuna.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainbuma

Jose M. Satmstegi,
fdazkaria
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1986-1X-26

Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, J986ko irailaren 26an arratsal
deko 4etan, egin du Euskaltzaindiak hiJeroko bere bilera. Etorri dira: L. Villasan
te burua, P. Charritton, 1.L. Davant, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre,
L. Mitxelena, F. Ondarra, P. Salaburu, 1. San Martin eta 1.M. Satrustegi, euskal
tzainak. M. Atxaga, 1.G. Etxebarria, J.L. Lizundia, 1.A. Loidi, L.M. Mugika eta
1.1. Zearreta, euskaltzain urgazleak, 1.M. Satrustegi idazkari deJa.

P. Altunak bere amaren hilarioagatik, eta 1. Haritschelhar buruordeak, ezin
etorria adierazi dute.

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarrea.

Uztaileko agiria onartu da gero.

Eguneko gaietan sartu aurretik, aita Damaso Intzakoaren hil-berria eman du
euskaltzainburuak. Arautegiaren 33. artikuJuaren arabera, euskaltzain baten hutsu
nea gertatu dela iragarri du L. Villasante jaunak, hurrengo bi batzarreetara aurkez
daitezkeela hautesgaiak aditzera emanez.

Gertakizun hau kontutan harturik, Euskaltzaindiak urriko batzarrean lrufiean
egitekoa zuen ehunurteburuko ospakizuna Lekunberrin antolatzea, proposatu du
Idazkariak. Hilabetearen azken aurreko ostirala izan daitekeeJa ona, esan du;
urriaren 24, alegia. Hala onartu. da.

Goizeko bilkuraren berri

Orotariko Euskal Hiztegia. Lehen zenbakia argitaratzeko egina zen iragarpenari
erantzunez, bost eskaintza jaso ziren bere egunean ipinitako epe barruan. Zehaz
tasunik aski ezagatik edo, luzapena ematea erabaki zuten mahaikoek orduan, epe
berria ezarriz.

Irailaren 12an biJdu dira bigarren aldian arduradunak. Dirukontua, zabaJkun
de sarearen egitura eta argitaletxeen garrantzia eduki omen dituzte begien aurrean
aukera egitean. Horrela, Desclee de Brouwer eta Ediciones Mensajero argitaldariei
eman zaizkie Orotariko Euskal Hiztegiaren plazaratzeko eskubideak. Biok elkarre-
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kin bete beharko dute beroriek idatziz aurkezturiko egitasmoa. Aho batez hartu
zen erabakia eta hala jakineraziko zaie lehiaketan parte hartu duten etxeei.

Eskuarteko gaietan, honako hauek aipatu dira: Euskaltzaindiak argitaraturiko
zenbait lan, HABEk bere "Alfabetatzeko langaiak" liburuan sartzeko baimena
eskatu duo Baietz esan da.

"Institut fUr Niederdeutsche Sprache" elkargoaren izenean, Alemaniako Bre
men hirian egitekoa den sinDosiorako gomita bialdu du V.I. Moritz jaunak. F.
Krutwig izendatu da bertara joateko, eta ezinezkorik sort balekio, P. Altuna izan
go da ordezkaria.

Madrilgo Kultur ministeritzatik zenbait sariketatarako ordezkariak eskatu dituz
teo Narratiba delako kondakizun sailerako A. Lertxundi izendatu da. Saiaketa
lanez J. San Martin arduratuko da eta olerkigintzakoez J.M. Lekuona. Apai
mahairako F. Krutwig eta Letren sarirako A. Irigoyen onartu dira. Biblioteka
arazoetako ordezkaria J. A. Arana bibliotekariordea izango da.

Arabako Errektoreordetzak gure ordezkaritzan zuen tokia utzi duela, aditzera
eman du E. Kn6rrek. 1985eko Oroit-idazkia zertan den galdetu du gero, lehenbait
lehen plazaratzeko eskatuz.

Euskararen legea Nafarroako gobernuari gaur bertan aurkeztu zaiola, esan du
1.M. Satrustegik. Hobekuntzako legearen mugak direla eta nahi bezain legeasmo
ona ez bada ere, aurreko zirriborroaren akats nagusiak gainditzen dituela, esan
duo Kopia bat aurkeztu die batzartuei.

Errioxako Adiskideen Elkarteak gomitaturik, J.B. Merino Vrrutiari Ojakas
tron egin zitzaion omenaldian egon ziren, A. Irigoyen, 1. San Martin, J.L.
Lizundia eta J.A. Arana. Haren izena ezarri zitzaion bertako kale bati.

Xabier Aizarna, Gipuzkoako Batzar Nagusien lehendakariak telegrama bialdu
du aita D. Intzakoaren heriotzagatik doluminak emanez.

Batzordeen bem

Hiztegigintza. Batzorde honen idazkaria den M. Zalbidek eskari bat zuzendu
dio Euskaltzaindiari gutun baten bidez. Lexikologi erizpideen finkapena -LEF
programa alegia- aurrera doala esan ondoren, Egungo euskararen bilketalan siste
matikoa (EEBS) bultzatu beharra ikusten du, hartarako dirulaguntzak segurtatuak
daudenez. Hizkuntzaren eguneratze edo modernizatze-arazoei lotutako ekintza
garrantzitsu hau mugitzeko beharrezkoak ikusten dituen lehen urratsak hauek
dira: helburu nagusien finkapen zehatza, funtsezko erizpideen argitasuna eta
langintzako ikuspegi desberdinak eztabaidatzea. Horretarako, elkarizketa edo jardun
itxi batzu antolatzea eskatzen duo

Datorren hileko batzarrea Lekunberrin, urriaren 24ean egingo denez, goize
tik bertan biltzea erabaki da. Hiztegigintzako batzordeburua eta idazkaria, euskal
tzain osoak, VZElko arduradunak eta hiztegi lanetan ari diren beste batzu gomi
tatuko dira.
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Onomastika. E. Knorr batzordeburuak bezperan egindako bilkuraren berri
eman duo Gramatika batzordean egindakoaren antzera, lankide berri hauekin
lantaldea gehitzea proposatzen da: 1. Orpustan, E. Goienetxe, J.M. Jimeno Jurio,
R. Zierbide eta J.A. Gonzalez Salazar, oraingoz. Batzordea bi hilabetetik bilduko
da. Onartu da. Datorren urteko Onomastika II. Jardunaldiak, Licenciado Pozaren
IV. mendeurrena dela eta, beste ospakizun batzuren artean, Urduiian egitea
erabaki da. Gai nagusia, gaur euskaldun ez diren eskualdeetako toponimia, antro
ponimia, hidronimia, hagionimia eta abar, izan daiteke. Onomasticon Vasconiae
saileko hurren liburuak aipatu dira gero. Bonaparteren mapa argitaratzeari buruz
ere zenbait eritzi eman dira. Toponimia bilketarako gidaliburua prestatzea, J.M.
Jimeno Juriori eskatuko zaio.

Txostenak

L. Mitxelena Orotariko Euskal Hiztegiaren egoeraz mintzatu da. Hiztegiaren
bidez jakin zuela EuskaItzaindiaren berri, esanez abiatu da. Egitekoa omen zela
aipatzen zen aspaldi. Orain eskuartean dutenaren helburua azaldu du gero.
Metodologia aldetik, hitza lehenengoz noiz agertzen den esaten da, agertzen ez
dela aipatzea baino erosoago denez. Bi zerrendatan joango da testua orrialde
bakoitzean eta ia mila orrialde izan ditzake ale bakoitzak. Urtean zenbaki bat
ateratzeko asmoa omen dute. Ez du esango, noski, zoin hitz erabili behar diren
eta zoin ez; baina antzekoen arteko berezitasunak agertuko dira adibideetan, hala
nola, zur/egur, adiskide/lagun. Nola nahi ere, zortzi hamar urteko lana izango da.
Noiz arteko lekukotasunaz baliatzen den, esan du azkenean.

1. A. Aranak egindako txostena irakurri du gero euskaltzainburuak. Gaia,
Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzaz S. Calleja eta X. Monasterio jaunek egin
duten euskarazko haur literaturaren azterketa. Lan horren berri ematea, alegia.

Eta besterik gabe amaitu da batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

Jose M. Satrustegi,
Idazkaria



1986-X-25

Larraun-Lekunberriko Ayestaran Hotelean, 1986eko urriaren 25ean, egun
t'erdiko Gogoeten ondoren egin du eguerdi aurrean bere batzar berezia Euskal
tzaindiak. L. Villasante euskaltzainburua, P. Altuna, A. Irigoyen, F. Krutwig, F.
Ondarra, J. San Martin eta J.M. Satrustegi, euskaltzain osoak; J.L. Lizundia,
idazkari-ordea eta M. Zalbide, Hiztegigintza batzordeko idazkaria, bildu dira.

Aurreko batzar-agiria onartu da.

J. M. Barandiaran euskaltzainak ohorezko doktoradutza jaso du Deustuko
Unibertsitatearengandik eta zorionak ematea erabaki da.

Ehunurtebumko omenaldiak

Bezperan, urriak 24, arratsaldeko 6etan egin zuen Euskaltzaindiak hileroko
bere bilera, Intzako Damaso aitari hala nola Oieregiko B. eta J.A. Donostiari
jaiot-mendeurreneko omenaldia eskainiz. Etorri ziren, L. Villasante, P. Altuna, P.
Charritton, X. Diharce, A. Irigoyen, F. Krutwig, F. Ondarra, 1. San Martin eta
J.M. Satrustegi, euskaltzainak; 1. Apezetxea, 1.A. Arana, M. Atxaga, R. Badiola,
P. Diez de Ulzurrun, J. Intxausti, F. Ixurko, 1.L. Lizundia, L.M. Mujika, MJ.
Urmeneta, J. Yurre, M. Zalbide eta 1.1. Zearreta, urgazleak. Batzarre irekia izan
zen.

Bertan zeuden, Araizko alkatea Martin Tolosa Balerdi, eta Antonio Urrnene
ta Ajarnaute, idazkaria, hala nola aita F. Mujika kaputxinoen Probintzialaren
izenean.

Batzarreetara ezin etorria adierazi dute, J. Haritschelhar, E. Knorr eta P.
Salaburu euskaltzainek. Era berean, Riezuko aita Jorge euskaltzain ohorezkoak.

Intzako aita Damaso

J.M. Satrustegi mintzatu zen, azken irailaren 21ean hil berri dugun aita
Damaso euskaltzainari buruz. Giza mailan apala eta soseguzko patxada izan
zirela bere ezaugarriak, esan duo Belar onen erremedioak erabili ohi zituen bere
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osasun mendrearen euskarri eta beste batzuren minen sendagai. Elizgizon osoa,
Euskal Nafarroako pulpitu gehienetako hizlari izan ondoren, Chileko misiora
bota zuten gerra denboran nagusiek eta han jarraitu zuen bere lana. Euskararen
arloan, esaera zaharrak bildu zituen herriz-herri zebilen denboran eta aditzaren
azterketa egin zuen. Bi aldizkari euskaldunen sorketa eta zuzendaritza aipa geni
tzake ekintza garrantzitsuenetan. "Euskararen Adiskideak" izeneko elkargoa asma
tu zuen euskal giroa Nafarroan indartzeko. 1920an jaso zuen euskaltzain izenda
pena eta 1921eko urtarrilaren 27an irakurri zuen bere sarrera hitzaldia. Aita
OIabide arabarrak eman zion erantzuna. Ehun urte hauetako gertakizunen lekuko
bizia genuen Nafarroan aita Damaso eta euskararen batasunari buruz azken
aIdian izan zituen kezkak aipatuz, amaitu zuen txostena idazkariak.

Oieregiko aita Buenabentura

F. Ondarra euskaltzain nafarrak eman zuen aita Oieregiren biziaren eta lanen
berri zehatza. Igarle eta aitzindari nafarra deitu zuen: euskaltzalea, alaia, on
hutsa, arimen aIde langile nekaezina, Elizarekiko atxikimen haundikoa izan zela,
aditzera eman zuen txostengileak. Aita Intzaren eragile eta sustatzaile izan zen
elkarrekin sortutako lrugarren Prantziskotarra eta Zeruko Argia aldizkarien sorrera
nahiz geroko lanetan. Hirurehunen bat idazki argitaratu zituela berorietan, esan
du txostengileak. Beste hogeita lau argitaragabeak ba omen daude Irufiean Kapu
txinoen artxibu probintzialean. Euskararen batasunaz kezkati agertzen da beti eta
irakurgaiak erraztuz batasunera eramaten ahalegindu zen, batez ere gipuzkera eta
bizkaieraren arteko desberdintasunak bideratu nahiz. Erdaratik euskararako itzul
penez ere arduratu zen hala nola erlijio eta gizarteko hiztegia bateratzeaz.

Donostiako aita Jose Antonio

Bukatzeko, lA. Aranak egin zuen aita Donostia, hirugarren omenduaren,
aipamena. Musikalari ospetsuaren biziaz eta lanaz ikerketa ugari egin izan den
arren, inon agertzen ez den bere biziko atal interesgarria aztertu zuen txostengi
leak: aita Donostiaren atzerriko egutegia, bidaiak eta lana. Omenduaren kasuan
hutsune hau bete zitekeen eta Azkue Bibliotekako zuzendariordeak ongi bete du,
hark bere egunerokoan utzi ohi zituen oharrez baliatuta. Horrela badakigu Dan
txariatik atera zenetik itzuli arte euskaltzain urgazle gazteak Iparraldean eraman
zuen biziaren berri.

Eskuarteko gaiak

"Administrazio eta Lege-arloko Itzultzaile Eskola" sortu, antolatu eta arau
tzeaz legeak eskatzen duen aholkularia izendatzeko eskaria jaso da, eta 1.L.
Lizundia izendatu da.

Felipe Arresebeitia olerki sariketarako, hala nola Toribio Alzaga antzerkigin
tzakorako epaimahaiaren izendapena eskatu du Bizkaiko Aurrezti Kutxak. Olerki
gintzarako, A. Irigoyen, 1.M. Lekuona eta L.M. Mujika izendatu dira. Antzerkien
sariketarako, Manu Ercilla, I. Beobide eta Daniel Landart.
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Euskal Herriko Autonomi Elkarteko herrien izenak dakartzan liburua argita
ratu du Eusko Jaurlaritzak eta ale bana eman zaie batzartuei. Euskaltzaindiko
Onomastika batzordeak parte hartu du Ian honetan eta 1.L. Lizundia zen zuze
nean partaide.

HABE-ko kontseiluan ordezkari dugun 1. San Martin Sailburuak aditzera
eman duenez, Donostiako Euskararen Udal Patronatuak 26 euskal irakaslerentzat
diru laguntza eta lekua eskaintzen dizkio HABE-ri. Euskaltzaindiak bere egunean
esana du euskararen ekintzetan Erakunde Amankomunatuen bidez eta elkarren
loturarekin behar litzatekeela Ian egin. Hori dela-eta zoin izan behar lukeen bere
erantzuna, galdetu du gure ordezkariak. Ezezkoa, esan zaio, lehengo erabakiaren
ildo beretik.

Hizkuntzaren berrikuntzaz gogoetak

Egun hauetan, bestalde, eta Lekunberrin bertan, 1981ean Hondarribian hasi
tako ekintzari jarraituz, hizkuntzaren berrikuntzaz gogoeta batzu izan ditu Euskal
tzaindiak. Atzo, urriak 24, goizeko 9 t'erdietan hasitako lana, gaur batzarre berezi
honen aurretik burutu da.

Bcrtan egon dira, L. Villasante, P. Altuna, J. Hiriart-Urruty, A. Irigoyen, F.
Krutwig, E. Larre, L. Mitxelena, F. Ondarra, 1. San Martin eta J.M. Satrustegi,
euskaltzainak. M. Atxaga, R. Badiola, 1. Intxausti, 1.L. Lizundia, L. M. Mujika, I.
Sarasola, M. Zalbide eta J.J. Zearreta, urgazleak. J.M. Larrarte, Legebiltzarreko
itzultzailea; I. Albisu eta E. Gorospe, Jaurlaritzako Boletinaren itzultzaileak, E.
Oregi eta J. L. Berasategi, I.V.A.P./H.A.E.E.-ko zerbitzuburua eta arduraduna; L.
Otaegi, E.I.T.B.-ko euskara arduraduna; A. Agirreazaldegi eta A. Sagarna, UZEI
ko partaideak. Hasieran M. Karmen Garmendia, Jaurlaritzako Hizkuntza Politika
rako idazkaria ere egon zen.

L. Villasantek gogoeta hauen asmoa eta helburua aipatu zituen, eta M.K.
Garmendiak gaur dugun hizkuntza berrikuntza honen premia agertu zuen. L.
Mitxelena, I. Sarasola eta M. Zalbidek eman zituzten geroko elkarrizketan abia
puntu izan ziren txostenak. Esandakoen edukina batzorde-idazkariaren agirian
emango da zehatzago. baina han jasotako pare bat gauza eman nahi da hemen.

Gogoeta hauek jarraipen bat eskatzen dutela ikusi zen eta P. Altuna, M.
Zalbide eta I. Sarasolak osaturiko batzordefioa izendatu zen, asmoa aurrera
eramateko zein bide eta jokamolde erabil daitezkeen aztertu eta zirriborroa beste
batzarre batera ekar dezaten. Hizkuntzaren hitz altxorra berritzeko atzerriko
erakunde ofizial nahiz bestelakoek egindakoa ere ikus daiteke.

Bestalde, 1959an Bilboko kongresoaren ondorioz zabaldutako Euskaltzaindia
ren agiria hitzei buruz kontutan harturik eta haren osagarri, gaurko gehiegikeria
eta zabarkeria hizkuntza arloan ikusita, lehen-bait-Iehen adierazpen berri bat egin
beharra dagoela.

Bereziki deituta crakunde eta elkargo desberdinetatik etorritakoei eskerrak
emanez itxi zituen gogoetak euskaltzainburuak.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

Jose M. Satrustegi,
Idazkaria
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1986-XI-28

Donostian, Gipuzkoako Diputazio jauregian, 1986.eko azaroaren 28an arra
tsaldeko hiru t'erdietan, egin du Euskaltzaindiak hileroko bere bilkura. Etorri
dira: L. Villasante, P. Altuna, P. Charritton, A. lrigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, E.
Larre, L. Mitxelena, F. Ondarra, J. San Martin eta 1.M. Satrustegi, euskaltzainak.
lA. Arana, M. Atxaga, J. Etxaide, J.M. Etxebarria, D. Landart, J.M. Lekuona,
lL. Lizundia, L.M. Mujika eta 1.1. Zearreta, urgazleak, 1.M. Satrustegi idazkari
dela.

lL. Davant eta 1. Haritschelhar goizeko bileran egon dira eta P. Salaburuk
ezin etorria adierazi duo

Ohi den otoitzarekin hasi da batzarrea.

Urriko batzar-agiria onartu da.

Goizeko bilkuraren bem

Hamar t'erdietan hasi da euskaltzain osoen goizeko bilkura. Intzako Damaso
aitaren hutsunea betetzeko aurkezpenen denbora bete dela, esan du euskaltzain
buruak. Hi dira epe barruan aurkeztutako izenak: Patxi Zabaleta Zabaleta, Leitza
koa, P. Charritton, F. Krutwig eta A. Irigoyen euskaltzainen izenean; eta Juan
Apezetxea Perurena, Goizuetarra, F. Ondarra, 1. San Martin eta J.M. Satrustegi
hirukoteak izenpetuta.

Datorren hileko batzarrean egingo da hautespena.

Urtearen azken batzarre horretan izango dira bi-urteroko kargu berritzeen
bozketak ere.

Egunari dagokionez, azken ostirala Eguberri egunean da eta Euskaltzaindia
ren batzarrea aurreko ostiralera aurreratzen da; abenduaren 19ra alegia.

Eskuarteko gaiak. Madrilgo Kultur Ministeritzatik jasotako eskariari erantzu
nez, F. Krutwig izendatu da, 1986.eko "Itzulpen Sariketa Nazionaleko" epaima
hairako ordezkari.
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Ministeritza berorretako "Liburu eta Bibliotekatako" zuzendaritza orokorre
tik dator, bestalde, I986.eko Literatur Sorketa laguntzak banatzeko mahaikide bat
izendatzeko eskaria. J. San Martin joango da.

Unibertsitateen Kontseiluko Ian talde batetarako Euskaltzaindiko lankide bat
eskatzen dute Madrildik. Batzartuen artean bozketa egin ondoren A. Irigoyen
jaunak atera du gehiengoa. Bera izango da erakunde honen ordezkari.

Portugaleteko Udalak ere itzultzaile lanpostu bat betetzeko epai-mahaian
Euskaltzaindiko ordezkari bat egotea eskatzen duo Oraingoz R. Badiola izendatu
da, baina hemendik aurrera Administrazio eta Lege-Arloko Itzultzaile Eskolaren
bidez bete beharko da eginkizun hau.

Administrazio eta Lege-Arloko Itzultzaile Eskolaren aurkezpena egin dela
Gasteizen, aipatu du 1.L. Lizundiak. Eusko Jaurlaritzak irailaren 23an onartutako
Dekretu baten bidez sortua da Eskola hau, eta izango duen Aholku Kontseiluan
Euskaltzaindia ere barne egongo delakoan, 1.L. Lizundia izendatu zen Larraun
Lekunberriko batzarrean ordezkari. Aurkezpenean egon dela esan duo

1. Haritschelhar jaunak "Euskaltzaindiaren estatusa Iparraldean" gaitzat har
turik, azken aldi honetan Frantziako agintariekin izan dituen harremanak azaldu
ditu. Jakina denez, hiruzpalau aldiz egindako eskariak erantzunik gabe geldituak
ziren orain arte. Dirudienez, bi erresumatako arazotzat harturik, balegoke Fran
tzian Euskal Herriko atal edo zati bezala legeztatzeko biderik. Legez egin omen
daiteke. Beste urrats bat liteke, noski, nazioarteko akordio oflzial batetara iristea
gero.

Azkue Bibliotekarako bi liburu ekarri ditu Argentinatik Haritschelhar jaunak:
Matxin Burdin, Martin Fierro-ren euskal itzulpena, eta Iakakortexarenak egindako
erdara-euskara lztegia. Eskerrak emango zaizkie bidali dituztenei.

Barcelonako "Liber 86" Nazioarteko IV. Liburu azokan egon zen irailaren
23tik 26ra Euskaltzaindiko batzorde bat eta ekintza horren berri eman dute gaur
arduradunek.

1987ko egutegiaren aurre-asmoa aurkeztu du J.L. Lizundiak ohar eta gehiga
rriak jaso nahian. Hiru mendeurren ditu aurkezleak: martxoaren ISean Eskualdu
na, Lapurdiko astekariaren sorrerakoa, apirilaren 27an Toribio Etxebarria jaio
zenekoa, eta Licenciado Andres de Poza-k De la antigua lengua de las Espaiias
idatzi zueneko 400.urteburua. Eskuartean ditugun arazoetako Jardunaldiak ere
aipu dira. Martxoan Lapurdin egitekotan Eskualdunaren mendeurrena, euskara
gaurko komunikabideetan gaitzat har genezakeela, aipatu da.

Batzordeen berri

Lexiko berrikuntza. P. Altuna, I. Sarasola eta M. Zalbidek osoturiko batzor
defioari Lekunberrin eskatu zitzaion lexiko berrikuntza eta bilketa lana bideratze
ko proposamen bat ekar zezan. M. Zalbidek aurkeztu du eztabaidagaia. Bilketa
lana da, noski, orain proposatzen dena; ez da beraz arau konturik horretan. Lan
hau ez du zuzenean Euskaltzaindiak bere gain hartuko; gidaritza edo nolabaiteko
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gain-begirada eskatzen zaio. Horretan ari diren pertsona eta elkarteen arteko
gauza izango litzateke lanaren ardura.

Bi hilabeteko epea dute euskaltzainek txostena aztertzeko eta urtarrileko
batzarrean eztabaidatuko da proposamena.

Gramatika. Gramatikaren bigarren partea argitaratzeko moduan dagoela, adi
tzera eman du P. Altunak. Hori dela-eta aurkezpena lehen Irunean egin zen
bezala, oraingoan non eta noiz egingo den pentsatzen hastea eskatu duo Maia
tzean Arraten Jardunaldirik egingo balitz aurkezpena ere bertan egiteko eragozpe
nik ez legokeela, esan da.

Dialektologia. Bergarako UNED-koek Euskaltzaindiaren altasgintzako galde
kizunak argitaratzeko gogoa agertu dutela, esan du J. San Martin jaunak. Ez du
inork gaizki ikusten eta baimena ematea erabaki da, lana nondik datorren ipintze
ko baldintzarekin.

Txostenak

Balendin Enbeita, bertsolari eta euskaltzain ohorezkoaren hil berria eman du
euskaltzainburuak. Zenduaren bizi eta merezimenduei buruz egindako txostena
irakurri du lA. Aranak. Familiaz zetorkion bertsolari sena eta maila gorenean
utzi du bere izena. 1984ean argitaratu zuen bere lehen liburua eta egun gutxiren
gatik ez du ikusi bere bizitza jasotzen duena.

Jon Etxaidek bere txostenean, Etxahunen sortzearen II. mendeurrena dela
eta, barkoxtarraren berri nola ikasi zuen agertu duo P. Lhandek emandako hitzal
di batek ireki zizkion begiak. Bizi traketsa aipatu ondoren, bere argitalpenetan
Etxahun gipuzkeraz ezagutarazteko izandako neke, kezka eta ibilerak azaldu ditu.
Batez ere, urrats asko eman du Barkoxeko bidean.

Amaitzeko, Flarango Nazioarteko Egunen berri emanez J. Orpustan jaunak
bidalitako txostena irakurri da. Gaia: "Lur-berri egite eta toponimia mendebaleko
eta erdiko Europan: Flaran-eko 8garren ixtorio egun internazionalak".

Eta besterik gabe bukatu da batzarrea.

Fr. Luis Villasante,
Euskaltzainburua

Jose M. Satrustegi,
ldazkaria



1986-X/I-19

Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren batzar aretoan, 1986.eko abendua
ren 19an arratsaldeko hiru t'erdietan egin du Euskaltzaindiak hileroko bere bilera.
EtoITi dira: L. Villasante, 1. Haritschelhar, P. Altuna (goizean), P. Charritton, 1.L.
Davant, X. Diharce, A. Irigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre (goizean), L.
Mitxelena, F. Ondarra, P. Salaburu, 1. San Martin, 1.M. Satrustegi eta A. Zavala,
euskaltzainak. 1.M. Leizaola euskaltzain ohorezkoa. 1.A. Arana, M. Atxaga, R.
Badiola, 1. Etxaide, 1.M. Etxel:>arria, 1.Fz. Setien, 1.L. Goikoetxea, M. Pilar
Lasarte, 1.L. Lizundia eta 1.1. Zearreta, urgazleak, 1.M. Satrustegi idazkari dela.

1.M. Barandiaran, E. Erkiaga, 1. Gorostiaga, 1. Hiriart-Urruty, A. Labaien eta
P. Larzabal jaunek ezin etorria adierazi dute.

Ohizko otoitzarekin hasi da batzarrea.

Azaroko batzar-agiria onartu da.

Goizeko bilkuren berri

Zuzendaritzako kargu berritzea. Zuzendaritzako kargudunen urtebiko epea
igaro delarik eta aurrez egindako iragarpenaren arabera, berorien berriztatzeko
bozketak egin dira goizeko lehen bilkuran. Euskaltzainburuak Arautegiaren 28,
29, 30, 31 eta 32. artikuluak, eta Bame Erregelen 48, 49 eta 50-garrena aipatu ditu
bozketa hasi aurretik.

Hamasei euskaltzainek bertan parte hartu dute, eta bost izan dira ahalmena
bidali dutenak: 1.M. Barandiaranek, E. Knorri; E. Erkiagak, A. lrigoyeni; J.
Gorostiagak, L. Villasanteri; 1. Hiriart-Urrutvk, E. Larreri eta P. Larzabalek, P.
Charrittoni. 21 botudun, orohar. Arautegiak dioenez, gehiengo nagusia behar da
lehen bozketan, eta gehiengo soila aski da besteetan.

Bana-banako bozketek ondore hauek izan dituzte: Euskaltzainburua, bozketa
bakarrean, L. Villasantek 12, K. Mitxelenak 8, eta zuri bat. Buruordea, hau ere
lehen bozketan, 1. Haritschelharrek 13, Krutwigek 6, eta bi zuri. Idazkaria biga
rrenean atera da: lehenengoan, 1.M. Satrustegik 11, A. Irigoyenek 9, eta zuri bat.
Bigarren txandan, J.M. Satrustegik 11, A. lrigoyenek 7, San Martinek 2, eta zuri
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bat. Diruzaina hirugarren bozketan erabaki da. Lehen txandan P. Salaburuk 7
botu izan ditu, E. Kn6rrek 6, J. San Martinek 5, A. Irigoyenek 2, eta zuri bat.

E. Kn6rrek kargua ez berriz onartzeko xedea agertu du eta P. Salaburuk ere
ezetza eman duo Bigarren bozketak ez du ezer erabaki: E. Kn6rrek 8 botu izan
ditu, 1. San Martinek 6, P. Salaburuk 4, A. Irigoyenek 1, eta 2 zuri.

Atsedenalditxo bat hartzea erabaki da eta elkarren artean ikuspundu batzu
aldatuta hirugarren bozketa egin da, honako ondore hauekin: 1. San Martinek
gehiengo nabarrnena izan du 15 txartel bere izenekoak agertzean, beste sei
zurirekin batera

Beste bi urteetarako zuzendaritza, beraz, honela gelditu da: L. Villasante
buru, 1. Haritschelhar buruorde, J.M. Satrustegi idazkari eta J. San Martin
diruzain.

Euskaltzain izendapena. Intzako Damaso aitak utzitako euskaltzain aulkia
betetzeko bozketa egin da goizeko bigarren bileran. Batzartutako hamasei euskal
tzainez bestalde ahal hauek ekarri dira idatziz: 1.M. Barandiaranek, E. Kn6rri; 1.
Gorostiagak, E. Kn6rri; 1. Hiriart-Urrutyk, E. Larreri; A. Labaienek, P. Salaburu
ri, eta P. Larzabalek, P. Charrittoni. 21 botu dira denak.

Azaroko batzar-agirian aurreratu zen bezala, bi ziren aurkeztutako hauta
gaiak: J. Apezetxea irakasle goizuetarra eta P. Zabaleta legegizon leitzarra. Eus
kaltzainburuak Arautegia aipatu du, lehen bozketa aski ez balitz bigarren eta
hirugarren bat egin daitezkeela aditzera emanez. Baina beti gehiengo nagusia
lortu behar izango du hautagaiak euskaltzain izendatzeko, 12 alegia

Hiru bozketak egin dira ondore berarekin: J. Apezetxeak 11 botu eta P.
Zabaletak 10. Ez da beraz oraikoan izendapenik.

Euskaltzainburuak ireki du izenen aurkezpen berria egiteko epea: Bi hilabete
izenak emateko eta hirugarren bat batzarrera eramateko. Martxoan egingo da
beraz euskaltzain berria izendatzeko bigarren bozketa.

Eskuarteko gaiak

Bilboko Egoitza berria dela eta eragozpenak sortu direla, aditzera eman (Iu
batzordefioak. Plaza Barripeko aparkalekuari sarrera aldatzeko, egoitza berriaren
horrna azpitik ebaki behar omen da lurra eta ikerlanak egin arte atzerapena sortu
du bameko lanentzat.

1. San Martin, Gipuzkoako ordezkaria, atlasgintzarako hitzartu berriak diren
bi langileen arazoaz mintzatu da. Churruca kaleko egoitzan ez dago tokirik eta,
Eusko Jaurlaritzako arduradunekin arazoa konpontzen ahalegindu ondodoren,
San Telmoko erakustokian hasi dira bi neskak lanean. Horretarako, zuzendaritzak
behin-behineko baimena emana dio.

Urteko liburu salmentaren balantzea aurkeztu du arduradunak. Orohar urte
ko salmenta zertxo bat murriztu bada ere, irteera gutxi zuten zenbait libururen
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arrakasta azpimarratzen duo Durangoko Azokan bostehunen bat liburu saldu
omen zen.

Argitalpenen inbentarioa, ere aurkeztu da gordailuan dauden liburu guzien
zerrenda eta balioarekin.

Onomastika batzordeko azken bilkurari buruz, euskaltzainenganako errespe
tu gutxi adierazten duela, salatu du A. Irigoyenek. Edozein egunetan bilerak
ezartzen omen direlako protesta agertu du, agirian ezartzeko eskatuz.

E. Knorr, batzordeburuak, azken orduan ezin-besteko deiaren arrazoiak azal
du ditu. Batzu eta besteekin hartu-emanak eduki ondoren, ez zuen beste egunik
dei hori egiteko aurkitu.

Gutunen artean, Bizkaiko Posta, Telegrafo eta Posta Kutxako CC.OO. langile
elkargoak bidalitakoa dago, lankideen artean euskara bultzatu nahian aurkitzen
dituzten eragozpenak salatzen.

Batzordeen berri

Argitalpenak. Euskararen Lekukoak sortaren hamabigarren zenbakiak ezta
baida sortu duo E. Knorrek dio, ez dela edizio kritikoa, huts nabarrnenak dituela,
eta noren oneritziarekin sartu zen bilduma horretan galdetzen duo

L. Villasante, Argitalpen batzordeburuak, txosten bat irakurri du liburu horren
joan-etorri luzeak azaltzeko. Batzordean aurkeztu zelarik, besteak-beste, ez zuen
inork idatziz erantzun nahi. Baraiazarrak ikustea onartu zen eta honen ohar
guziak onartu omen ditu aurkezleak. Lekukoetan horrelako fielatoa pasatu duen
libururik ez dagoela aitortuz, batzordearen eskuetan egon eta onartua izan delarik
ez duela balio argitaratu ondoren kontuak eskatzen hastea esanez, amaitu duo

Nola nahi ere, edizio kritikoa ez baino oharduna besterik ez omen da.

Aurrerantzean horrelakorik gerta ez dadin, irakurle batzorde bat behar da
askatasun osoarekin eritzia emango duena. Hauteskunde ondoko batzordeen
berriztapena egitean izendatuko da.

Txostenak

Larraungo Lekunberrin Euskaltzaindiak egindako eskariari erantzunez, Ando
ni Sagarnak txosten bat ekarri du, lexiko-berrikuntzaren antolamendua zenbait
herrialdetan nola egin den aditzera emanez. Euskarak duen egoeraren antzeko
kasuak agertzen saiatu dela, esan du: Bangladesh, Egypto, Ethiopia, Filipinak,
Finlandia, Indonesia-Malaysia, Israel, Canada/Quebec,' Catalunia, TERMCAT,
eta Norvegia. Ondorioetan aipaturiko pundu nagusiak hauek dira: Hiztegi tekniko
berezituen garrantzia, behin-behinekotasuna, berrazterketak eta hizkuntz Akade
mia edo antzekoren baten babesa beharra.
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Aipatutako hizkuntzen egoera gurearen antzekoa ote den, galdetu zaio elka
rrizketan. Egoera diglosikoa eta berrikuntza-premian datza nolabait antza hori,
txostengilearen aldetik.

Agintarien, Akademien eta hiztegigintza horretan dihardutenen arteko lotu
rak ikustea zen, batez ere, eskariaren xedea eta, aide horretatik, egoera desberdi
nak direnez ereduak ere asko dira. Euskal Herriak berari dagokiona aukeratu
beharko duo Nola nahi ere, Euskaltzaindiaren erantzunkizuna akademiko hutsa
izan behar lukeela babesari dagokionez, aho batez esan da.

1.L. Lizundiak, azaroko batzarrean aurkeztutako aurre-asmoaren ildotik, 1987ko
batzar-egutegia zehaztu du, eta horrela onartu da.

Eguberri Christmen mezuaz mintzatu da 1. San Martin. Adiskidantzaren
agerpen hau dirutza izugarrien iturri bihurtu dela esan ondoren, atzerriko ikuspe
gia nagusitu dela gure artean, salatu duo Horrexegatik abiatu zen orain dela urte
gutxi EuskaItzaindia Euskal Herriko irudi eta testu euskaldunekin bere eguberri
txartelak egiten. Ibilitako bidearen historia laburra egin du lurraldez-Iurralde
hartu diren gaien aipamenarekin. Geure baliagarrien zabalkundea egiten da aide
batetik eta beste batzuei begiak zabaItzeko baliagarri gerta daiteke.

Eta besterik gabe, elkarri Eguberri onak opatuz amaitu da batzarrea.

Fr. Luis Villasante, Jose M. Satmstegi,
Euskaltzainbuma Idazkaria
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Euskal ebakeraz Il. jardunaldiak

Durango, 1986-V-29

Karmele Rotaetxe

Orain dela gutxi, gure lengusin barritsu batek Bilboko Jantoki txina
tarrez ziharduela, Elkano kaleko jaubearen "elebitasun berezia" gomuta
izan zigun. Egia esan, delako gizonak, bere jantokitik aide egiten dugu
nean, "agul eta gelo alte" esan ohi digu, integrazio froga eskaintzeko
asmoz edo bere espainolezko berbaldia amaitu duela erakusteko. Eta
berbaldi honi buruz, lengusinak gaineratu: "Pero habla castellano en
chino".

Hau anekdota hutsa da eta anekdotatzat hartu behar. Baina, ohartze
koa da gaur eta hemen interesatzen zaigun gaia orduan eta minutu pare
baten zabalduta geratu zela. Goazen ba pausaka aztertzen gure txinota
rrak egiten duena:

- Aide batetik, euskarazko soinuak bere hizkuntzaren soinuei hurbil-
tzen dizkie eta:

/aguRetageroaRte/ esan ordez

/aguletageloalte/ dio.

Hau da,euskarazko sekuentzia fonikoaren zati edo soinu batzuren
ordez, beste batzu ahozkatzen ditu. Jakina denez, "Hitzaren Fonologia"
deritzanak soinuen arteko oposizioak erakutsi behar ditu, soinu horren

fonema-balioa egiaztatzeko. Delako oposizioak katearen pundu berberan
jazo behar direla gomutaratu behar dugu, oraingoz, azentuaren funtzioa
bertan ez datzala ulertzeko.

Beste aldetik, goiko anekdota horretan "Habla castellano en chino"
esaldi horrek zer esan gura du? Aipatu dugun trukeagatik ez genuke
esango, zalantza barik, "habla euskara en chino". Esan gura duena zera
da: gizon txinatar horrek, gazteleraz berba egiten duenean, txineraz izan
go balitz legez egiten duo Eta, espainolezko berbak ebakitzen dituenean,
goian aipatutako trukez gainera nabarmena agertzen dena hau da: espai
nolezko berbak erabili arren, hizkuntza horren gramatika arauak ondo
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gauzatu arren, gizon horren jardunako estalkia, azala, "azaldaketa" (AZKUE
ri jarraituz) ez da sekula izaten gaztelanu batek erabiliko lukeena. Hemen
deitzen dugun "estalkia" edo "azaldaketa" azentuagaz eta entonazioagaz
lotuta dago, hain zuzen; fenomeno bi hauek kate fonikoaren zatiei edo
segmentoei ez dagozkie eta, horregatik, hizkuntzalari batzuek "supraseg
mentalak" dei egin diete. Guk, hemen segmentalak ez direla esango
dugu, beste izenik eman gabe. Fenomeno hauei buruz, ezaguera prakti
koa denok dugu (lengusinak legez) eta, behin baino sarriago, delako
hiztun batek "kanpoko azentua" duela esaten dugu, adibidez. Kontua da
euskaldun berrien artean sarriegi gertatzen dela hori eta Euskaltzaindiak
berriro batu gaitu hemen (orain lau urte, Azkoitian egon ginian) euskara
ren bereizitasun ez-segmental hauei argi apur bat ekartzeko.

Euskaldun berri askok erakusten dute, "atzerritar azentu" hori arra
zoi bigatik azal daiteke:

a) Dugun eta, mendeetan zehar, eduki dugun hizkuntz-kontaktoagatik:
gure gizartean gaztelera (edo frantsesa) menperatzenda eta interferen
tziarik boteretsuena segmentalak ez diren fenomenuetan agertzen da.
Horregatik, hizkuntz askotako Plangintza ("Language Planning" deritza
na) eratzen denean, arduradunek kontutan hartzen dituzte ("Corpus
Planning"-aren barruan) "Rules of Ponctuation" and "Spelling"-en zeha
tzak (1). Delako erregelei esker, hain zuzen, ikasleak ikasi ahal ditu
azentuak eta entonazioak dituen ondorioak bai grafian, bai eta ebakeran.
Gure artean, horrelakorik ez da egin.

b) Oraintsu arte, euskararen irakaskuntza idatzitako hizkuntzaz larre
gi kezkatu da, euskara batua idazteko hizkuntzarako sortu zelako. Baina,
inoiz ere ez da larregi azpimarratuko hizkuntza naturalak ez direla gra
matika erregelen multzoak bakarrik, ez eta segmento jonikoei dagokien
aginte multzoa ere, soilik. Gizon-emakumeek ditugun hizkuntzak (hau
da, hizkuntza naturalak eta ez artifIzialak) hizkuntza biziak jzanez gero,
ahoz erabiltzen ditugu jatorriz, lehenbiziz eta batez ere. Idatzitako hiz
kuntzagaz parekatuta, ahozko hizkuntzak duen lehentasuna adituteko,
gogoan eduki behar ez dagoela haurrik berba egin baino lehenago boli
grafoa erabiltzen duenik. Azentua eta entonazioa ahozko hizkuntzari
dagozkio eta fonologiaren sailean sartzen dira, euren ondorioak bai gra
matikan eta bai pragmatikan ageri arren. Esan daiteke ez dagoela hizkun
tzarik, era batez edo beste batez, azenturik eta entonaziorik ez duenik
(doinuen hizkuntzez (2) ez naiz ari), munduko hizkuntzak ezagutzen

(I) Ikus, adib. Moshe NAHIR: "Status Planning and Corpus Planning in Modern
Hebrew", in 1. MAURAIS (ed.) L'Amenagement lin?,uistique compare. Gouverne
ment du Quebec, 1987.

(2) Hau da, doinuak, soilik, eragindako aldaketak dituen hizkuntzak (txineraren
euskalkiak, serbo-kroata, etab... ).
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ditugun neurriz, jakina. Zoritxarrez, ahozko euskara gutxi (edo txarto)
ezagutzen dugu, deskripzioak falta zaizkigulako. Euskarari buruz, dogma
batzuek irauten dute, hizkuntzaren benetako egitura ezkutatuz. Baina,
azentua eta entonazioa finkatzeko, dogmek ez dute baliorik eta deskrip
zio gehiago beharko genituzke, derrigor. Bestalde, bistan dago edozein
deskripziok -bere helburua lortzeko- finkatu behar duela, lehenbiziz,
zer diren fenomeno bata eta bestea. Hori dela eta, II Jardunaldi hauetako
eztabaidak ireki baino lehenago, argi eta garbi eduki behar dugu, gutxie
nez, zelan ageri diren azentua eta entonazioa beste hizkuntza askotan
(eta ez, soilik, espainolean edo/eta latinean), eta ze funtzio bete duen
batak eta besteak (3). Jakite honek baimendu behar diguna hau da: a)
azentua eta entonazioa beste fonologiaren fenomenuetatik aislatzea; b)
azentu eta entonazioa, parean jarrita, fenomenu biren arteko aldeak
argitzea. Horretarako, onartu behar da euskal azentua zelakoa den jakite
ko, aldez aurretik jakin behar dela zer den azentua Hizkuntzalaritza
Orokorrean. Hori dela eta, hauxe da erabiliko dudan eskema:

I.-AZENTUA; 1.1 Hizkuntzalaritza Orokorrak ematen duen azalpe
na - 1.2. Euskal azentuaren gauzatzea - 1.3. Grafiari eramateko proposa
mena.

2.-ENTONAZIOA; 2.1. Hizkuntzalaritza Orokorrak ematen dituen
azalpenak eta gure aukeraren arrazoiak - 2.2. Euskal entonazioa.

3.-AZENTUAREN eta ENTONAZIOAREN ARTEKO HARTUE
MONAK; 3.1. Fenomeno biak nahastuteko arrazoiak - 3.2. Bereiztuteko
beharrak.

Bestalde, aurkeztuko ditudan ideiarik nagusienak ez direla berriak
aitortu behar dut (4) eta Euskaltzaindiaren barruan ere azaldu ditut (5).
Baina, ordutik hona, nire hipotesia aldatzeko arrazoirik ez dut ikusi.

1. AZENTUA

Linguistika orokorrean, azentuaren estudioa Fonologian sartu ohi da
eta, Fonologiaren barruan, Azentologian.

Erabiliko dudan terminologiaz, zer edo zer esan behar: soinua "soni
do", "son" edo "sound" adierazteko gordeko dut, eta fonema (behar

(3) Karmele ROTAETXE: Estudio estructural del euskara de Ondarroa, L. Zugaza,
Durango, 1978. 2.0, 2.1 eta 2.2 Kapil.: 140-206 orr.

(4) -: "L'accent basque (Observations et hypotheses)" in La Linguistique - Revue
Internationale - International Review, 1978-2, Paris, New York: 55-77.
"L'accent basque" - Abstract, in Language and Language Behavior Abstracts, 13 /
4, 1980. San Diego, Ca.: 964 - ref. 05118.

(5) -: "Euskal Prosodiaz", in Euskera, XXVI, 2.ald., 1981-1: 381-396.
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izatekotan) "fonema", "phoneme"... adierazteko. Jakina denez, hiru para
metro bereizten dira soinu bakoitzean: fisika-arloan, luzeera, bibrazio
anplitutea eta bibrazio-frekuentzia. Perzepzioari dagokionez, honela etor
tzen zaizkigu: lehena, iraupena, bezala: bigarrena, intentsitatea edo indarra
(eta hitz hau gordeko dut): hirugarrena, goiera bezala eta, honetan,
lehenbiziko fundamentalaren frekuentziaz gainera, tinbrea eta doinua
sartzen dira; horregatik eta ohituragatik, doinua gordeko dut hirugarren
parametro hau izendatzeko. Beraz:

- Fisika ... luzeera; bibrazio-anplitutea; bibraz. frekuentzia.
- Perzepzioa.. iraupena; indarra; doinua.

Inziso gisa, azpimarratu gura dut zientzia guztietan preminazko dela
terminologia. Eta funtsezko nozioak izendatzen dituen goiko hauetan
doinua soinuaren parametro (eta konpontzaile) bat izanez gero, ezin
dugu hitz bera erabili entonazioa deitzeko, fenomenu ezberdin biren
aurrean gaudelako. Esaterako, soinu bakoitzean doinua dugu baina ez
dugu entonaziorik, hau beste zerbaiti dagokio eta (ikus. beherago).

- Zelan gauzatzen da azentua? Ez dago mila bide: edo azentuak
soinu baten parametroei zer edo zer kentzen die (iraupenari edo indarra
ri edo doinuari, edo denei) edo, alderantziz, azentuak soinuari zer edo
zer gehitzen dio eta, berriro, izan behar da edo iraupena, edo indarra,
edo doinua. Munduko hizkuntzak aztertuak izan diren neurriz, bigarren
prozedura hau erabiliena dugu; hori dela eta, gehigarri hau hartzen duen
soinuak inguruko soinuen artean gailetzen da eta gailendu hitza gordeko
dut "destacar" edo "mettre en relieF' adierazteko, gailentze hitza esp.
"prominencia", ing!. "prominence" edo fr. "proeminence", izanik.

Geroago ikusiko denez, entonazioak doinua erabiltzen du melodia
ren aldaketak lortzeko. Azentuak erabiltzen duen parametroa, ordea,
hizkuntza batetik bestera desberdina izan daiteke: gazteleran, adibidez,
indarra da; frantsesean, berriz, doinua. Nahiz eta hizkuntza bi hoietan
hitz bera erabili, "acento" edo "accent", ingelesak, esaterako, baditu hitz
bi azentu-mota desberdin hoiek izendatzeko: "stress", lehen kasuan,
"pitch", bigarrenean. Baina, parametro hauek ez dute banaka funtziona
tzen eta, aspalditik Maurice GRAMMONT-ek erakutsi zuen indarraren
gailentzeak erakartzen duela beti iraupenarena eta sarritan doinuarena,
alderantzizko erakarrera jazo barik:

"L'intensite entraine toujours avec elle la duree et souvent la hau
teur; la reciproque n'est past vraie" (6).

(6) M. GRAMMONT: Les vers jranrais. ses moyens d'expression, son harmonie, Paris,
1913 - S. KARCEYSKIJ-ek aipatua "Sur la phonologie de la phrase", in TCLp, 4
(l93\): 118-228, eta 201 bereiziki.
Behar bada, horregatik ere, indar-azentua benetako azentutzat hartuta izan da,
askotan.
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Nire hipotesiak parametroen arteko erlazio hau oinarritzat hartzen
duo Hori dela eta erakutsiko balitz oinarri teoriko hau zuzena ez dela,
beronengandik datozen ondorioak egokitu beharko lirateke.

Hizkuntza baten azentuz eta entonazioz auduratzen den azterketak
argitu behar du, aIde batetik, azentu-parametrorik garrantzitsuena zein
den eta, beste aldetik azentu-gauzatzeak eta melodiaren gora-beherak ze
hartuemonetan gelditzen diren. Hau lortzeko, abiapuntutzat onartu behar
da -teoriaren mailan, behinik behin- fenomenu bi direla, bakoitzak bere
markoa duelarik. Gure hizkuntza kasuan, baina, diferentzia hau egitea ez
da errez izan eta, behar bada, ez dela oraindino erraz onartzen. Betida
nik, fenomeno biak nahastuta ageri dira. Adibidez, ALTUBE-k El acento
vasco liburuan "entonaci6n" edo "acento" erabiltzenditu, hitz biren
arteko alderik -edo, behintzat aIde teorikorik- egin barik (7) eta AZKUE-k
parentesien artean sartzen du ("la entonaci6n) "el acento" aipatzen due
nean (8).

Dirudienez, gaurko egoera ez da asko aldatu eta ez da aldatuko
behar ditugun oinarri teorikoak onartu arte eta hauei dagozkien defini
zioak adierazi arte. Zeren, oinarri batzuk fmkatu ta gero, ikerlangileek
ondorio berdinetara hel daitezke edo ez; dena dela, eztabaida dezakete.
Baina, oinarri teorikorik gabe, ezin hel daitezke ondorio berbera, ez eta
eztabaidarik eduki.

1.1. Oinarri teorikoak

Azentuari dagokionez, goiko lerrook oinarririk garrantzitsuenetariko
bat finkatu dute: azentua da soinuen parametroei esker marko baten
barruan jazoten den gailentzea. Hortaz, Paul GARDE-ren defmizioa nirea
egiten dut Ian honetan, beste aurreko lanetan egin nuenez:

"mise en valeur d'une syllabe -unite accentuable- dans Ie cadre du
mot -unite accentuelle-" (9).

Definizio honetan, nabarmena dena hau da: nahiz eta azentua silaba
batean (geroago zehaztuko dugu hau) jausi, bere efektua hitz bati (hau
ere zehatzago ikusi behar da) dagokio. Ikusten denez, hain zuzen ere,
goiko definizioan gauzak ez dira "a priori" emanak. Adibidez, jakin behar
da zein den hizkuntza bakoitzaren barruan unitate azentugarria ("unite

(7) ALTUBE tar Seber: £1 acento vasco (en la prosa yen el verso), Bermeo, 1932,219
orr.

(8) R.M. de AZKUE: "Del acento t6nico en algunos de sus dialectos", in Euskera
VI, 1930: 282-297, 282 bereiz.

(9) P. GARDE: L'accent, Paris, P.U.F., 1968, 53 orr.
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accentuable") eta, hizkuntza askotan, silaba baldin bada ere -definizioan
aipatzen denez- beste hizkuntza batzuetan segmento txikiagoa dugu,
mora, hain zuzen. Euskarari aplikatzeko orduan, pundu hau erabaki
behar da. Bestalde, azentudun unitatea ere ("unite accentuelle") ez dago
a priori emanda. Adibidez, gure hizkuntzarik gehienetan grafiari dago
kion unitatea (hitza) baino txikiagoa ez bada ere, bistan dago handiagoa
izan daitekeela; horrela, hizkuntza batzuetan azentua hitzari dagokio
(gazteleran, adib. "celebre" / "celebre" / "celebre"...) eta beste batzue
tan, frantsesean legez, hitz-taldeari: "Monsieur" baina "Monsieurjean"
eta "Monsieurjeandubois". Bigarren kasu hau izatekotan, hitz-taldearen
berbak hartuemon estuetan egon behar direla suposa daiteke.

Bistan dago, euskal azentuaz mintzatzeko, jakin beharko dugun zein
den edo izan daiteken azentuaren markoa. Zeren, aipatu dugun gailentze
hori erlatibo nozioa dugu, unitate azentugarria beste batzuen gainean
gailentzen delako, sortzen den kontraste bati esker. Hain zuzen, azentua
ren garrantzirik handiena bere funtzio kontrastiboan datza eta hau, marko
batean gertatzen eta gertatu behar delako, funtzio demarkatiboa ere
dugu. Hori dela eta, azentudun unitate batean -marko batean- sortzen
diren kontrasteek eragiten dute azentu-egituratzea edo azentu-itxuraketa
izendatu genuena (10) "configuration accentuelIe" bihurtzeko. Beste moduz
esanda, funtzio kontrastibo horregatik, marko bateko unitate azentugarri
guztiek -gailendurik daudenek eta ez daudenek- moldatzen dute azentu
itxuraketa. Euskal azentuaz arduratzean, konzeptu hau ere zaindu behar
ko da, nahiz eta gure estudioetan berria izan.

Beste oinarri batzuk argitu ditugu hemen: gailentzea unitate azentu
garrian jazoten da; azentua ohartzen da kontraste baten bidez eta kon
traste honek bere markoa duo Gainera, badakigu hizkuntza batzuetan
azentua fibre izaten dela (gazteleraz...) eta beste batzuetan, toki finko
batean. Oinarri guztiok batuta gero, azentu deskripzio batek finkatu behar
ko ditu:

a) Unitate azentugarria: silaba? mora?

b) Azentuak bereiziki erabiltzen duen parametroa, indarrak doinua
eta iraupena dakarrela kontutan edukiz.

d) Azentudun unitatea: hitza? hitz-taldea?

e) Hitzaren edo hitz-taldearen barruan, ze tokitan kokatzen den
unitate azentugarria: toki finko batean -beti bat delako (frantsesean
bezala) edo arau batzuen bidez finkatu ahal dugulako (latinean bezala)
edo, alderantziz, toki mugikor batean (gazteleraz bezala)?

(10) K. ROTAETXE: "Euskal Prosodiaz", op. cit.: 384.
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1.2. Euskal Azentua

II3

Roman JAKOBSON-ek dioenez, azalpen batek zera hartu behar du
helburutzat: barianteen zehar, inbarianteak argitzea. Euskal azentuari dago
kionez, delako "inbarianteen" bila joan behar da zehatz indibidualetan ez
itoteko.

Orain hamar urte, euskarari buruzko lehenbiziko espektrogramak
aurkeztu eta aztertu nituen (1 I). Azentuari buruz orduan atara nuen
hipotesia, gaur ere -beste espektro berriak aztertuta gero- mantenitzen
dut (12).

Hortaz, goiko itaunei erantzuten saiatuko naiz:

a) Espektrogramei esker, euskararen uflitate azentugarria silaba dela
eta ez mora ikus daiteke. Euskararen azentua doinuzkoa zela hain sarri
tan aipatua izan delako, egiaztapen hau egin behar zen.

b) Silaba bat gailentzeko erabiltzen den parametroa indarra da espek
trogrameen azterketek erakusten dutenez. Hain zuzen, Ian honegaz aur
keztuten ditudan 2.2.0.0. eta 2.2.0.1. espektrogrametan, goiko kurba inda
rrezkoa da eta bistan dago a bokalak -ostaabe berbakoa- inguruko
bokalekaz gonparatuz, indartsuagoa dela, dagokion kurba-zatia altuago
doalako. Egia da Ondarruko berba honetan kontrakzio bat jazoten dela,
euskal ebakeran hain sarritan gertatzen denez. Baina kontrakzio honek,
hain zuzen ere, silaba horren azentua indarrezkoa izan behar dela froga
tzen du, Mitxelena-k aspalditik eta hizkuntza-historiaren arauera erakutsi
zuenez (13). Doinuaz, geroago arduratuko naiz. Eta iraupenari dagokio
nez, fonemen azterketak argitzen duena ohartzen da: iraupena ez da
ezaugarri pertinentea, beste ezaugarriek, automatikoki, ekarritako bat bai
no (14). Jakina, Paul GARDE-k dioenez (15), belarrira parametro guztiak
"en vrac" etortzen zaizkigu eta, ez da erraz jakiten, makinarik gabe, zein
den parametrorik naguslena.

d) ri erantzuteko -hau da, azentuaren markoari buruzko itaunari
jarraitu diodan taktikaz hitz bi esan behar aurretik. Ohitura denez, intere-

(11) K. ROTAETXE: Op. cit. in (3): 58-59-69-61-153-154.

(12) Eskaini didan laguntzagatik, eskerrak eman behar dizkiot Hizkuntzalaritza Oroko
rreko Sailean lankidea eta adiskidea dudan Maitena Etxebarria Irakasleari.

(13) L. MICHELENA: "A propos de l'accent basque", in BSLP. 53 (1957-58): 204-223.

(14) Honetaz, cr. adibidez: Karmele ROTAETXE. "Interpretacion sihibica en la len
gua vasca", in Estudios ojrecidos a Emilio A/arcos Llorach, V. Univ. de Oviedo,
1980. Lan horretan, /0 (tza)/Iaa (tza) oposizioa aztertu nuen eta bigarren /00

zatiak silaba bi dituela agertzen da, espektrograma batzuei esker; ez dago bocal
luzerik ez eta geminadarik.

(15) P. GARDE: Op. cit. in (10): 52.
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satzen den hitza kontesto foniko berezi batean sartu behar da, baHo
metalinguistikoa emateko asmoz eta entonazioaren efekturik at lagateko;
horretarako tokirik onena erdikoa da eta Ondarruko inkestetarako erabili
dudan kontestoa: /Ostabe......difiot/ izan da. Hori dela eta, interesatzen
den berba mugatuta geratzen da, baina entonazio gabeturik. Pentsa daite
ke baina, mugatzailea, aktualizatzailea edo artikuloa, hau da -a, enkliti
koa delako, berez, azentugabeturik dela, enklitiko guztiak bezala. Espek
trogramen azterketek erakusten dute hitz-oinaren, edo basearen, silaba
bat gailentzen dela eta gailentze hau indarrak ekarritakoa dela, lehen
esan denez: ikus daiteke 2.2.0.0. espektroko /andri/-ren silabak (16).

Bidenabar, eta honetan datza nire iker-Ianaren alderik jakingarriena,
honetaz ohartu naiz: singu/a"ean, artikuloa kokatzen den silaba altua da;
silaba horren frekuentziaren ~rmonikoak gorantz doaz, nahiz eta indarra
handitu barik. Horrek esan gura du, silaba horretan, azentu-oihartzuna
dugula eta oihartzun hori doinuak ekarritakoa dela (ikus. 2.2.0.0. espek
trograman /andriona/ taldeko soinuen armoniko-joerak, batez ere /i/tik
lo/ra pasatzean).

Silaba bi baino gehiago dituzten unitateetan, azentua duen si/abatik
eskuma/dera doinua mantengitzen da si/aba guztietan. Horregatik entzuten
dugu /adiskide/ edo Ilengusina/ edo /batasuna/ edo laurrerakada/ eta ez
dugu inoiz ere entzuten ladiskidel ez eta ladiskidel ez eta /adiskide/,
gazlererazko azentuagaz. Baina, arrazoi berberagatik -doinua mantengin
tzen ez dutelako- euskara (edo, behinik behin, bizkaiera) entzuteaz
ohiturik ez dutenengandik entzuten da sarritan IEuskadlko Ezkerral edo
IHerri Batasuna/ eta mila eta mila antzeko adibideak. Eta euskal berbak
erdarazko esaldi batean sartzen direnean, erdal azentuari jarraitzen diote:
"Trabaja en Euskalduna" edo "tiene el titulo de Euskaltzaindi" edo "voy
a Donostia".

Ohar honek esangura du azentu-oihartzuna zabaltzen dela sapa/da
batean ("plateau accentuel" deritzana, eta frantses esakera hau ingelesez
ere gordetzen da), azentudun silabatik eskumara azentu-markoa agortu
arte. Azalpen honen bidez, hobeto ulertzen da -eta justifika daiteke
zergatik hain sarritan aipatu den euskal azentua doinuzkoa den eta
zergatik S. Altube-k, adibidez, esan zuen:

"la palabra vasca es impulsivamente isotonica, 0 sea que todas las
silabas se pronuncian con igual fuerza impulsiva" (17).

(\6) Gaitza da erabakitzea ea r bibranteak esbaribatiko bat sortzen duen -hori adieraz
teko i (?) txikerra jarri dut- ala i bokalak lotzaiki bat sortzen duen 0 bokalaraino.
Dena dela, dri silaba da indartsuena espektro honetan, hau da, bigarrena hemen
ere, orain baino lehenago aurkeztu ditudan espektrogrametan legez.

(\ 7) ALTUBE tar Seber: Observaciones at tratado de Moifotogia Vasca de D. Resurrec
cion M. de Azkue. Euskera-tik atera izan zuena, Bermeo, 1934,
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edo

"(..) la definicion del acento euskerico; en este idioma, el tono de las
palabras aisladas normalmente pronunciadas es de una uniformidad casi
absoluta" (18).

Gauzak horrela izanez gero, indar-azentua duen silabak eta doinua
mantengitzen duten hurrengo silabek (hau da, lehenaren eskuman dau
denak) ematen diote entzuleari -denen artean- azentu-itxuraketa. Hori
dela eta, azentu-markoari dagokionez, parametrorik handiena doinua dugu.
Ohar daiteke, hain zuzen ere, doinuari esker lortzen den azentu-oihartzuna
sapalda ("plateau") bat legez errealizatzen delarik, unitate batetik bestera
zabal daitekela, azentudun hitz-talde bat emateko, hau da, azentu-markoa
gauzatzeko. Hau gertatzen da izena eta izen-Iagun atributoaren artean,
adibidez. Hurrengo sintagmak lume onal edo letxe ederra/ etenik gabe
entzuten dira eta me edo Itxet silabetik aurrera doinua geratzen da
lumeonal eta letxederral emateko. Azentu-marko hau ederto ikus daite
ke 2.2.0.0. espektrograman: doinuari esker, landrional unitate bakar bat
izango balitz legez agertzen zaigu; aurretik eta atzetik mugatuta, hemen
dugu azentuaren markoa. Baina, bestalde, lostabel unitateak bere mar
koa du eten baten bidez amaitzen delarik.

Naiz eta inguruko hizkuntzetan azentu-oihartzun fenomenu hau ez
jazo, errusieran jazo ei da eta japonieran, adibidez, antzeko gauza dugu
kontrako sapalda bat izanez, hau da, eskumatik ezkerrerantz. Baina, eta
guretzat harritzekoa ez da, japonierari buruz ere -euskarari buruz legez
askotan esan da azenturik ez zeukala (19).

Azaldu dudan fenomenua -oihartzuna- ditudan datuekin ez da plu
ralean jazoten. Hau da, pluralizatzailea -g, forma baten egituran sartuta
gero, jesartzen den silabaren armonikoak beherantz doaz (ikus. 2.2.0.1.
espektroko landrakl eta lonakl berbetan azpimarratutako silabak). Azen
tuari dagokionez, pluraleko morfema honek oso ondorio berezi eta garran
tzitsu bat duela esan daiteke, hemengo euskalkietan, behintzat. Enklitiko
delako azentu gabeko izanik, bereizitasun bi ditu: aide batetik, ez du
azentu-oihartzunik hartzen eta, beste aide batetik, Ondarroan, behinik
behin, hitzaren azentua, bera, atzeratu egiten du, aurreko silabara bial-

(18) -: Op. cit. in (7): 21 orr.

(19) E. POLIVANOV: "La perception des sons d'une langue etrangere", in TCLP, 4:
79-98 orr. Iker-Ian horretan, argi ta garbi egileak dio: "La conviction regnait chez
les savants russes qu'en japonais il n'y avait pas d'accent du tout": 87 orr.
Bestalde, cf. nire hipotesia hobeto ulertzeko N.S. TRUBETZKOY-ek dioena
Mie-ko (Nagasaki-n) japonesari buruz: "La mise en relief accentuelle peut embras
ser toute une suite de prosodemes, de sorte que cette serie de prosodemes, peut
eventuellement former un mot tout entier", in Gmndzuge der Phonologie. J.
Cantineau-k Principes de Phonologie. itzulpenetik, Paris, 1%7: 218.
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duz. Horrela, 2.2.0.1. espektroan, armonikoei dagokionez, landragonagdi/
talde honetan, lanl silabatik aurrera armonikoak beherantz doaz; eta,
indar-kurbari dagokionez, hartzen badugu, orain, landragl unitatea lehe
nengo silaba bigarrena baino indartsuagoa dela agertzen da.

Hortaz, pentsatu behar da azentu-itxuraketa morfologiagaz lotuta
dagoela gure hizkuntzan eta azentu-markoa finkatzeko morfema bakoi
tzaren efektua kontutan eduki beharko genuke. Arrazoia hau da: base
edo hitz-oin bati lotzen zaizkion morfemak (hizkuntza eransle baten
aurrean gaude) atzizkiak direlarik, bakoitzaren efektuak aida dezake hitz
taldearen muga eta azentu-itxuraketa. Nahiko aspalditik aurkeztu nuen
morfemen banaketan -azentuari begiratuz- izen forma batean sartzen
direnek ez dute efektu berdinik (20). "Grosso modo" baina, efekturik
handiena eta pertinenteena pluralegilearena da.

Hitz batez, hona nire ondorioak:

- Unitate azentugarria silaba da.

- Euskal azentua indarrezkoa da, baina.

- Azentu-oihartzun bat ageri da, doinuaren bitartez, azentudun sila-
batik eskumara, eta oihartzun hau sapaida batean ("plateau") zabaltzen
da, singularreko formetan.

- Pluraletan, bereizi behar dira lehen-denborazko kasuen formak eta
beste guztiak, morfologiari dagokionez eta, jakina, azentu-itxuraketari
dagokionez. Leku-denborazko formen itxuraketaz ez naiz hemen arituko
(21). Beste pluraleko formen egitura, jakina denez, honela da: Hitz-oina
(edo Basea) -a -g-funtzio marka, -g- konpontzaile hau pluralegilea izanik.
Deskripzioak erakusten du pluralegile honen silabak (ezin naiz hemen
sartu morfonologiaren zehatzetan) ez duela oihartzunik hartzen eta bere
eskuman dauden silabek ere ez.

- Bisilabadun hitzetan, -g-ren efektu atonizatzaileak hitzaren azentua
atzera bidal dezake: landri/ hitzak bigarren silaban azentua dakar, baina
landrakl lehenengoan.

- Euskaran, azentu-markoa hitz-taldea izan daiteke betL Hiztegiko
unitate ezberdinek talde bat eratzeko gramatikari edo/eta pragrnatikari
dagokien zenbait baldintza bete behardute: adibidez sintagma bat era
tzea (andriona). Bestalde eta esan denez, markoak azentudun silaba

(20) K. ROTAETXE op. cit. in (3), 4 Kap.: Sistema acentual en formas Iigadas
nominales - 4.1 Kap.: Clasificacion acentual de los mO/j'emas eta honi buruz
datozen observaciones.

(21) Aldeak ikusteko, cf. op. cit. in (3), 3.10 kap. morfologiarako eta 4 kap. morfemen
banaketarako.
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(gailentzea) besarkatzen du eta bere barman mantenitzen den soinu
parametroa doinua izanez, doinua dugu markoaren lokarria. Horregatik
entzuten diren hitz-taldeak erritmo-taldeekin lotuta daude, zalantza barik.

- Pluraleko formeetan singularrekoetan baino eten gehiago ager dai
tezke pluralegilearen efektuagatik.

- Azkenez eta goiko e) itaunari zera esan behar da: azentu-itxuraketa
aldean utzita, hiztegi baseak badauko azentua eta ditudan datuen araue
ra, hitzik gehienetan bigarren silaban --ezkerretik kontatuta- jausten da,
nahiz eta hitz batzuetan lehenbiziko silaban egon. Aztertu dudan euska
ran, azentuaren kokaguneak bereiz dezake zenbait oposizio: /baso/bas6l;
/txistu/txistU/; /h6nek/honek/; ... (22).

1.2.1. Euskal azentu motak

Oraintsu azaldutako azentua ez da bakarra gure hizkuntzan. Behin
baino sarriago aipatua izan denez (23), lau azentu mota bereiz daiteke
euskaran. Batzuen ustez, egoera honek aukera bat eskatzen du azentu
bakar bat irakaskuntzan 'eta mass-medietan eredutzak eskaintzeko, euska
ra barietateen arteko aukera bakarra egin zen bezalaxe. Nire ustez, baina,
badago zer edo zer uniformitate hori baino garrantzitsuagoa dena: irakas
Ie bakoitzak ezagutu beharko luke bere azentua zelan gauzatzen den
errealizazio hau bere ikasleei irakasteko gauza izateko. Argi dago, baina,
horrelako prestakuntza ez dela gaur egun ematen ez Eskoletan ez eta
Fakultateetan. Gauzak honela izanez gero eta moteen arteko aukera
egitekotan, azaldu dudan motaren aide nago, arrazoi bikatik: a) soziolin
guistikari dagokiona: azentu mota hau Mendebaldekoa da eta bere eske
mari begiratzen badiogu (eta ez ebakera indibidual bati), hau da, Foneti
ka hutsetik Fonologiara igarotzen garenean pertinentea zer den topatzeko,
orduan eskema hau hiztunik gehienok duguna da; b) hizkuntz barruko
arrazoiak: azentu mota honen ezaugarriok euskal azenturaren bereizita
suna azaltzen dute. Aide batetik, indar azentua delako, historian zehar
jazo diren kontrakzioak eta gaur egun oraindino gertatzen direnak (ikus.
espektroetan, ostabe berba, "ostera bere" adierazteko) aditu ahal ditugu;
bestalde, doinu oihartzunak dituen ondorioek erakusten digute zergaitik

(22) - op. cit. in (3): 161-162.

(23) L. MICHELENA: "A Note on Old Labourdin Accentuation", in ASJU, 6:
110·120, 1972.
N. HOLMER: £1 idioma vasco hablado, San Sebastian, 1964.
W. JACOBSEN: "Nominative-Ergative Syncretism in Basque", in ASJU, 6:
67-109, 1972.
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hain sarritan (24) aipatua izan den doinuaren garrantzia gure hizkuntzan.
Gainera, doinu oihartzun hau ez da jazoten inguruko hizkuntzetan eta
euskarak berezkoa duela pentsatu behar da.

1.3. Grafiari eramateko proposamena

Goian esan denez, nire Estudio estructural del euskara de Ondo"oa
liburuan azentuari buruzko euskal morfemek dituzten propietateak azal
du nituen. Arazo horretaz, zehatz eta mehatz hor aritu nintzan eta, ez
dut hemen astirik azalpen luze hoiek errepikatzeko, kritikarik izaten ez
den bitartean, behinik behin. Zelan edo holan, baina, proposatuko dudan
notazioa ulertzeko beharrezkoak dira.

Bestalde eta jakina denez, azentua notatzeko, diakritiko batzuk era
biltzen dira, benetako azentuaren gorabeherak erreflejatzeko gauza ez
direla izaten jakin arren.

Gure kasuan, diakritikoren bidez erabilkeran jazoten diren azentu
itxuraketa motak (singularreko eta mugagabeko sekuentziak vs. plurale
koak edo leku-denborazko singularren sekuentzien itxuraketak etab. (25)
bereizi beharko ditugu. Hitz batez esateko, hau da diakritikoek erakutsi
behar dutena: itxuraketa mota biren arteko aldea; jakina denez, sekuen
tzia batzuetan doinu oihartzuna geratzen da eta beste batzuetan, ez.
Diferentzia hau jasoteko, diakritiko tipo bi erabiliko dira. Gainera, jakin
badakigu berbarik gehienetan azentua bigarren silaban jausten dela, baina
beste batzuetan, lehenean, eta alde hau ere agertu behar da. Estudio
estructural del euskara de Ondo"oa delakoan proposatu nuen notazioak
ekonomia-erizpideak bilatzen zimen batez ere, diakritiko bakar bat eskai
niz: diakritikoa, hain zuzen, azentu-eza adierazteko.

Nire oraingo ikuspunduz, diakritiko bi erabili beharko lirateke: azen
tu eza adierazteko eta ' azentua adierazteko. Diakritiko hauek erabiltzeko
araquak hauek dira:

A.I: 'ikurra azentudun silaban ipini behar da. lzan daiteke lehena
edo bigarrena (baso/bas6; txistu/txistu, etab...).

A.2: maileguzko hitzak aldean utzita, diakritikoa duen silabatik aurre
ra doinua mantengitu behar da, ahozkatzean, hitza edo hitz-taldea amaitu

(24) Ez bakarrik AZKUEK eta ALTUBEK, lehen esan denez, ikus. baitc ere: J.
BASTERRETXEA "Estudios sobre entonaci6n vasca segtin el habla de Guemi
ca" (I), in Fontes Linguae Vasconum, 18: 353-393, eta (II) in id. id., 21: 289-338,
1974 eta 1975.

(25) K. ROTAETXE op. cit. in (3): 555-563.
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arte: adib. giz6nari forma honetan doinu sapalda ("plateau") sortzen da
azentutik aurrera; gauza berbera esan gura dugu giz6nek rnugagabeko
ergatiboan, edo giz6nak singularreko ergatiboan edo gizonagatik (azken
honen pluralez, geroago arduratuko naiz), idazten ditugunean.

A.3: rnaileguzko berbek aparteko tratarnendua rnerezi dute. Dirudie
nez, hauek oihartzunik ez dute edukitzen: adibidez, Ize basol formak eta
ergatibo singularreko Ibasoakl forrnak edo hitz honen beste formek
gaztelerazko azentua dute.

A.4: 'diakritikoa agertzen den silabak ez du azenturik ez eta oihar
tzunik, ez silabak berak, ez eta bere eskurnan dauden beste guztiek,
berba arnaitu arte. Ad.: giz6nei edo lagunekin forma idatzita hauek ahoz
katu behar dira azentu-oihartzun barik nei silaban, lehen kasuan, eta ne
silabatik aurrera (hau kontatuta), bigarren kasuan.

A.4./: salbuespen bat egin behar da hernen. Dirudienez, -gatik rnor
ferna kontuan, bigarren azentu bat ("acento secundario") edo ohartzen
da. Paradigma honen azentua aztertu nuenea (26) -diakritikoa erabili
nuen honetarako. Adibidez, gix6nakaitik idatzitako forma honetan, -dia
kritikoak zera adierazten zuen: aurreko silaba (na) azentu barikoa izan
arren kai silaban eta honen hurrengoan (tik) doinua ez zela behean
geratzen, beste pluraleko formetan jazoten denez (ikus. goiko lagunekin).
Baina, diakritikoa erabiltzeko beharra eztabaigarria da, ekonorniaren alde
tik. Azken baten, lagunakatik edo lagunengatik idaztean ere ez dago
akats handirik pertinentea den gailentzea gordetzen den neurrian. Nota
zio hau gordetzekotan, irakurtzeko arau batek zera esan beharko luke:
unitate berberan diakritiko berdin bat silaba bitan agertzen denean, erdi
ko silabak ez du doinua rnantenitzen.

2. ENTONAZIOA

2.1. Entonazioa Hizkuntzalaritza Orokorrean

Entonazioaren funtzioa ez da azentuarena. Entonazioak ez du kon
trasterik bilatzen hitz batean, ez eta hitz-talde batean. Entonazioaren
bidez -eta hau hizkuntza guztietan- esaldi rnotak bereiztuten ditugu.
"Esaldi" hitza eta ez "perpausa" erabiltzeko badago arrazoirik. Azken
hau grarnatika-nozioa dugu eta lehena, ordea, pragrnatikari dagokio eta
hernen interesatzen zaiguna da. Pragako hizluntzalariek aspaldidanik eraku
tsi zutenez, esaldi batean zati bi bereizten dira: terna/rerna edo rnintza-

(26) - op. cit. in (3): 3.09 Kap.: 498-509.
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gaia/galdegaia. Bestalde, "esaldi/perpausa" oposizioari dagokionez, beste
hizkuntza batzuetan "enonetphrase" edo "utterance/phrase" etab., gau
zatzen da.

Ez da esan beharrik hizkuntza guztietako hiztunak zenbait bide
dugula benetako zalantza (ala sasi-zalantza) batean garela adierazteko,
"deklarazio" bat (baiezkoa edo ezezkoa) egiten ari garela adierazteko edo
agindu bat ematen ari garela komunikatzeko. Baina ditugun hiru esaldi
mota hauek hitzek soilik ez dituzte bereizten. Ahozko bizkuntzan, hitzek
eta hitzordenak egiten ez dutena entonazioak, hain zuzen, egiten duo
Adibide batez baliatuko naiz: Frantsesezkohonelako hitzen kate bat /qui
Yois-tu Marie/ eta, bada ez bada ere, aurreratu gura dut /qui tu vois
Marie/ ordenagaz gauza berbera izango litzatekeela, hiru esaldi izan
daitezke:

I) /Qui yois-tu, Marie?/

2) /Qui Yois-tu? Marie?/

3) /Qui Yois-tu? Marie.!

eta Ingelesezkoari bardin gertatzen zaio:

/what do you say Mary/

1') /What do you say, Mary?/

2') /What do you say? Mary?/

3') /What do you say? Mary.!

edo Gaztelerazkoari:

/que dices Mary/

1") /Que dices, Mary?/

2") /Que dices? Mary?/

3") /Que dices? Mary.!

eta baita ere Euskarazkoari:

/zer esan duzu Miren/

1"') /Zer esan duzu, Miren?/

2''') /Zer esan duzu? Miren?/

3"') /Zer esan duzu? Miren.!

Kasu guztietan, honako honetaz ohar gaitezke: esaldi mota bakoitza
ri dagokion entonazioa jartzen ez dugu bitartean, ez dago mezurik. Beste
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zer edo zer erakusten digute goiko adibideok: mezu desberdinak adieraz
teko, esaldiaren zati baten doinua aldatu behar da.

Hizkuntzalaritza Orokorrean doinu aldaketa horretaz eztabaidatu egin
da. Hizkuntzalari batzuen eritziz, entonazioaren aldaketak "continuum"
batean jazoten dira eta, beraz, ezdira fonologikoak. Beste batzuk, ordea,
esaldiaren zati baten aldaketak "diskretoak" direla uste dugu eta, ikus
pundu honetatik, entonazioa fonologiari dagokio, nahiz eta hiztunen
artean errealizazio bat baino gehiago agiri: funtsez, baina, hizkuntza
baten barruan guztiok eskema bardin batzuk gordetzen ditugu. Askotan,
gainera, eta problemari oso"grosso modo" begiratuz, eskema minima
batzuk hizkuntza desberdinetan aurkitzen dira.Aipatutako adibideei buruz
ko kurbak, gutxi gorabehera, honela izango lirateke (27):

1. Lau hizkuntzetan: zati bi ditugu; lehena goitik behera doala eta
eten ahul bat izanez gero, bigarrena gorantzeko joera duelarik, sostengi
tzen da.

2. Lau hizkuntzetan: Iehen zatia goitik behera joan eta gero, eten
handiago bat dugu eta bigarren zatia behetik zeharo gora doalarik (inge
lesez erditik gora).

3. Lau hizkuntzetan: lehen zatia goitik behera; gero eten handi bat
(onartu behar da hiztun bik hartzen dutela hitza, hemen) eta bigarren
zatia goitik behera zalantza barik.

Ohar interesgarri batzuk atara daitezke hemendik:

a) Entonazioaren markoa ez da azentuarena. Entonazioak esaldia du
markoa.

b) ErabiItzen den parametroa doinua da beti.

d) Esaldiaren barruan entonazio-talde batzuk sortzen dira, askotan
joera oposatua dutelarik; hau da, esaterako, "deklaratibo" esaldiaren kasua,
temari eta remari dagozkien kurbak (entonemak) konsideratzen direnean,
batez ere.

2.2. Euskal Entonazioa

Azterketan aurkitu ditudan kurbak beste hizkuntzetarako aurkezten
direnakaz gonparatuta, ez da aide handirik ikusten. Funtsezko eskemak,
gutxi gora behera, geratzen dira, hizkuntzaz hizkuntza, deklarazio bat

(27) Kurbak orain baino lehanago aurkeztu ditut, ikus. op. cit. in (3): 170·206 eta in
(II).
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egiteko, itaun bat egiteko edo agindu bat emateko. Dena dela, ohar bat
egin behar da euskararen entonazioari buruz: Ondarroan hartu nituen
datuetan, galdegaia eta aditzaren artean etenik ez dago inoiz, unitate biak
talde erritmiko bat egiten baitute; horregatik, pragmatikaren aldetik, uni
tate bakar bat bezela funtzionatzen dute. Adibidez, Ondarroako esaldi
honetan Isapatun beran aitaz zinea du/, hau da "larunbatean bere aita
gaz zinera doa" eten bat ohartzen da Iisapatuni eta Iberanaitazl taldeen
artean, txikiagoa ala handiagoa izan daitekena, erritmoari begiratuz. Eta
Iberanaitazl eta Izineadul taldeen arteko etena derrigorrezkoa da, esal
diaren zati nagusi bi bereiztuteko. Baina Izineadul talde bat delako,
Izineal eta Idu/-ren artean ezin da etenik sartu. Gauza bera ohar daiteke
/Juan Etxebarria Ondarrun bizi rei esaldia entzuten denean: etenik baka
rra IJuan Etxebarria/ esanda gero dator, besterik izan gabe. Ez da harri
tzekoa: entonazioaren zatiak -eta hauek ekartzen dituzten etenak- hiz
tunak komunikatzen duenagaz lotuta doaz eta, aide hortatik, galdegaiak
-tematik at delarik- rema eratu behar duo

o Ondoko espektrograman (ikus. 2.7.0.) larratoi orda/, hor eta da uni
tateen artean ez dago etenik. Gauza bera dugu 2.2.0.0. espektroan: ento
nazioaren bigarrenzatia lonadal dugu etenik gabe; arrazoi horregatik
2.2.0.1. espektroan lonagdisl irakurtzen da, eten barik.

Badirudi ere entonazioaren gorabeherak ez direla, gure hizkuntzan,
oso markaturik. Interesatzen dena, halere, aldaketak eta etenak dira. Ez
dut hemen kurba-motarik aurkeztuko, orain baino lehanago egin nitue
nak mantengitzen ditudalako. Kurba joeraz soilik arduratuko naiz:

a) Esaldi asertiboa

Kurbak zati bi ditu: lehena gorantz doala (tema) eta bigarrena (tema)
beherantz oso doinu graberik hartu barik:

Igaur goizean ~ ~ erosketa egin dutl esaldia horrela ebakitzen da.
Eta galdegaia Igaur goizeanl izango balitz, ebaketa honela izango litzateke:

lerosketa ~ ~ gaur goizean egin dutl

Kasu bietan, lehen zatia gorantz doa eta bigarrena beherantz, etena
(~ ~) izan eta gero.

Eta, honelako zati batzuen barruan, zenbait hedatze sar daitezke:
izen-sintagmari dagokionez, esaterako, erlatiboa hedatzea dugu. Orduan,
eta printzipioz, erlatiboa eta dagokion sintagmaren artean ez dago etenik.
Hau erlatibo deterrninatiboetan argi ta garbi entzun daiteke. Baina, erlati
bo apositiboa denean -eta honelako erlatiboak ere euskaran baditugu
eten txiki bat egin ahal da. Abididez, eta ~ ~ eten nagusia eta ~ eten
txikiago bat adieraziz, honelako etenak (eta melodiaren aldaketak) ditugu:
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lerosi doten orixu i= i= txarra da/, lerosidotenorixul talde bat izanik,
edo

Idendanerosidotenorixu i= i= txarra da/, lehen taldea Idendanerosi
dotenorixul, izanik. Baina:

lorko orixu i= neuk erosi dotena i= i= txarra da/, Ineukerosidotenal
erlatibo apositiboa izanez.

Enumerazioetan, zera oharzen da: sintagma bakoitzaren artean ate
nak izaten dira, lehen sintagrnak duen melodia bera errepikatuz, eta,
esaldi asertibo guztietan legez, etenik handienak zati bi ematen dizkigu.
Esan gabe doa, ternan sartzen diren sintagma guztiak gorantz doazela
("anticadencia", Navarro Tomas-en hitzez baliatuz) eta reman sartzen
direnak beherantz, lehen esan dugunez. Hona hemen Ondarroako esaldi
honetan jozoten diren eten txikiak eta eten nagusia:

logixe i= esni i= azukri i= taorixu i= i= danakaroturel

Euskara batuko esaldi honek eskema berberari jarraituko lioke:

logia i= ardoa i= okela i= i= denagustatzenzait/

b) Itaunak

b.1 Zuzenak izaten direnean, kurba behetik gora doa eta esaldia
oso luzea izaten ez denean ez da etenik entzuten. Garrantzitsuena dena
kurbaren joera da:

Ikaferikartukoduzul

Bestalde, lehenbiziko silabaren eta azkenaren arteko doinuaren aldea
handiagoa edo txikiagoa izan daiteke: hemen "continuum" baten aurrean
gaude eta hiztunaren expresibitateak zerikusi handia du aide horren
neurrian. Baina hiztun guztiok gorde behar duguna kurbaren joera da.

b.2 Ga/derezko moifema bategaz hasten diren esaldiak, beste hiz
kuntza askotan bezala, doinuaren gailurra morfema horretan egoten da.
Euskaraz, nire ustez, kurba geroago beherantz doa baina azkenengo zatia
ez doa oso behera. Aide hortatik, euskara gaztelerari baino frantsesari
hurbiltzen zaio gehiago.

b.3 Zehar itauna:

Nahiz Ondarroako:

Ipreuntateoste i= i= zeindenJonl esaldian nahiz /itaundu didate i=
nor den Jonl beste honetan eskema bera ikus daiteke. Zati bi ditugu:
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lehena goitik behera, etena eta gero bigarren zatia behetik gora doana,
baina galdera zuzenean baino beherago gelditzen da.

b.4 Askotan, galdera zuzeneko egitura duten esaldi batzuetan itau
na bera berba bati (eta ez aditzari) dagokio. Adibidez, 2.8.3. espektroaren
azterketan, hau nabaritzen da: Ixuanl berba ahozkatu ta gero, eten luze
bat dugu, tematik rema aislatzeko. Rema hau eten horren ondoren dator
eta, itauna delako, armoniko guztiak gorantz doazela bistan dago. Baina
joera hau batez ere larin/-eko lal silaban nabaritzen da; eta egia esateko,
itauna da ea Juan "arin" datorren ala ez, /Juan arin dator?1 esaldi
horretan.

d. Azkenez, esklamaziokoek eta agintzeko esaldiek goitik beherako
kurbak edukitzen dituzte:

IEtorri honal eten barik ahozkatzen da eta aipatutako kurbaren
joerari jarraituz. Gauza bera Ondarroako honetan:

Izelakotxikixel

Berriro esaldi mota hauetan lehen aipatu duguna jazoten da. Mintza
gaia edo tema izatekotan, hau ahozkatuta gero eten luze bat dugu galde
gai taldea (edo rema) ahozkatu baino lehenago. Hau ikusten da 2.9.
espektroan: /Juan =F =F etorriarin/. Rema honetan, ez dago hitz bakar bat,
bi baino. Baina entonaziorako, letorriarinl entonema bakar bat da eta,
jakina, ezin pentsatu etenik jazoten denik.

3. AZENTUAREN ETA ENTONAZIOAREN ARTEKO HARTUEMONAK

3.1 Fenomenu biak nahastuteko arrazoiak

Ikusi ditugun fenomenu biak nahastuteko arrazoirik handiena hone
tan datza: batak eta besteak doinua erabiltzen dute gure hizkuntzan.
Gainera, azentu oihartzunak sortzen dituen e"itmo taldeak esaldiaren
barman mantengitzen dira. Egia esateko, hizkuntza gehienetan hitzaren
azentua aldatzen da esaldi baten barman sartuta gero, A. BELIt esan
zuenez aspalditik:

"II n'y a aucun systeme accentologique de mots isoles qui ne
change un peu de nature dans la phrase, etant donne que dans la
phrase les accents de mots doivent s'adapter a I'acccent phraseologi
que. Mais cela ne signifie pas qu'ils changent fondamentalement"
(28).

(28) A BELlC; "Accent de mot-Accemt de phrase", in TCLP, 4 (1931); 183-187.
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Zalantza barik, azentua gauzatzeko doinua erabiltzen duten hizkun
tzetan (euskaran legez) sortzen den "adaptazio hori" (Belie-en hitzez
baliatuz) edo "moldaketa" hori erraztuten da. Gainera, ez da ahaztu
behar euskara hizkuntza eranslea dela eta gure "hitzak" (zer edo zer
deitzeko) benetako sintagmak direla.

3.2 Bereiztuteko beharrak

Baina, halan eta guztiz ere, fenomenu biak behar den moduz uler
tzeko bereizi behar ditugu. Gainera, nahastuteko arrazoiak esaldi aserti
boetan, batez ere, jazoten dira. Agintzeko esaldietan, adibidez, fenomenu
bien arteko aldeak argiago ikusten dira. Aipatua izan den azkenengo
espektroan (ikus. 2.9. esp.) zera ikus daiteke: mintzagaia (edo tema) den
berbaren /Juanl eta galdegaia (edo tema) den taldearen letorriarinl artean
eten handi bat dugu eta eten hau entonazioari, bakarrik, zor diogu.
Bestalde, letorril hitz horretan azentudun silaba Itol da, duda barik, eta
esaldian sartuta egon arren, silaba horrek bere indarra gordetzen du,
espektroaren goiko kurbak erakusten duenez. Baina, jakina, doinua ento
nazioari moldatu behar zaio eta, ikusten denez, doinu oihartzunaren
armonikoak beherantz doaz inforrnazio mota bi adierazteko: a) hiztunak
zer edo zer agindu duela eta, ondorioz, entzuleak agintekera dagoela
mezuan aditu behar du; b) hiztunak mezuaren amaiera ematen diola.

Hain zuzen ere, hizkuntza erabiltzen dugu gizon emakumeok gizar
tean elkarrekin komunikatzeko. Eta komunikazioaren unitateak esaldiak
dira; hiztunok hauek moldatzen dizkiogu errealitateari edo adierazi gura
dugunari, erritmo eta melodiaren bidez. Moldaketa hau ondo egiteko,
komunikazio gaitasuna (eta ez gramatika gaitasuna) beharrezkoa da: NaRK?
NORI? ZERTAZ? NON? eta NOIZ? itaunei dagozkien erantzun zuzenak
emateko. Entonazioak Pragmatikari jarraitzen dio. Ikusi dugun azentua
(ez naiz ari izan azentu expresiboz), ordea, baldintza hauetatik at azter
daiteke eta aztertu behar da.

Dena dela, fenomenu bi hauek ahozko hizkuntzari dagozkio, esan
denez. Eta euskararen ezaguera, hizkuntza bizi baten ezaguera den neu
rrian, erdi ezaguera izango da azentuari eta entonazioari buruzko arau
praktiko batzuk ematen ez diren bitartean. Horregatik eta amaitzeko,
eskertu gura diot Euskaltzaindiari II Jardunaldi hauek antolatzeagatik.
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Koldo Mitxelena

Hitz bitan nahi nuke, ezinbestean gehiago luzatzen banaiz ere, Oro
tariko euskal hiztegia-ren berri eman, laburki bezain zehazki.

Zer den. Urteak eta urteak dira batzar hauetako batean Euskaltzain
diaren hiztegiaz mintzatu nintzela. Nik, eta bestek ere bai noski nere
gisa, hiztegia zela bide jakin genuen Euskaltzaindia bazela. Gerra arte,
izan ere, Euskaltzaindiaren berriak, labur baino laburrago, egunkarietan
agertu ohi ziren hilabetero edo ia hilabetero. Eta hor ageri ohi zen beti
Hiztegiarekikoa: lana aurrera zihoala, honetaz edo hartaz izan zela ezta
baida, eta abar.

Hor dabil noski oraindik orduan burutu gabe utzi zen lana. Gezurra
badirudi ere, erdal-euskal hiztegia da. Euskaltzaindiaren asmoa, beraz,
erdarazko hitz polit-dotoreak antzeko euskal hitz polit-dotoreekin ematea
zen eta, egia esan, hori berori zen jende euskaltzalearen gogoa. Gogo
hori bizirik dagoela orain ere egingo nuke.

Gure OEH hau, berriz, hagitz bestelakoa da. Erdara erabiltzen du,
baina hizkuntza laguntzaile bezala. Bi arrazoigatik: errazago delako hitzak
itzultzea bakoitzaren zer-nolakoa azalpen luze eta aspergarriren bitartez
ematea baino eta, bigarren, komeni delako erdaldunek ere hiztegira sarre
ra izatea. Halaz guztiz, euskararen ukituren bat premiazko izango dute
hiztegia barren-Janean saiatu nahi badute Adibideak, eta testurik gehiena
adibide hutsa da, euskaraz daude. Egileen itzulpenak bakarrik, Oihenarte
renak esaterako, edota jatorrizko testua euskarara iraulia izan denean.

Testuak. Hizkuntza bizi deino ez du sekula hiztegi oso beterik izan
go. Gurearen corpus-a ere zatika eta atalka bildua dago. Zenbat eta
zaharrago, orduan eta osoago, eta besteren Jaguntza izan dugunean gu
ere Jaguntza horren arabera mugitu gara: Etxepare, adibidez, osorik har
daiteke, Leizarraga ez bezaJa. Etxepare baino lehenagokoak ahaJegindu
gara biltzen, erabat edo ia erabat, baita geroztik agertu diren Jekukotasun
bakanak ere.
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Ahozkoak, Azkuek eta dakartzatenez gainera, gerok bilduak, han eta
hemen, sartu ditugu. Nahi genuke hitzak noiz agertzen zaizkigun azaldu,
gehitzen ala urritzen ari diren, ahaztuak ote diruditen. Horretarako, bereiz
kuntza zehatza egin dugu a) hiztegiak eta b) testuen artean, bi gauza
esaten baitituzte maizegi. Nagusitasuna, noski azkenekook dute.

Testuetan agertzen dena markatu nahi dugu eta baita ere agertzen
ez dena. Beti batekin ari beharrean, erosoago iruditu zaigu eza ixilpean
uztea. Hor azaltzen ez dena da, beraz, guk aurkitu ez duguna.

Nolakoa izango den. Torno edo liburki bakoitzak izango du gutxi
gora-behera Corominas nahiz Corominas-Pascuel-en tankera. Bakoitzak
l.OOO-ren bat orrialde dituela, lehenbizikoak, aurten agertuko den baka
rrak, beharko ditu izan gainera sarrerako osagarriak: hitzaurreak, euskal
dun eta erdaldunentzat, laburdurak eta gainerakoak. Oraingoa apain arte
edo, behar bada, aurreraxeago helduko da.

Neurri kontuan ditugu oraingoz kezkarik gehienak. Hiztegiaren for
matua bera arian arian sortua izan da. Torno bakoitzaren tamaina begiz
joa eduki arren, ezin jakin zenbat izango diren. 8110 agian, urtean bana
bukatzen eta agertzen dela.

Norentzat den eta zertarako. Inoiz ez dio erakutsiko, hau da lehen
puntua, euskal hitzen arteko aukerak nola egin. Hori zuzenean erakuste
ko asmorik ez badu ere, ordea, eskainiko ditu hautabiderako oinarriak.

Hitza, noski, eta hau da lehenbiziko eginkizuna, nola ebaki den eta
nola ebakitzen, han edo hemen: hori neur daitekeen neurrian, behintzat.
Hitzaren forma zein den. Zein esanahi dituen berezkoak eta, hau hau
gogoan hartzekoa da, zein testu-ingurutan erabil daitekeen.

Esan bezala, noizkoak eta nongoak diren ere azaldu behar da, zer
tzelada horiek azal daitezkeen neurrian. Horrela, guttienez, noiz agertzen
den hitza, zaharkitua ote dagoen, galbidean hasia edo heldua. Nongoa
den mugatzeko, Azkuek baino eremu zabalagoak hartzen ditugu ohitu
raz, beti noski Azkueren pasartea gogorazten dugula, Azkuerenak eta
besterenak, argitasun bila dabilenak argitasuna aurki dezan.

Esana dago, berariaz esan ez bada ere, hizkuntza idatzia astiroago
aztertu dugula ahozkoa baino. Nora ezean gertatu da, lehengo eta baita
oraingo kasu askotan, beste biderik ez genuelako gauzen berri jakiteko.
Izkribuetan, ordea, nolanahikoak hartu ditugu, goikoak eta behekoak,
landuak eta zabarragoak, astiro idatziak eta gogora etorri bezala paperean
utzi zirenak. Maila kontua, literatur hizkeran izan duten harrera edo
arbuioa, aski argi gelditzen da, artikulu bakoitza arretaz irakurtzen baldin
bada. Geure oharrak ere sartzen ditugu, lagungarri izan ditezen, eta
horrexegatik ez dira ugari, ez baitugu uste gure zentzua besterena baino
sendoagoa eta fidagarriagoa denik nahi eta ez.
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Zenbait osagarri. Leku eta pertsona izenetan ageri diren lekukotasu
nak ez ditugu baztertu, kontuz jaso baditugu ere. Ez baitira, jakina
denez, adieraren aldetik erren direnez gero, hitzen lekuko diren aldetik
hitzak erabil daitezkeen bezalako lasaitasunez erabiltzekoak.

Etimologia ere agertzen da zenbaitetan, bide errazetik lor daitekee
nean. Nolanahi ere, ez dugu burrukarik nahi hori dela medio, eta sesio
bidetik ihesi ibili gara beti. Jakina da, halaz guztiz, usteen eskualdean
mugitu behar dela horrelakoetan, nahiz eta laburbeharrez erabiltzen den
hizkera arrazoiak eskatuko lukeen baino baikorragoa izan. Hori ez da,
ordea, guk sortu dugun usarioa, edozeinek erabiltzen duena baizik. Aski
du bada irakurleak kanpoan gelditu diren agian, behar bada eta antzekoak
sartzea premiazko den lekuetan.





HAUR ETA GAZTEENTZAKO LIBURUEN ITZULPENAK

Donostia, 1986-1X-26

Jose Antonio Arana Martija

Haur eta gazteentzat idatzitako literatura guztia sakabanatuta dago
hainbat aldizkari eta argitalpenetan, azken urteotakoa izan ezik, oraingo
honetan argitaldariek literaturaren arlo honekin gahiago arduratu dira eta,
liburu sortak kaleratuz.

Baina hizkuntza batentzat hain interesgarria den literatura, hots,
haurrek txikitatik hizkuntza meneratzeko 'tresna, ez da gure artean nahi
ko aztertua, edo beste era batera esateko, ez da literaturaren arlo honetaz
ikerketarik egin. Hemen datorkigu lehen estudio bat Euskera gure aldiz
karian argitaratzeko tokia eskatzen diguna.

Urte asko duela argitaratu zuen Bettina Hiirliman-ek alemanez, Tres
siglos de Iiteratura infanti! europea, orain him urte gaztelaniara itzulia eta
1983an Editorial Juventud-ek argitaratua. Eranskin gisa zetorren bertan
gure Aita Villasantek prestatutako lana La Iiteratura infanti! vasca. Hurren
go urtean, 1984eko Irailean, Barcelonako Laia argitaldariak, bere "Cua
demos de Pedagogia" delako aldizkarian, beste Ian bat emango zigun gai
berberaz: La literatura infantil en euskera, Seve Callejak prestatua.

Gutxi zen benetan gure haur Iiteraturari buruz idatzitakoa. Gaztela
niazkoak badauka aspalditik Ian on bat argitaratua, 1953an Editorial Doncel
ek eman ziguna: Historia de la Iiteratura injanti! espanola, Carmen Bravo
Villasantek paratua. Eta Catalunyan ere antzerako bat egin zen, orain
hamar urte duelarik, Anabe elkarteak 1975ean argitaratua: Llibres cata
lans per infants, Teresa Rovirak prestatua.

Gure hutsunea betetzeko Eusko Jaurlaritzak emandako beka baten
laguntzaz burututako Ian bat datorkigu eskuetara: Seve Callejak eta Xabier
Monasteriok egindakoa, hain zuzen. Gaia interesgarria bada, badu Ian
honek beste arrazoi bat ere guretzat estimagarria eta hemen azpimarratu
behar duguna: Azkue Bibliotekan, bertoko fondoak erabiliaz, dokumenta
tua izan dela.
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Ikerketa Ian luzea dugu, zoritxarrez zatika argitaratua. Lehen kapitu
lu bat, hots, literaturari dagokion haur kontzeptua zer den, "Letras de
Deusto" aldizkarian argitaratua da. Bigarren kapitulua, haur literaturaren
ikuspegi historikoa, "Egan" aldizkariak emango digu berehala. Haurren
tzat egin eta egiten den prentsaren estudioa "Muga" aldizkariak eman
digu. Eoskera aldizkarira datorkigun kapitulua zera da: Haur eta gazteen
tzako liburuen itzulpenak, beste literatura batzuetatik euskerara itzulitako
testuez ikerketa eta azterketa.

Hogeitamar folio ditu kapituluak eta azkenean, eranskin gisa, titulu
guztien katalogo bat ematen zaigu. Ez da katologo hau alperrikakoa,
ohizko bibliografietan ematen ez diren tituluak, egileak eta itzultzaileak
azaltzen bait dira.



LAS TRADUCCIONES AL EUSKARA DE LIBROS INFANTILES
Y JUVENILES (*)

Donostia, 1986-IX-26

Seve Calleja - Xabier Monasterio

1. LAS TRADUCaONES AL EUSKARA DE LmROS INFANTILES Y
JUVENILES

En un campo literario como este gue abardamos en el que, aparte
del folklore y la cuentistica de transmision oral apenas ha existido otra
tradicion literaria impresa, las traducciones de obras extranjeras han
tenido una importancia acaso mayor que en otras literaturas europeas.

Casi siempre sin referencia directa al lector juvenil, y a la manera de
francotiradores guiados mas por sus propias preferencias que par otros
criterios, grandes traductores como Arrue, Larrakoetxea, Altuna 0 Men
d~ren han venido vertiendo al euskera cuentos 0 fragmentos de impor
tantes autores universales clasicos 0 coetaneos a el1os. Y 10 han hecho
especialmente a traves de sus colaboraciones en revistas y boletines que
no l1egaban directamente al nino, maxime en epocas en las que este ha
sido un analfabeto funcional en su propio idioma por carecer de escolari
zacion en euskera. Y es que las revistas periodicas, sostenidas en las
suscripciones y en las instituciones que las propiciaban han paliado la
carencia y/o escasez de libros. (Por citar algun dato, en el periodo de
posguerra 1936-50 l1egan a contabilizarse cincuenta revistas y solo dos
editoriales). En alguna ocasion, paralela 0 posteriormente, cobraba forma
de libro el compendio de las aportaciones seriadas, como es el caso de
Befogetamar ume-ipuin (Bilbao, 1929), que recoge cuarenta cuentos de los
Grimm, traducidos del aleman por "Legoaldi" - Y.A. Larrakoetxea- la
mayor parte de los cuales habian ido divulgandose en la revista "Euskal
Esnalea".

Nos estamos refiriendo principalmente a aquel1as revistas impulsa
das por los grandes "euskaltzales" -Azkue, Kirikino, Manterola, Zaitegi,

(*) Este trabajo forma parte del estudio sobre la literatura in/antil vasca becado por eJ
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
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Juan San Martin ...- que desde los albores de nuestro siglo han cruzado
por periodos de escasa producci6n editorial y serias dificultades adminis
trativas, y cuya labor se ha visto continuada hasta el presente en iniciati
vas como "Egan".

Vendrian posteriormente los pioneros del actual renacer editorial,
colectivos por 10 general adscritos al ambito escolar cuyas carencias
trataban de paliar con las primeras colecciones infantiles y juveniles que
seleccionaban, editaban y distribuian ellos mismos (Pampina, IKER, Gor
dailu, I. Beobide...) inaugurando asi la actual situaci6n editorial en donde
todavialas traducciones siguen representando un alto porcentaje en el
conjunto de los libros para chicos. Hablamos de los anos setenta.

Habian ido apareciendo en ese tiempo algunas obras en apariencia
aisladas de colecci6n 0 series, pero que obedecen cada una a razones
particulares. No parece fortuita la primera traducci6n de EI Viejo y el
Mar, de Hemingway (Kuliska, n.o 52, Zarauz, 1963), ni las adaptaciones
de Genoveva de Brabante, la versi6n vasca del Marcelino Pan y Vino, las
reediciones del Noni eta Mani, de Svensson, 0 el hecho de que Guiller
mo Tell fuera, por su parte, la primera traducci6n elegida dentro de la
colecci6n "Kimu", de Gero (1976). Mas alIa del azar, en un panorama
abierto a toda iniciativa, y por 10 mismo carente de tahtas obras celebres,
la aparici6n de ciertos libros obedecia a criterios ideol6gicos 0 a conco
mitancias culturales que justificaban de par si la oportunidad de ~ 0

cual obra en cada momento.

Abundemos en algunas muestras.

"Noni eta Man;", obra del jesuita islandes Jon Svensson que, en
versiones de euskera y castellano ha conocido frecuentes ediciones bajo
el sello editorial de los jesuitas, inauguraba en el 52 la colecci6n Kuliska
de Itxaropena correspondiendo asi al deseo expreso del autor de ser
traducido a "la lengua de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier".
Su traductor, el tambien jesuita Placido Mugica, habia tratado directa
mente con el autor n6rdico. La condici6n de exiliados pudo actuar de
acicate para la traducci6n en 1953 en Montevideo del Platera y yo, de
J.R. Jimenez, con el beneplacito expreso de su autor. Circunstancia que
se hace mas evidente en el caso de la opci6n de J. Zaitegi por la obra del
norteamericano H.W. Longfellow, Evangeline or a Tale oj Acadie, en
torno a la invasi6n y diaspora de un pueblo, traducci6n editada en 1945
en Guatemala bajo el elocuente titulo Atzerri, roskelerri ("pueblo emi
grado, pueblo vasco"). La edici6n juvenil de Guillermo Tell, de 1976, se
presentaba al lector con esta contraportada: "Gilen Tel es la historia de
un pueblo escondido entre montes. Los patriotas quisieron llevar a su
pueblo a la libertad, haciendo frente a todas las agresiones y ataques de
los enemigos. La historia de Tell se confunde con la historia de Suiza.
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Las aventuras del cazador Tell ponen de relieve la lucha de un pueblo,
convirtiendo a Suiza en modelo de territorios y naciones pequeiias".
Casi una decada despues esta misma obra vuelve a inaugurar la serie de
comics infantiles de Kili-Kili bajo el titulo: William Tell abertzalea.

Criterios particulares a los que, en cualquier caso, no han escapado
otras literaturas en su preferencia por autores y modas definidos y
comercialmente programados.

"El pensamiento comun europeo es la enorme obra de los traducto
res. Sin traductores no existiria Europa, no existiria la literatura univer
sal", es una breve secuencia de la reflexion de Milan Kundera publicada
en la prensa y de la que se hacia eco J.M. Zabaleta en la revista "Senez"
(n.o 3, 1 cuatrimestre-86). El papel de las traducciones, a partir de las que
todas y cada una de las literaturas nacionales --0 parciales- se yen
engarzadas en la filogenia de la literatura universal, supone para la
literatura vasca, y en especial para su repertorio infantil y juvenil, el mas
importante -cuantitativa y cualitativamente- aluvion de obras. En efec
to, el traductologo y a la vez impulsor de la Itzultzale Eskola (Escuela de
Traductores) de San Sebastian, Xabier Mendiguren, en su libro Itzulpen
teoriazko ezagupenak (2) en que analiza el fenomeno de las traducciones
en el espectro editorial vasco, arroja al respecto elocuentes datos. Si bien
es desigual el porcentaje de obras traducidas de unas a otras parcelas
literarias, algunas de ellas se sustentan basicamente en la traduccion. Asi,
en el apartado que denomina "miscelanea" -y donde incluye enciclope
dias, libro y albumes infantiles y juveniles y tebeos entre otros, y donde
asimismo las tiradas suelen ser mas amplias- las obras traducidas supo
nen el 64,5 % del total. Hecho que se manifiesta en linea ascendente si
partimos como referencia de los datos de J.M.a Torrealday a los que
acude igualmente Mendiguren: en 1978 las traducciones suponian un
8,5 % del conjunto de publicaciones en euskera; un 24 % en 1979, y un
30 % en 1980. Y sin lugar a dudas, a este ascenso esta contribuyendo
poderosamente el auge de los libros infantiles y juveniles.

Por otra parte, cabe seiialar que los autores vascos de obras infanti
les, carentes de una tradicion libresca propia y alfabetizados fundamen
talmente en una lengua distinta de aquella en la que posteriormente han
plasmado sus obras, han tenido que acudir a la tradicion literaria europea
a traves de las versiones castellanas y/o francesas, de las que con relativa
frecuencia emanan luego las traducciones al euskera de titulos ingleses,
alemanes... Y esto ocurre especialmente en huestros dias.

La formula de las coediciones, esto es, las ediciones simultaneas en
castellano, catalan, gallego y euskera, promovidas por algunas de las
editoriales espaiiolas (La Galera-Elkar-Galaxia, Anaya-Algaida, Altea
Ediciones Vascas, S.M....) se ha convertido modernamente en uno de los
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conductos por los que afluyen a las literaturas minoritarias, a la literatura
infantil vasca por ejemplo, autores y obras seleccionados desde fuera del
ambito euskaldun y, generalmente sin la correspondiente reciprocidad.
Se trata, pues, de traducciones unidireccionales que, ante la creciente
demanda y la parca oferta propia, encuentran en el niiio euskaldun un
potencial de lectores que se vera incrementado en la medida en que al
alumnado de las ikastolas -junto al que se han forjado las actuales
editoriales- se sumen aquellos otros lectores escolarizados en el Modelo-B
o Linea bilingiie de los restantes centros escolares en quienes esas
grandes firmas editoras vienen proyectando sus textos hasta ahora s610
en castellano. Asi, acaban de llegar al euskera por ejemplo, obras de ya
probado exito comercial como las de la colecci6n "EI Barco de Vapor",
de Ediciones S.M. (en la Feria del Libro Vasco de mayo-junio 86
aparecian entre las novedades internas los tres pritneros titulos de la
variante "Baporea": Las aventuras de Vania el jorzudo (Vania indartsua
ren abenturak) de O. Preussler, libro que iniciaba la serie naranja de la
colecci6n y que ha alcanzado la 6. a edic. castellana, Querida Susi, Querido
Paul (Susi maitea, Paul maitea) de la ultima premio "Andersen" Chistine
Nostlinger, y el premio "Baporea" en su primera convocatoria de 1985,
es este caso un relato original en euskera de Joxerra Garzia. La edici6n
combinada de originales y traducciones de su propio fondo permite a la
editorial abrirse mercado entre los libros infantiles vascos. Otro tanto
esta ocurriendo con los Cuentos de la media lunita de Edic. Anaya
-adecuaci6n en pequefios aJbumes del rico repertorio tradicional selec
cionado por Almod6var ya editado como Cuentos al amor de la lumbre y
que ahora Aigaida de Andalucia y la delegaci6n vasca de la editorial
introducen en ediciones paralelas, en nuestro caso bajo el titulo generico
de "Ilargi erditxoaren ipuinak", en traducci6n de Xabier Monasterio.

Hay junto a estos proyectos iniciativas de apariencia aislada que
como los albumes de Futy (de Edit. Tiempo Libre) 0 los de Biktor eta
Sandra (Edic. Universo) y bajo el indicativo de "edici6n especial para
"Zabaltzen" -Ia distribuidora principal de los libros en euskera- parecen
querer probar fortuna a la zaga de otras series rodadas como Teo 0 Ibai
de Edit. Timun Mas u otros conocidos personajes de la moderna fantas
tica infantil.

En esta coyuntura, y en tanto el panorama editorial de obras infanti
les se viene enriqueciendo con colecciones como "Itzul", de Elkar, 0
"Kimu", de Gero, junto a aquellas otras de relatos originales -"Auska
10", Eubako Ipuifiak, Sor, Perkax...- y tantas otras propuestas que, desde
la decada anterior, parecen repetir con distinto formato identicos moti
vos, se constatan sin embargo importantes lagunas de obras consideradas
c1asicas entre los libros infantiles y juveniles de otras lenguas. Quiere
decirse que hubiera una, aparente al menos, falta de criterios cuando
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existen obras repetidas en varias colecciones y tan significativas ausencias
como, por ejemplo, los Cuentos de la Selva, de Quiroga; los Cuentos
Rusos de Afanasiev, 0 los de Las Mil y una noche, el Gulliver de Swift, el
Pinocho, de Collodi, y el Peter Pan, de Barrie -aparte de aquella adapta
cion que de estos dos ultimos edito Plan en forma de tebeo- 0 las
novelas detectivescas de Conan Doyle entre otras. Maxime cuando com
probamos que se trata, a menudo, de obras fragmentariamente publica
das en las antiguas revistas literarias, de algunas de las cuales se conser
van incluso grandes secuencias ineditas, como es el caso de la version
que bajo el titulo Mil/a ta bat gauetako ipuiak (Cuentos de las Mil y una
noches) preparo G. Larrafiaga en los afios 50 para la revista "Euzko
Gogoa", de los que apenas vieron la luz cuatro relatos entre 1956 y 1957,
y que se conservan ineditos entre la documentacion de Jokin Zaitegi en
los archivos de Azkue Biblioteka de Euskaltzaindia. Son muchas las
obras que han tenido, como £1 Diario de Ana Frank, una breve secuencia
unicamente vertida al euskera (Anne Frank'en egunkariko zatitzo bat"
Egan, 1962, p. 237-245). Al estilo de las viejas revistas, hoy HABE,
publica regularmente en fragmentos obras como los Cuentos Rusos
antes citados, de los que ya existian algunas traducciones de 1. Altuna
apare<::idas entre 1930-1932 en "Euskerea" y de los que existe otra
version inedita de Xabier Monasterio. Quizas porque las revistas, aun
hoy -y Egan es el ejemplo mas patente- desempefian una labor auxiliar
y a la vez de vanguardia con respecto a una industria editorial todavia
incipiente en recursos y objetivos definidos de produccion, no tanto de
ideario, y rara vez presentes en los escaparates internacionales que,
como Bolonia, favorecen el intercambio.

La creacion en 1980 de la Escuela de Traductores (Itzultzaile Esko
la) propiciada por Euskaltzaindia, respaldada por el Gobierno Vasco y
cuyo impulsor era Xabier Mendiguren, aparece como la culminacion de
ese largo y azaroso recorrido de la literatura vasca por el escenario
europeo hacia el que siempre se han proyectado los grandes traductores
en sus respectivas variantes dialectales y con limitados cauces de difusion
a su labor tantas veces omisa. Piensese en un Duvoisin (1810-1891) autor
de la version labortana de la Vulgata; de los Dialogos, de Iturriaga, 0 de
la Vida de San Ignacio de Loyola, del P. Kardaberaz, que dejo traducidos
e ineditos doce de los 24 volumenes del Teli'maco de Fenelon, esa obra
omnipresente entre los libros juveniles europeos del pasado. Como en
su caso, la falta de un lector virtual y por 10 mismo la de una infraestruc
tura capaz de difundirla ha ido dejando en el olvido buena parte de ese
"iceberg" flotante en el espectro de la literatura vasca. De ahi que la
significacion de esta escuela se nos antoja muy similar a la de las
actuales empresas editoras, por cuanto una y otras no son sino la
resultante de una evolucion que nacia de las rudimentarias y trascenden
tales revistas culturales de principios y mediados del siglo.
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2. LAS REVISTAS LITERARIAS, ESPACIO DE LA CUENTISTICA
UNIVERSAL

La escasa tradici6n editorial y el canicter restringido de sus edicio
nes, consecuencia directa de una literatura forzosamente minoritaria ha
hecho de las revistas un cauce de expresi6n trascendental por el que los
grandes autores e importantes traductores han transmitido junto a su
obra propia la de los chisicos europeos. Poemas, fragmentos novelisticos
y, sobre todo, cuentos y relatos breves van a ir surtiendo a sus paginas,
destinadas a un receptor indife~enciado-0 en cualquier caso no especifi
camente infantil-.

Entre tanto, en Espana habian ido apareciendo desde la 2.a mitad
del XIX las "Bibliotecas Populares" adscritas a editoriales como Sopena
y Calleja, en las que se divulgaba directamente para los ninos la cuentis
tica de los Grimm 0 de Hoffmann, las novelas rosa de la Condesa de
Segur 0 las interminables historias de aventuras de Julio Verne.

Ya en los albores del XX, prestigiosas firmas como Campi6n, Man
terola, "Kirikino" 0 el mismo Azkue, y mas tarde Zaitegi, La Real
Sociedad de Amigos del Pais 0 el Obispado de Bayona, promoveran
semanarios y suplementos literarios con fines no muy diferentes a los
que perseguian aquellas otras publicaciones foraneas.

Estas son algunas de esas revistas especialmente portadoras de tra
ducciones en las que es posible encontrar muestras de textos infantiles y
juveniles:

EUZKALZALE (1897-1899), semanario bilbaino fundado por Resu
rrecci6n M. a de Azkue, quien por su condici6n de director se vio
sancionado ante la prohibici6n gubernativa de publicar textos exclusiva
mente en euskera. Crearia luego IBAIZABAL (1902-1903), que bajo la
direcci6n nominal de "Kirikino", proseguiria con identicos planteamientos.

Recoge en sus paginas, por ejemplo, un cuento de Andersen: "Agin
tariaren soinekoak" (EI traje nuevo del emperador) 1892, II, 339-40, entre
las habituales adaptaciones del folklore universal que vertia en sus paginas.

EUSKAL ESNALEA, Revista de Cultura Vasca (1911-1931), perte
neciente a la Secci6n de Lingilistica y Literatura de "Euskalerriaren
Aide", dirigida por Gregorio Mugica, de periodicidad quincenal y poste
riormente mensual y que alcanz6 331 numeros (coincide en su nombre
con otra fundada en Tolosa inmediatamente anterior).

En sus paginas aparecen muchos de los cuentos de los Grimm
traducidos por Larrakoetxea y que se reunieron en un volumen en 1929
simultaneo al de Joseba Altuna.
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En 1917, Apaolaza y Larrea publican algunas traducciones de los
cuentos de Trueba.

GURE HERRIA, boletin de la asociaci6n del mismo nombre de
Bayona, publicaci6n semanal entre 1921 y 1939 y bimensual en su
segunda epoca de 1950-1976. Se trata de la mas importante publicaci6n
vasca transpirenaica en la que el euskera predomina sobre el frances y da
cabida a la cuentistica tradicional y de nueva creaci6n proyectada en la
infancia. Por sus paginas se prodigan las fabulas de Oxobi, la recogida
folkl6rica de Mayi Aristia, los relatos de Salaberry, Minaberry y tantos
otros autores.

EUZKEREA, Bilbao (1929-1936) tuvo dos epocas: mensual del 29 al
33 y bimensual del 34-36 (4 vols.) entre sus trabajos en euskara y
castellano recoge articulos sobre lengua, historia, noticias socio-culturales
y textos literarios originales 0 traducidos.

Joseba Altuna publica entre 1930-32 la traducci6n de 14 cuentos de
Afanasiev ("Afanasiev en ipuiiiak"), ademas de algunas adaptaciones al
vizcaino de cuentos de Iturralde ("Itufalderen (en) ipuiiiak").

En ese mismo tiempo el Padre Zabala Arana public6 bajo el titulo
"Amaika gabetako ipuiiiak" treinta y dos relatos tornados de Las Mil y
una naches anticipandose en dos decadas a la iniciativa de Guillermo
Larraiiaga en "Euzko-Gogoa".

EUZKO GOGOA. Publicaci6n bimensual fundada y dirigida por
Jokin Zaitegi en Guatemala (periodo 1950-1955) y en Bayona (1956-1959)
en la que se recogen folklore, poesia, teatro, cuentos...

Por sus paginas han cruzado los mas importantes autores de posgue
rra en su mayoria exiliados y habitualmente ocultos en pseud6nimo G.
Larraiiaga publica al menos cuatro cuentos de Las Mil y una naches.

Jon Mirande publica la traducci6n de algunos cuentos de Allan Poe
como "Amontillado Upela" :-n. o 7-8, III, 1952.

En 1959 -X, p. 66-73- aparece un fragmento pel Pinacho traducido
bajo la firma "Otzabio"

EGAN, Suplemento de Literatura del Boletin de la R.S.V.A.P.,
nacido en 1948 con una periodicidad primero trimestral, luego anual y
finalmente cuatrimestral, editado en San Sebastian y actualmente dirigi
do por el academico Juan San Martin.

A partir del aiio 54 pasa a editarse exclusivamente en euskera y
desde entonces incluye una secci6n habitual que, bajo el epigrafe "Kon
tu Kontari" se dedica a la traducci6n de cuentos, poemas y fragmentos
de la literatura universal. La importancia dada a las traducciones quedaba
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de relieve en el n.D 2-4, p. 11-12 de aquel mismo ana desde el que se ha
convertido en un importante espacio para la obra de los grandes traduc
tores vascos.

A. ArnIe publica en 1955 el cuento de la premio Nobel sueca Selma
Lagerl6ff "Txantxangorria" -el petirrojo- n.° 3-4, pp. 8-13.

L. Elizalde traduce fragmentos de Chejov ("Guraso zintzoa", n.o 3-4
pp. 29-32, 1956) y de O. Wilde ("Erradoi berekoia", n.o 3-4, p. 11-45,
1959.

Manuel Lekuona, un relato de Mark Twain: "Bizirik dago, ala il
zan?" X, pp. 23-31, 1957.

E. Oraune, un fragmento del Corazon de Amicis: "Florenciar edazla
ri koxkorra", nO 5-6, pp. 19-24, 1955.

La anderefio Julene Azpeitia traduce del frances el cuento de Ray
mon Escholier "Le loup et l'agneau" (Otsoa ta bildotsa, XXV, p. 84-91,
1966.

Claro esta que, ademas de las abundantes traducciones de las que
solo referimos algunas muestras, estas revistas han ido dando a la luz
infinidad de relatos originales de proyeccion infantil: de S. Altube (Eus
kal Esnalea), Minaberry (Gure Herria) J.Ma Satrustegi (Egan), Etxezarra
ga (Euzkerea), .. especialmente en ese largo periodo de escasez de libros.

3. LAS TRADUCCIONES DE IMPRONTA CLERICAL

El papel desempefiado por las instituciones religiosas en favor de la
lengua y la cultura vascas se evidencia desde cualquier angulo desde el
que se contemple la historia del Pais Vasco. La necesidad de acercar la
cultura y la doctrina cristiana en la lengua vernacula, alentada desde la
misma Iglesia institucional, asi como la asimilacion de unos postulados
nacionalistas estrechamente vinculados al sentimiento catolico -como 10
refleja el lema: "Euskaldun fededun"- explica suficientemente el com
promiso del sacerdote vasco con su CUltura y su permanente labor
catecumenizadora.

Es este un aspecto frecuentemente estudiado que escapa a los
objetivos del presente trabajo (*) y por el que se explica la habitual

(*) Sirva como una de las tamas muestras documentales al respecto la obrita de
Miguel Intxarrondo: La iglesia y el euskera. Obligaci6n de hablar al pueblo en su lengua
nativa y de cultivarla. Imprenta Feder. C.S.M., Pamplona, 1927. Vease tambien: L. Villasan
te: "Elizari egin zaion salaketa" en Lur eta Gizon, Jakin, Donostia, 1974, p. 269 y ss. Como
estudio mas reciente y generico: Ignacio Villota: La iglesia en la sociedad espanola y vasca
contemporaneas, Desclee de Brouwer, Bilbao, 1985.
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presencia del clerigo como autor literario, c.omo educador, como misio
nero cultural, en definitiva, alli donde no ha alcanzado el interes de las
instituciones publicas 0, si se prefiere, combatiendo contra su desidia. Y
de ahi que se comprenda igualmente la opcion preferente por ciertos
libros de marcado cariz religioso, devoto 0 edificante a la hora de surtir
de obras fonineas al lector euskaldun, y especialmente infantil.

En el Pais Vasco, como sociedad eminentemente rural, el sacerdote
ha sido el fundamental promotor literario que, ademas de sus propias
creaciones 0 de su labor apostolica, selecciona y traduce aquellas obras
de la literatura extranjera aparecidas de forma aislada en colecciones no
especificamente infantiles 0 al margen de toda coleccion.

Las recreaciones de 1a Historia sagrada ocupan, sin duda, un lugar
destacado entre las traducciones al euskara y sus tiradas y reediciones
han sido cuantitativamente similares a las de los libros para el aprendiza
je del idioma.

La editorial Verbo Divino de Lizarra-Estella (Navarra) ha difundido
habituales traducciones de Jaime Kerexeta y A. Zugazti de la Biblia
Infantil del aleman Jacob Ecker, editada paralelamente en castellano:
Umeen Biblia (l a edic., 1969, 2a edic., 1974, 3a edic., 1982), en variantes
guipuzcoanas y vizcaina. Y seria Jaxinto Setien el responsable de la
variante en euskara unificado con el titulo: Haurraren Biblia de 1975, un
pequeno libro de 64 paginas en la que se ofrece al nino de forma
reducida y con apoyaturas en color el Antiguo y Nuevo Testamento. La
misma editorial editaba en el 68 la adaptacion del tambien aleman F.
Hoffman pensada para jovenes en version del mismo Anizeto Zugasti:
Gazteen Biblia, version que forma parte de la coedici6n en diez idiomas.

La edit. Mensajero de Bilbao publicaba en 1981 la triple edicion
castellana, catalana y vasca, en version esta ultima de Jon Goikoetxea,
Entzun! 7-11 urte bitarteko haurrentzat biblia en un lenguaje escueto que
busca el efecto ritmico y al que acompanan las ilustraciones del original
Ingles.

Con un destinatario inmediato como son los escolares de centros de
ensefianza adscritos a las mismas congregaciones re1igiosas, estas edito
riales divulgan las iniciativas didacticas de sus mismos profesores. En
1983 Edinorte de Bilbao ha publicado la traducci6n de la Biblia que uno
de esos equipos del Colegio Calasancio habia preparado en castellano y
que Xabier Mendiguren, tantas veces presente t:ntre las modemas tra
ducciones de textos esco1ares, ha puesto en euskara: Biblia. Neska
mutikoei esana.

Pero junto a estas pub1icaciones, circu1an otras adaptaciones mas
libres que han encontrado en 1a estructura del c6mic una formula mas
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cercana a los nifios. Como primicia cabe resefiar la Historia de Jesus que
en 191 vifietas recoge las escenas mas importantes del Evangelio a la
manera de las "vidas ejemplares" de Bruguera.

Se trata de Ichtorio ederrena, de Curtois y Breysse, en traduccion de
Arradoy -pseudonimo de Narbaitz-, publicada en Bayona en 1948. Mas
modernamente y con similar planteamiento, la edit. Arco Iris de San
Sebastian publicaba en doble version castellana y vasca la traduccion de
otro original frances bajo el titulo generico de "Narraciones ilustradas
sobre el Evangelio" (Ebanjelioa esaldi eta marrazkietan, 1982).

En otros casos, lejos de las adaptaciones biblicas, los devocionarios y
los libros puramente doctrinales, han sido sacerdotes los encargados de
verter al euskera infinidad de pequefios aIbunes ilustrados existentes en
otras literaturas. Albumes en apariencia insignificantes dentro del reper
torio literario y sin embargo en manos de reconocidos autores como el
academico Juan San Martin 0 el folklorista Manuel Lekuona. Este ultimo
tradujo y coordino a fines de los sesenta y principios de los setenta
abundantes relatos infantiles bajo el titulo generico "Ipui Polit Kikirriki",
provenientes de versiones castellanas y catalanas y derivadas a su vez de
originales norteamericanos (Documentamos en la Biblioteca Azkue y en
la Bibliografia de J. Bilbao: Neska-mutil txintxoak, Muturtxo etxetik igesi,
Bu-bu larru gorritxo y Xaku axkar iIIargira). Son breves cuadernillos en
color, cuya importancia radica en la epoca de su edicion y que recuerdan
a los, aun mas rudimentarios, publicados por la Revista San Antonio
(Santuario de Aranzazu, Ofiate, 1960) de Carlos Bernal Araluce traduci
dos por S. Berasaluce y 1. Azurmendi.

No menos importante en este contexto es la traduccion de Jean
Louis Davant de los Albums du Pere Castor publicados en 1976 por la
edit. parisina Flammarion, en edicion paralela en varias lenguas minorita
rias, incluido el catalan.

La "Genoveva de Brabante" y los Cuentos del canonigo Schmid

Con la aparicion en Barcelona de la "Biblioteca Moral Recreativa"
en 1862 -epoca de los grandes peri6dicos infantiles y de sus colecciones
simultlineas- yen la luz en castellano algunas de las obras del canonigo
aleman que circulaban por toda Europa como "libros populares" al estilo
del folletin y que participaban del espiritu didactico y moral del XVIII.

En 1929 aparece, ademas de una edici6n de sus cuentos realizada
por G. Manterola con el titulo Ipuintxoak ("Jaungoikozale", Amorebieta)
la adaptacion en verso de su recreacion de Genoveva de Brabante (Bra
banteko Genobeba, Montepio Diocesano, Gasteiz, 1929), la antigua leyen-
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da popular que desde la Edad Media se habia difundido por toda Europa
como simbolo de la virtud perseguida y que tuvo especial resonancia en
el romanticismo aleman a traves de dramas, operas y novelas. Se trata,
en el caso vasco, de una version bilingiie que acaso recogiera y transcri
biera Manuel Lekuona de su temporizador, el bertsolari Juan Cruz
Zapirain, editada bajo el patrocinio de "Eusko Folklore" que dirigia el
gran folklorista. (Existe, ademas, en forma de separata del Laboratorio de
ese mismo organismo, la version prologada por el propio Lekuona, quien
explica la introduceion y pervivencia de la leyenda en el Pais Vasco).

En 1960, la coleccion "Kuliska" (nO 37-38) edita la traduccion de
Gregorio Arnie (1810-1890), presumiblemente reedicion 0, en cualquier
caso, edicion tardia con respecto a la de Tolosa de 1885.

Ya en 1924, "Legoaldi" -J.A. Larrakoetxea, el tfaductor de Grimm
habia traducido algunos de los cuentos del canonigo aleman para Euskal
Esnalea (XIV, pag. 163).

La obra de los jesuitas Svensson y Weisser

La mencionada "Kuliska" se inauguraba precisamente con la traduc
cion en 1952 de la novela del jesuita islandes Jon Svensson: Noni eta
Mani, traducida por el tambien jesuita Placido Muxica -era el afio en que
"El Mensajero del Corazon de Jesus", a traves del que se han divulgado
tantos relatos juveniles del Padre Coloma, publicaba la 5a edicion castellana.

Noni y Mani relata las andanzas de dos nifios islandeses que, conver
tidos al catolicismo bajo la educacion de la· Compafiia de Jesus, termina
ran sirviendo a su Orden. A la vez que un relato de aventuras es la
biografia novelada de su autor. Su deseo expreso de ver algun dia vertida
su obra a la lengua materna del fundador Ifiigo de Loyola, asi como su
patente caracter didactico y espiritual, han convertido el libro en una de
las preferencias editoriales, tanto en castellano como en euskera, dentro
de sus propias iniciativas de edicion, de la misma manera que 10 fueron
en su dia las reediciones del P. Coloma. AI lado de esta obra, parece
compartir fechas y reediciones la del tambien jesuita F. Weiser Mendiko
Argia en traduccion del mismo P. Muxica, un relato de protagonistas
adolescentes en un ambiente montafiero donde el amor juvenil se envuel
ve de una espiritualidad semejante a la de los relatos de Svensson. Una y
otra obras han conocido en euskera bajo el sello Mensajero dos edicio
nes simultaneas en 1956 y 1983.

El tambien sacerdote y etnografo J.M. Satrustegui, actual secretario
de Euskaltzaindia, ha proyectado parte de su obra, ademas de en porme
norizados estudios del cuento popular diseminados en revistas y recogi-
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dos en libros como lpui miresgarriak, Lapur Zuriak y Axelko eta Otxoko,
en la traducci6n de cuentos y relatos de proyecci6n infantil~ en la col.
"Panpina", iniciativa conjunta vasco-catalana a manera de c6mics, son
suyas las traducciones de Lamizulo, de Greg (1972), lntzaur koskailu, de
E.T.A. Hoffman (1973), y Alizia de L. Carrol (1974). Prepar6 asimismo la
traducci6n del Canto al sol, de S. Francisco de Asis (lruskiaren abestia,
1973) y, con antelaci6n a todas elias, la primera y unica edici6n en
euskara del Marcelino Pan y Vino, de J.M. Sanchez Silva (Ardo ta Ogi
Martxelin, Edit. G6mez, Plamplona, 1970). Esta celebre novela piadosa
editada en 1953, lIevada al cine y que habia otorgado a su autor renom
bre universal se constituia asi probablemente en la primera traducci6n de
una novela castellana en el panorama Iiterario vasco con referencia, por
supuesto, a los lectores j6venes, y dejando aparte aquellas otras obras de
la literatura c1asica espanola, si no especialmente infantiles y juveniles si
asequibles al chico a traves del aula, como pudieran serlo el Lazarillo de
Tormes traducido por "Orixe" en 1929; Platero y yo, de J.R. Jimenez,
traducido por B. Amezagay editado en Montevideo en 1953, 0 las
frecuentes traducciones de Baroja, entre las que cabria destacar su adap
taci6n de Las inquietudes de Santi Andia (Itxasoa lano dago, 1959).

Sacerdote es igualmente el traductor de la libre adaptaci6n vizcaina
de £1 otro arbol de Guernica, de Luis de Castresana, esa novela cuyo
funcionamiento se nos hace tan similar a la de Sanchez Silva, digna de
figurar hoy entre los c1asicos libros juveniles. Publicada en 1967, obtuvo
el Premio Nacional de Literatura y ha conocido desde entonces cerca de
una treintena de reediciones y traducciones a otros idiomas, e igualmen
te fue lIevada al cine en 1969 por Pedro Lazaga. Novela que su autor
califica de documento autobiografico y que participa de ese tono tierno,
anorante y a veces dickensniano, narra en un estilo coloquial y en
estructura lineal la historia de un grupo de ninos evacuados a Belgica
durante la Guerra Civil en torno al protagonista Santi, quien plasma sus
propias evocaciones no exentas de una visi6n idealizada del sentimiento
patri6tico a semejanza de los relatos de Trueba.

£1 otro arbol de Guernica tuvo su primera edici6n en euskara en
1979, doce anos despues de su aparici6n y tras 23 reediciones en castella
no. Es su traductor Jaime Kerexeta, el mismo que habia adaptado las
ediciones biblicas. Aunque, a pesar de la fecha de edici6n, no participa
de las colecciones juveniles ya existentes ni acude a un idioma ya
oficialmente unificado, no cabe duda de que por su valor simb6lico, su
tratamiento realista y su divulgaci6n participa de una fama no diferente
de la de las novelas de Martin Vigil en castellano.

AI estar refiriendonos a un tipo de obras que sin ser expresamente
religiosas se nos antojan elegidas por su adaptador desde perspectivas
marcadamente didacticas y edificantes, no habiamos hecho menci6n a
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ese otro aluvion de libros propiamente morales e instructivos, mas
cercanos a los devocionarios que a la narrativa literaria: los opusculos del
Padre Claret Mutilchoai beren animen oneraco (Azpeiti, 1864 0, mas
modernamente, aquellas obras de canicter divulgativo como Aurtxoa
zigoinak Paristik ekarria ote?, traduccion de Dionisio Amundarain de un
original italiano dirigido a la educacion sexual de los ninos (Ediciones
Paulinas, Zalla, 1972). Suele tratarse de iniciativas nacidas en la imprenta
de congregaciones religiosas de proyeccion escolar y que se confunden
entre las creaciones propias, los textos escolares, las hagiografias y, en
una palabra, la abundante literatura didactica. Obras que tienen su impor
tancia en muchos casos dentro de la historia literaria por la epoca en la
que fueron apareciendo.

4. AUTORES CLASICOS Y NOVELAS DE AVENTURAS / LAS MODER
NAS COLECCIONES JUVENILES E INFANTILES

Si en anteriores paginas se han querido resenar las traducciones
diseminadas en revistas y las de aquellas otras obras iniciativa de sacer
dotes 0 de marcado cariz edificante, pretendemos aqui presentar la
"apertura" que a partir de los 70 -fenomeno que se constata en catalan
una decada antes- supone la aparicion de algunas de las colecciones
especificamente infantiles y juveniles, iniciativa en esta ocasion de colec
tivos culturales y pedagogicos a los que habian precedido aislados inten
tos, una vez mas al amparo de organos religiosos, como los de l.A.
Etxebarria 0 anteriorrnente "Legoaldi" empenados en llevar a los ninos
la cuentistica universal.

Las fabulas y cuentos c1asicos

La rica tradicion fabulistica de siglos anteriores -Moguel, Iturriaga,
Archu, Oxobi...- ha Ilegado a nuestros dias con evidente proyeccion
infantil. Y asi, ademas de las habituales reediciones de la obra de
aquellos fabulistas, que no hicieron sino refundir y modelar los textos
greco-Iatinos y neoclasicos, es frecuente encontrar fragmentos en alma
naques y textos escolares u oportunas antologias como los modestos
folletos de lA. Etxebarria: Fedro 'en alegiak (Euskal Katekesia de San
Anton, Bilbao, 1966) en un tiempo tan poco propicio a las ediciones en
euskara que ha dejado vacio el espectro de las lecturas para chicos. Es
esta obrita en dos volumenes de apenas 32 paginas un ramillete de
textos en latin y euskara con un vocabulario auxiliar que recuerda en
mucho la edicion abreviada de las fabulas de Iturriaga que edito Lopez
de Mendizabal en 1884.
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A las coediciones con editoriales catalanas se debe el que Elkar
incluyera entre sus primeras series y colecciones "La Galera Ipuifiak",
aIbumes infantiles ilustrados cada uno de ellos con una de las fabulas de
Esopo 0 La Fontaine.

En 1985 volvemos a encontrar dos nuevas antologias: Alegiak sudur
ondoan begiak (colec. "Auskalo" de Erein), adaptacion libre en prosa de
39 fabulas de La Fontaine a las que su traductor, J.M. Mendizabal, afiade
un estribillo en verso adaptable al de conocidas canciones en euskara.
Por su parte la edit. Baroja edita la traduccion de BiHor Madina de una
antologia de fabulas de Tolstoi: Alegiak, extraidas de sus Cuentos y
fabulas para los niiios.

Otro tanto viene sucediendo con los repertorios de la cuentistica
universal, repartida por las revistas y lIevada al libro en casos aislados
con antelacion a las modemas y numerosas series de albunes ilustrados
que los refunden, adaptan, recortan y desvirtuan en inacabables versio
nes de las que tambien el euskara participa merced a las coediciones
foraneas.

Equivalente a la labor de Carles Riba en Catalufia, J.A. Larrakoetxea
"Lagoaldi", uno de los traductores de cuentos universales mas prodiga
dos en las revistas de pre-guerra, habia ido adaptando -antes que
traduciendo- los cuentos de los Grimm a traves de las paginas de
"Euskal Esnalea" y en 1929 reune cincuenta de esos cuentos bajo el
titulo Grimm Anayen Befogetamar ume-ipuin (Edit. Alvarez de Bilbao). Se
trata de una traduccion directa del aleman al vizcaino acompafiada de
ilustraciones con la particularidad de presentar a los nifios unos persona
jes de apariencia rural vasca. Asi, los celebres Hansel y Gretel se trans
mutan en "Yulitxo eta Libetxo" 0 Caperucita en "Txapelgorritxo" y
"Los musicos de Bremen" son en esta ocasion "DurangoKo efi-abeslariak".
Es patente, desde el prologo del libro, la intencion del autor de estar
escribiendo para un estereotipo de lector rural vasco al que no llegarian
facilmente estos mismos relatos desde la revista en que se daban a
conocer por aquel tiempo.

Hayen el libro, sinduda, "infantilizaci6n" evidente en su estilo, en
su soporte impreso, de la que dan prueba, ademas, los testimonios de
personas mayores que hoy recuerdan aquellas lecturas de labios de sus
padres. No es muy distinta la intencionalidad del aleman escritor para
nifios Janosch cuando en su obra Janosch cuenta los cuentos de Grimm
(edic. alemana de 1972 y traduccion castellana de 1986) ha querido
"recuperar" para el lector infantil actual una tradicion a la que el pone
dibujos propios y sella de cuentista modemo.

Aquel mismo afio, otro de los grandes traductores de la epoca y
maestro de escuela en Zarauz, Joseba Altuna, dio a la imprenta su
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correspondiente version guipuzcoana de los Grimm: Ipuinak (Verdes
Atxirica Bilbao, 1929) en que se recogen quince cuentos ilustrados por
Ander Jauregibeitia. El traductor, el mismo de los Cuentos Rusos de
Afanasiev ("Euzkerea', 1930-32) y de los Cuentos de O. Wilde --en la
misma editorial- presenta la suya como la 1.a traduccion de los Grimm.
Ademas de otras adaptaciones esponidicas como la anteriormente citada
de Azkue de "El traje nuevo del emperador", no documentamos otras
versiones de Andersen basta la edicion que J.A. Etxebarria reune en
otro de sus breves libritos a mediados de los sesenta. En efecto, bajo el
sello de la "Euskal Katekesia" de San Anton desde la que iba divulgando
su labor literaria, aparecen en 1965 y 69, respectivamente, dos nuevos
folletos infantiles: Hans Cristian Andersen Ipuinak y Charles Pe"ault
Ipuinak, que tienen el valor afiadido de esa epoca en la que las ediciones
especificamente infantiles eran escasisimas. Solo muy recientemente los
Grimm, Perrault y Andersen vuelven a aparecer impresos en las series
de albumes que proliferan una decada despues y se mantienen en vigor
basta nuestros dias. Es de destacar entre ellas la coleccion de "Sagutxu",
edicion en euskara de "Raton Perez" de Ediciones Generales Anaya, de
la que se ban llegado a publicar 15 de sus titulos entre los que la
cuentistica de estos tres grandes europeos ocupa la mayor parte de la
coleccion de origen suizo. Otro tanto bace paralelamente la editorial
Argos Vergara, que a traves de sus colecciones en coedicion "El Dragon
Rojo" y "Los libros de la Gata" vuelve a intercalar los mismos cuentos.

Entre finales de los sesenta y principios de los setenta, preludio de
nacientes colecciones apegadas a las iniciativas de textos escolares, es
digno de mencion uno de entre los pocos libros boy clasicos que
tuvieron traduccion para los cbicos: £1 Principito de Saint--Exupery.
Similar a la edicion ya existente en castellano con los dibujos originales
del autor es la traduccion de Salvador Garmendia que bajo el sella
"Ikastola Liburutegia" propicio en 1970 el recien constituido equipo
pedagogico Gordailu de San Sebastian. En 1984 la editorial Txertoa
volveria a editarlo con la misma traduccion. Y poco despues iba a
conocer su primera adaptacion en comic entre los albumes unitarios
emanados de la revista infantil "Ipurberltz", esta vez con el texto simpli
ficado de Encarni Genua y las ilustraciones de Jesus Lucas. De abi que
Printze Txikia, se convierta como los Grimm y al margen de toda
coleccion en uno de los relatos modernos mas divulgados para el euska
ra con referencia directa al nHio.

Colecciones juveniles: los Iibros c1lisicos de aventuras (*)

Entre las primeras iniciativas de publicar series juveniles traducidas
con sello propio figura la del colectivo lKER, de Bilbao --equipo cultural
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y promotor de textos para la ikastola-, bajo el sella editorial de CINSA.
Entre 1974 y 1977 la serie "Gazteriaren Literatur Altxorra" (Joyas litera
rias de la juventud), public6 seis obras y anunciaba otras tres como de
pr6xima aparici6n que no llegaron aver la luz. Xabier Kintana y Xabier
Mendiguren eran dos importantes traductores de lKER. El Robinson
Crnsoe, de De Foe; Heidi, de J. Spyri, y Morgan, Sandokan y Pirataren
emaztea, de E. Salgari, fueron titulos publicados. Las aventuras de Tom
Sawer, y La Cabana del Tio Tom, de entre los que no llegaron a
publicarse, verian no obstante la luz en euskara entre las traducciones
can las que aparecian otros nuevos proyectos editoriales apenas unos
afios mas tarde.

A! mencionar aquellas colecciones dedicadas basicamente a las tra
ducciones, no hemos de olvidar otras en las que estas ocupan al menos
una parte de su repertorio. Es el caso de la col. "Kimu", de la editorial
Gero-Mensajero de Bilbao, que desde 1973 fue intercalando entre sus
titulos algunos de los clasicos europeos. Fue el primero de ellos el n.o
14, Gilen Tell (1976), traducido por Jacinto Fernandez Setien, precisa
mente uno de los impulsores del equipo Gordailu. Aparecerian poste
riormente Lurraren biotzeraino (Viaje al fondo de la tierra, de J. Verne,
n.o 17, 1977), Moby Dick de H. Melville, (n.o 18, 1977), e Indieta Beltza
(Las Indias Negras, de J. Verne, n.o 25, 1979). Es esta la misma colecci6n
en la que volvian a aparecer reeditadas las traducciones de P. Muxika de
Noni eta Mani y Mendiko argia (n.o 33 y 34) anteriormente mencionados.

Son "Tximista", de editorial Hordago, e "Itzul", de Elkar, las dos
colecciones mas importantes en 10 referente al caudal de traducciones
juveniles. La primera con cuarenta titulos -traducciones todas excepto
cinco- aparecidos entre 1979 y 1981. La segunda con mas de medio
centenar de obras traducidas desde la aparici6n de Miguel StrogofJ en
1979 hasta nuestros dias.

Se da la circunstancia de que una y otra colecciones simulffineas
publicaron durante algun tiempo sus respectivas versiones de los mismos
relatos originales. Razones de indole comercial y planificaci6n editorial
que no entramos a analizar aqui han hecho que encontremos:

* La cabana del Tio Tom en Osaba Tom'en txabola en traducci6n
de Diez Ulzurrun ("Tximista", n.o 17, 1980) y en Osaba Tom'en
etxola en traducci6n de Arantza Sarriegi ("Itzul", n.O 3, 1980).

* El Till Eulenspiegel, en traducci6n de F. Ibargutxi ("Tximista",
n.o 21, 1981) y en traducci6n de Txiliku ("Itzul", n.o 5, 1981).

* EI Robin Hood en la versi6n de Stinnet, en traducci6n de A.
Berasategi ("Tximista", n.o 39-40, 1981) y la traducci6n de Xabier
Mendiguren a partir de la versi6n de R. Ausonako ("Itzul", n.o 9,
1981).
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* Un capitan de quince aiios, de J. Verne, tiene asimismo la doble
version en los n.os 26-27 de "Tximista" y n.O 6 de "Itzul" del mismo ano
1981.

* Printzea eta eskafea es el titulo de sendas versiones de "Tximis
ta" e "Itzul" en sus n.os 30 y 8 respectivamente, tambien del mismo ano
81.

* Rebelion en fa granja, de G. Orwell, se traduce para "Tximista"
(n.o 23, 1981) bajo el titulo Abereeneko iraultza, en tanto que un ano
despues aparece en "Itzul" (n.o 17, 1982) como Abereen etxafde.

Si mas de cincuenta anos atnis, en 1929, habian encontrado la doble
iniciativa de traduccion de los cuentos de los Grimm -en version de
"Legoaldi" y de 1. Altuna- es claro que obedecia a razones dialectales:
una era vizcaina y la otra guipuzcoana y eran distintas las respectivas
selecciones de tan extenso repertorio. No es este el caso de dos coleccio
nes que publican ya sus obras en un euskara unificado. Como tampoco
es comparable a un mercado castellano en que las grandes dimensiones
de su receptor hispanohablante, repartido por Espana e Hispanoamerica,
justificaria las coincidencias de edicion de unas a otras colecciones. Por
eso sorprende que en un mercado editorial vasco todavia naciente y
restringido, con su idioma literario ya unificado, su creciente demanda
desde el alumnado de las ikastolas y las muchas carencias por cubrir
encontremos tan significativas coincidencias explicables solo desd moti
vos extraliterarios. De igual modo parecen ser motivos de mercado los
que explicarian a su vez la preferencia por determinados autores -Verne,
Salgari, Mack Twain...- cuyas obras se prodigan de unos a otros proyec
tos dejando al margen otras propuestas todavia sin cubrir.

Una politica editorial movida por impulsos y cuyo objetivo priorita
rio parece ser el descubrimiento y promocion de autores propios, aun
insuficientemente alcanzado, explicaria hechos como ese y justificaria las
nacientes convocatorias de premios literarios como el "Lizardi", de Zarauz,
o el recien creado "Bilintx" desde la propia editorial Elkar. Pero a la vez
ha contribuido poderosamente a la abundancia de coediciones impulsa
das desde editoriales externas cuyo exponente mas significativo se encuen
tra en la todavia mayor abundancia de aIbumes y series infantHes.

Series y aIbumes infantiles (**)

Si dificil resulta recoger la ingente obra dispersa en la prensa perio
dica de revistas, boletines, almanaques 0 diarios, no 10 es menos el tratar

(**) Se incluye al final del capitulo la relacion de las principales series y colecciones.
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de ordenar cuantos pequenos aIbumes y folletos han circulado en manos
de la infancia: por su condicion de producto efimero y perecedero y,
sobre todo, por la escasa relevancia que para el bibliografo y el docu
mentalista han solido tener en todas las culturas, el pequeno cuademo
troquelado, el folleto ilustrado 0 el tebeo participaria mas de las caracte
risticas del juguete que de la obra literaria. Son un tipo de obras que el
estudioso acostumbra a incluir entre la "miscelanea" --es el caso de
J.M.a Torrealday 0 de I. Sarasola- y el bibliografo entre los "cuentos
infantiles", rastreables para un estudio de la literatura vasca merced a su
escasa "antigiiedad", que permite encontrarlos aun en la libreria y, sobre
todo, entre la documentacion archivada en la Azkue Biblioteka de Eus
kaltzaindia donde, bastante incompletas, se encuentran vestigios de los
que se suponen viejas series y colecciones. Esta fuente directa, asi como
el "Catalogo general de libros (1936-1976)" que Torrealday incluye en
Euskal idazleak gaur, susceptible de completarse con las aportaciones
de Jon Bilbao en el "Suplemento 1961-75" de su Euskal Bibliographia
nos ha permitido cubrir ese fundamental periodo de dos decadas anterio
res a la actual, ya documentada esta en los catalogos editoriales en vigor,
en el de las anuales ferias del libro vasco de Durango 0 en el del
programa EIMA que edita el Dto. de Publicaciones del Gobiemo Vasco.

Lo primero que documentamos es que en las decadas de los sesenta
y setenta apenas existen colecciones de albumes infantiles de propia
creacion. Documentamos una modesta serie de cuatro breves albumes
que bajo el titulo "Ipuin sota umeentzat" incluye entre sus publicaciones
la revista "Karmel". La escasez de recursos lleva a la adaptaci6n de
series ya existentes en otros idiomas a modestas editoriales, habitual
mente adscritas a instituciones religiosas oa la edici6n paralela por parte
de editoriales foraneas que adecuan parte de su tirada a la versi6n vasca.

Bajo el titulo "Umetxoen ipuiak", la revista "San Antonio", del
Santuario de los Franciscanos de Aranzazu (Onate) edita seis pequenos
aIbumes cuyo protagonista es siempre un conejito (Pipo, Nini, Doni,
Pitxi...) cuyo autor es Carlos Bernal Araluce, y cuyos traductores son
Sabin Beraluze y Juan Azurmendi.

La editorial Edili publica entre 1962 y 1964 al menos diez albumes
con la adaptaci6n al guipuzcoano de Jon Onatibia de cuentos entre los
que se recrean chlsicos como Cenicienta, Blancanieves, el Patito Feo 0 el
Flaustista de Hamelin.

En 1968 la editorial Timun Mas de Barcelona publica en euskara,
bajo el titulo "Ipui polit kikirriki" la traduccion de Manuel Lekuona de al
menos seis albumes de diversos autores norteamericanos de la que
presumiblemente existe version castellana y se supone coedicion simul
tanea en varias lenguas por parte de la editorial catalana, J. Bilbao hace
referencia a ella en su Bibliographia.
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Asimismo recoge este bibliografo nueve titulos de G. Belkromn
editados en 1969 en Zalla (Vizcaya), esto es, en Ediciones Paulinas y
traducidos parte por Xabier Peiia y parte por Juan San Martin. Aunque
no hemos tenido acceso a ellos, par sus titulos ("Hiru katakume kezka
tiak", "Puffy txita ibiltaria", "Dudu zalditxoa, mozorro-dantzan",...) se
desprende se trate historietas con animales protagonistas. No hace a ella
referencia Torrealday y si 1. Bilbao.

Ese mismo aiio, la editorial Sopena, de Barcelona, publica a su vez
su serie de pequeiios aIbumes "Margo ederdun ipuiak", con mas de una
decena de titulos de la que no se menciona ni autor ni traductar, ni
encontramos nocion en Torrealday y J. Bilbao, unicamente el titulado
"Simon Lelo", en cuya solapa se mencionan los restantes titulos.

Ya en los setenta es de destacar la labor del distribuidor y a la vez
editor 0 coeditor liiaki Beobide por su proyeccion especificamente infan
til. Ademas de su interes por las enciclopedias juveniles y los textos
escolares que difundi6 en relacion con el equipo Gordailu, se deben a su
iniciativa los primeros albumes traducidos de "Asterix". Sus permanen
tes contactos con editoriales foraneas desde las que se surtia en euskera
el mercado editorial 10 convierten en el precursor de las posteriores
coediciones que hoy mantiene Elkar y, sobre todo, en uno de los mas
importantes promotores del libro ilustrado en euskara. En 1971, bajo el
sello editorial "Plan, S.L." edita Beobide al menos cuatro albumes:
Altxorraren isla (La isla del tesoro), Peter Pan, Pinotxo y Tom Sawer'en
ibilerak (las aventuras de Tom Sawyer). Se trata de folletos de 32 paginas
en color con viiietas y parlamentos tipicos del tebeo.

En 1973 la editorial Etorkizuna, de Pamplona, en coedicion con
Publicacions de I'Abadia de Montserrat, publica la serie "Panpina", de la
que se conocen al menos seis albumes entre los que vuelven a recrearse
algunos relatos de la cuentistica universal -"EI Cascanueces", de Hoff
man; "Alicia", de L. Carroll; Hansel y Gretel, de los Grimm- junto a
otros de autores catalanes. Se trata de cuademos de 35 paginas presenta
dos, como los de "Plan S.L." a la manera de los comics y cuya traduc
cion al euskara estuvo a cargo de importantes autores: J.M.a Satrustegi,
liiaki Ayerbe, Salvador Garmendia y, entre ellos, los alumnos del Liceo
Santo Tomas de S.S. como traductores de uno de los albumes. Esta
iniciativa, que duro hasta el 75, no figura en 1. Bilbao y si en el
repertorio de Torrealday, quien documenta asimismo otra iniciativa de
ese mismo trienio: la serie de albumes de gran formato de la col.
"Turquesa" que publica la editorial Fher 0 Laida de Bilbao. Nuevamente
son los cuentos populares de la cuentistica europea -Blancanieves, EI
gato con botas, Los tres cerditos, La Bella durmiente, Caperucita y EI
soldadito de Plomo- los que constituyen la coleccion.
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Por su parte, en 1975, la tambien bilbaina editorial Maves edita la
version en euskera de dos colecciones -"Loto" y "Birbiskunde"- de 10
y 6 volumenes respectivamente en cada uno de los cuales se recogen
dos cuentos de la cuentistica universal. Ninguna de elias se mencionan
por Tor~ealday y solo la segunda, "Birbiskunde sorta", se menciona en 1.
Bilbao.

Ese mismo ano, Ediciones Vascas de S.S. comienza a editar conjun
tamente con Ediciones Altea de Madrid algunas de sus series infantiles:
"EI Zoo Fantastico", "Altea Benjamin"... que quedaron interrumpidas
con la desaparicion de la firma editorial donostiarra en 1982.

Entre 1983-84, Ediciones Generales Anaya edita con "Sagutxu" los
quince primeros titulos de su serie de aIbumes de origen suizo "Raton
Perez" -coleccion que tiene igualmente su correspondencia catalana
bajo el sello de Barcanova y se mantiene aun abierta en castellano con
nuevos titulos. Junto a relatos populares de distintos paises, muestra
especial predileccion par los de Grimm, Andersen y Perrault. Con ser
una iniciativa de exquisita presentacion e ilustraciones, su bajo rendi
miento en el mercado euskaldun ha lIevado a cerrarla en el decimoquin
to de sus titulos. Vuelve sin embargo Ediciones Anaya a lanzar una
nueva coleccion de albumes infantiles en 1986. Se trata de la adaptacion
al euskara de "Los cuentos de la media lunita" (Ilargi erditxoaren ipui
nak) cuyos veinte primeros titulos se editan en 1985 a partir del rico
repertorio que Rodriguez Almodovar habia ido vertiendo en "Cuentos al
amor de la lumbre" y que adapta simplificandolos como metodo de
lectura para ninos del Cicio inicial de la E.G.B.

De similares caracteristicas han sido las dos colecciones de albumes
infantiles divulgadas por Argos-Vergara desde 1982 hasta su desapari
cion: "EI dragon rojo" y "Los libros de la gata" ("Erensuge gorria" y
"Katakumearen liburuak" que han publicado en versiones castellana,
catalan y vasca una larga relacion de relatos de autores actuales entre los
que volvian a encontrar cabida los clasicos europeos.

A riesgo de estar dejando en el olvido otras existentes, las series y
colecciones hasta aqui resefiadas en un orden cronologico permiten una
serie de consideraciones ultimas de las que, en su evolucion, participan
asimismo los demas libros infantiles: .

La abundancia de obras traducidas contrasta sobremanera con la
escasez de libros originales para nifios y jovenes, a cuya demanda,
gradualmente creciente con la escolarizacion en euskara, han tratado de
responder aisladamente modestas iniciativas que se habian anticipado al
nacimiento de las nuevas editoriales internas. Por su parte, las grandes
firmas editoriales del Estado han tratado tambien de satisfacer esa deman
da mediante coediciones 0 versiones paralelas de su fondo, convirtiendo-
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se asi en portadores de las abundantes series de albumes en color y en
edici6n cuidada, es decir, en recursos a los que las editoriales internas no
hubieran podido hacer frente en solitario. Y la suma de esas particulares
propuestas han venido arrojandoun resultado cuyo comun denominador
es la abundancia de adaptaciones 0 versiones de la cuentistica universal
de los Grimm, Perrault y Andersen de una parte, y de otra la presencia
de aquellos autores de cuya proximidad partiera tal 0 cual iniciativa: 10

cual explica la abundancia de autores catalanes entre los libros impresos
en euskara por cuanto han sido catalanas las propuestas de las que el
euskara se ha surtido mayoritariamente.

Con ser la difusi6n de autores propios su objetivo fundamental, las
actuales editoras vascas continuan haciendo prevalecer las obras traduci
das. Y asi, por ejemplo, Elkar reune en su col. "Itzul" mas de cincuenta
volumenes en tanto que "Sor", nacida simulffineamente para las obras
de autores euskaldunes apenas alcanza la docena de titulos. Por su parte
Erein, en cuyos planteamientos no cabian las traducciones, comienza a
partir del 85 a darles cabida en su col. "Auskalo".

Acaso sea la cada vez mayor gama de aIbumes infantiles originales
adscritos a la de textos para el aula la que este desplazando paulatina
mente aquellas otras provenientes de editoriales externas, que se yen al
parecer forzadas a repetir los mismos textos clasicos con su capacidad de
recursos plasticos, como si de dos direcciones, mas divergentes que
convergentes en el mercado, se tratara: las de los modelos didacticos
euskaldun y blingiie respectivamente. Y sin embargo, una iniciativa
particular parece haberse establecido en la confluencia de ambas y en
medio del rico repertorio de albumes infantiles: la serie infantil "Chalu
pa" acometida conjuntamente por La Galera, de Barcelona; Galaxia de
Vigo y Elkar de San Sebastian. Con sus mas de veinte titulos publicados
simultaneamente en castellano, catalan, gallego y euskara desde 1983,
reune a autores e ilustradores de las distintas comunidades y da cabida
entre ellos a los eternos clasicos (*).

APENDICE I: RELAOON DE OBRAS TRADUODAS EN COLECCIO
NES JUVENILES

"KULISKA" sorta - Edit. Itxaropena, Zarauz (1932) - 54 tituIos I 7 traduccio
nes (1952-1973)

Svensson: Noni eta Mani (traduc. P. Mugica, S.J.), n.o 1/1952

H. Wast: Bide lzkutua (traduc. Itunbe), n. os 15-16/1956
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P. Baroja: Itxasoa lana dago (traduc. Y. Etxaide), n. D 29-30/1959

Schmid: Brabante'ko Genobeba (traduc. G. Arrue), n. DS 37-38/1960

E. Hemingway: Agurea ta itxasoa (Goenaga, S.1.), n. D 52/1963

R. Tagore: lru poema (traduc. Onaindia), n.D 53/1963

C.J. Cela: Paskual Duarte (L. Jauregi), n.D 62/1967

(Ia coleccion incluye obras de poesia, teatro, novelas y cuentos. Publico 77
numeros buena parte de los cuales constituyen volumenes dobles)

"GAZTERIAREN LITERATUR ALTXORRA" - IKER-CINSA, Bilbao (1972)
-6 titulos I 6 traducciones (1974-1977)

D. De Foe: Robinson Crusoe (traduc. Xabier Kintana), 1974

J. Spyri: Heidi (traduc. Xabier Mendiguren), 1975

E. Salgari: Morgan (2 vols.) (traduc. IKER), 1976

E. Salgari: Sandokan (traduc. IKER), 1976

E. Salgari: Pirataren emaztea (traduc. IKER), 1977

E. Salgari: Mompracen Azkena (traduc. IKER), 1977

(tres nuevos titulos figuran en las uItimas contraportadas como de proxima
aparicion: Berriz Heidi de 1. Spyri, Tom Sawyer en ibilaldiak y Osaba Tom-en
etxaola de B. Stowe que no lIegaron a editarse)

"KIMU" saila - Edit. Gero (Meusajero), Bilbao (1970) - 37 titulos I 6 traduc
ciones (1973-...)

F. Schiller: Gilen Tell (traduc. 1. Fdez. Setien), n.D 14/1976

1. Verne: Lurraren biotzeraino (traduc. I. Azkune), n.D 17/1977

H. Melville: Moby Dick (traduc. K. Alkona), n.D 18/1977

J. Verne: Indieta beltza (traduc. I. Azkune), n.D 25/1979

J. Svensson: Noni eta Mani (traduc. P. Muxika), n.D 33/1983 (*)

F. Weiser: Mendiko argia (traduc. P. Muxika), n. D 34/1983 (*)

(*) ademas de la edicion castellana, existen anteriores versiones en euskara
publicadas en 1968 bajo el sello Mensajero
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"TXIMISTA" saila - Edit. Hordago, San Sebastian - 40 titulos / 36 traduccio
nes (1979-1981)

Mark Twain: Tom Sawyeren abenturak (4 vols.), n.DS 4-5-6-7/1979

Mark Twain: Tom Sawyer detektibe (traduc. 1. Lizarralde), n.o 1111980

Mark Twain: Printzea eta eskalea (traduc. 1.M.Z.), n.o 3011981

L. Carroll: Alizia herrialde harrigarrian, n.o 8/1979

H.G. Wells: Ikusezina (traduc. Arantza Sarriegi), n.o 9/1979

Jack London: Oihanaren deia, n.o 10/1979

Jack London: Abentura ikasgarria airean, n.o 12/1980

Jack London: Mauki (traduc. Arantza Sarriegi), n.o 20/1980

Jack London: Pirataren espedizioa, n.o 22/1981

Jack London: Bizi nahi (traduc. G. Etxebarria), n.o 35/1981

R.L. Stevenson: Ahotzen isla-Deabrua boti/an (traduc. K. Aulestia), n.o 13/1980

W. Scott: Ivanhoe (traduc. Felix Ibargutxi), n.o 14/1980

E. Salgari: Urrutiko mendebako mugak (2 vols.) (traduc. G. Etxebarria), n.DS

15-16/1980

E. Salgari: Pirataren andrea (2 vols.) (traduc. G. Etxebarria), n.DS 18-19/1980

H.B. Stowe: Osaba Tom'en txabola (traduc. P. Diaz Ulzurrun), n.o 17/1980

Anonimo: Till Eulenspiegel (traduc. Felix Ibargutxj), n.o 21/1981

G. Orwell: Abeereneko iraultza (traduc. I. Unzurrunzaga), n.o 23/1981

F.L. Baum: Oz'ko magoa (traduc. 1.M. Arzallus), n.o 24/1981

J. Verne: Hamabost urteko kapitaina (2 vol.) (traduc. G. Etxebarria), n.DS

26-27/1981

H. Baumann: Estepako semeak (2 vols.) (J.M. Zabaleta), n.DS 28-29/1981

A. Daudet: Taraskoneko Tartarin (traduc. 1.M.Z.), n.o 31/1981

A. Daudet: Tartarin Alpeetan (traduc. P. Diez Ulzurrun), n.o 32/1981

W. Irwing: Rip Van Winkle (traduc. I. Zurutuza), n.o 34/1981

Anonimo: Azeri Axiantea (2 vols.) (traduc. 1.M. Arzallus), n.DS 36-37/1981

H. Longfellow: Hiawatha (Bittor Hidalgo), n.o 38/1981

N.R. Stinnet: Robin Hood (2 vols.) (traduc. A. Berasategi), n.DS 39-40/1981

(a excepcion de los tres primeros titulos de Txomin Peillen, que abren la
traduccion y de dos de Y. Etxaide, los restantes son traduceion de clasieos,
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algunos de los cuales se reparten en dos volumenes. En muchos no se indica
traductor)

"ITZUL" saila - Edit. Elkar, San Sebastian (1977) - Todos traducciones
(1979-...)

1. Verne: Migel Strogof! (traduc. Joan Amenabar), n.o 1/1979 (2." edic. 1982)

1. Verne: Gran Kapitainaren semeak (traduc. D. Urbistondo), n.o 4/1981

J. Verne: Amabost urteko kapitaina (traduc. J. Amenabar), n. o 6/1981

J. Verne: Munduaren azken muturreko faroa (D. Urbistondo), n.o 1211981

J. Verne: Munduari itzulia 80 egunetan (traduc. M. Arregi), n.o 37/1983

S. Sorribas: Ketxusen Zooa (traduc. Joxean Ormazabal), n.o 211980

H.B. Stowe: Osaba Tom'en etxola (traduc. Arantza Sarriegi), n. o 3/1980 (2."
edic. 1983)

Anonimo: Till Eulenspiegel (traduc. "Txiliku"), n.o 5/1981 (2." edic. 1982)

M. Canela: Norena da basoa? (1. Ormazabal), n.o 7/1980

M. Canela: Utinghami, lainotako errege (A. Sarriegi), n.o 11/1981

M. Twain: Printzea eta eskalea (traduc. B. Mujica), n.o 8/1981

R. Ausonako: Robin Hood (traduc. X. Mendiguren), n.o 9/1981

Rudyard Kipling: Oihanaren Iiburua (1.M." Aranburu), n.o 10/1981

J. Vallverdu: Iban trapuzaltzailea (1. Garzia), n. o 13/1981

1. Vallverdu: Xarpa (traduc. J.M. Azurmendi), n. o 47/1985

G. Rodari: Jolas egiteko ipuinak (J. Ormazabal), n.o 14/1981

G. Rodari: Telefonozko ipuinak (ldioia Agirre), n. o 26/1982

G. Rodari: £Skale txikiak (traduc. D. Urbistondo), n.o 49/1985

M. Lodi: Txipi (traduc. Arantza Sarriegi), n.o 15/1$81

M." Gripe: Elvis, Elvis (ldoia Agirre), n.o 16/1982

Goscinny-Sempe: Nikolas Txiki (traduc. Imanol Tapia), n.o 17/1982

Goscinny-Sempe: Nikolas Txikiren errekreoak (R. Agirre), n.o 22/1982

Goscinny-Sempe: Nikolas Txikiren oporrak (R. Agirre), n.o 27/1983

Goscinny-Sempe: Joakin eta bere buruhausteak (D. Urbistondo), n.o 51/1986

Goscinny-Sempe: Nikolas Txiki eta bere lagunak (D. Urbistondo), n.o 53/1986
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E. Salgari: Korsario Beltza (traduc. Jone Forkada), n.01811982

G. Orwell: Abereen etxaldea (J. Martin Elexpuru), n.o 1911982

G. Janer: Gaxpar erregea (Arantza Sarriegi), n.o 2011982

J. Carbo: Hamarreko laguntzalea (A. Linazasoro), n.o 2111982

C. Kurtz: Oskar eta retia (1. Arzallus), n.o 2311982

C. Kurtz: Oskar eta Ovniak (Pello Esnal), n.o 29/1983

O. Preussler: Tomas Txorimalo (X. Garzia), n.o 2411982

O. Preussler: Sorgintxikia (p. Izagirre), n.o 3211983

O. Preussler: Fantasmatxoa (X. Garzia), n.o 3611983

P. Hartling: Txirbel (X. Garzia), n.o 2511983

P. Hartling: Amona (D. Urbistondo), n.o 3011983

E. Kastner: Maiatzak 35 (B. Hidalgo), n.o 2811983

E. Kastner: Gela hegalaria (Lourdes Izagirre), n.o 4111984

F. Hetmann: Futboleko botak (traduc. Aitor Juaristi), n.o 3111983

G. Feustel: Nino suerte bila (D. Urbistondo), n.o 3311983

R. Zimnik: Garabia (traduc. Felipe Juaristi), n.o 3411983

R. Zimnik: Danborrariak (A. Pontesta), n.O 3511983

J.M. Simmel: Ez nigarrik egin (M. Altuna), n.o 3811984

H. Jiirgen Press: Eskubeltz taldearen abenturak (p. Izagirre), n.o 3911984 (2."
edic. 1985)

R. Mirajkar: Jennyren ibilaldiak (Pello Zabaleta), n.o 4011984

R.L. Stevenson: Altxorraren uhartea (X. Etxaniz), n.o 4211984

G. Ruck Pauquet:, Belloni Zirkoa (Pello Zabaleta), n.o 4311985

G. Ruck Pauquet: Boris eta arrain sorgindua (X. Aranburu), n.o 4411985

G. Ruck Pauquet: Basa guztietan dago sagu bibolinjole bat (P. Zabaleta), n.o
4611985

A. Brager: Bertatik ikusita beste era batera dira gauzak (P. Zabaleta), n.o
4511985

U. Walfel: Sora berdeak, sara grisak (Xabier Monasterio), n.o 4811985

J. London: Letagin zuri (Xabier Mendiguren), n.o 5011986

G.c. Groce: Bertoldo ta Bertoldina (X. Mendiguren), n.o 52/1986

Tehanetorens: Ipuin irakiarrak (Joxantonio Agirretxe), n.o 54/1986
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APENDICE II: RELACION DE ALGUNAS SERIES DE ALBUMES lNFANTILES
TRADUCIDOS AL EUSKARA

1960: "Umetxoen ipuiak"

(Revista San Antonio del Srio. de Aninzazu.
Autor: Carlos Bernal Araluce.
Traduc.: Sabin BerazaluzelJuan Azurmendi).
- Pipo, konejutxu arroa
- Nini, konejutxu argia
- Doni, konejutxu negartia
- Toto, konejutxu biurria
- Pitxi, konejutxu potxoloa
- Piru, konejutxu jakintxua

1968: "Ipui polit kikirriki" (*)

(Edit. TlmunMas, Barcelona.
Varios autores.
Traduc.: Manuel Lekuona).

- Xagu axkar iIIargira, de A. Gogins
- Muturtxo etxetik igesi, de I. Bertail
- Neska-mutil txintxoak, de M. Summit
- Bu-Bu, "Iarru-gorritxo, de P. Abbott

1962-64

(Ed iii, Bilbao.
Traductor al guipuzcoano: Jon Ofiatibia).

- Sagutxo jakintsua (La ratita sabia), 1962
- Sagutxo ausarta (EI ratoncito aventurero), 1962
- Aatetxo itsusia (EI patito feo), 1964
- Edurne Zuri ta zazpi iputxak (Blancanieves), 1964
- Erbia ta apo-armatua (La liebre y la tortuga), 1962
- Errauskine (Cenicienta), 1964
-Ikasbide on bat (EI conejito travieso), 1964
-Ipotz triskaria (EI enano saltarin), 1964
- Mitxifi'en biurrikeriak (Aventuras de Michin), 1964
- Hamelingo txirularia (EI flautista de Hamelin), 1964

1969: "Margo Ederdun Ipuiak" (**)

(Edit. Ramon Sopena, Barcelona.
No se menciona autor ni traductor).
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- Lapurren azken txarra
- Tximu dantzariak
- Bi konejutxuak
-Atxo gaxoa
-Simon lela
- Asto-narru
-Amatxo
- Nekanen gora-berak
- Iturriko maitagarria
- Mitxitxu ta Mitxita
- Katu borrokalaria

1%9

(Ediciones Paulinas, Zalla (Vizcaya).
Autor: G. Belkrom.
Traduc.: X. PenalJ. San Martin).

- Dudu zalditxoa, mozorro dantzan
- Hiru katakume kezkatiak
- Iko ohianeko oreinkumea
- Kurrin txerrikumea eta bere jaia Piru ahatetxoa
- PuffY txita ibiltaria
- Terry artzakumea basoan
- Untxi kuitxo arrantzalea

1973-75: "Torquesa"

(Edit. Laida-Fher, Bilbao.
Autor: A. Gomez Segura).

- Edume ta 7 gizatxoak (Blancanieves)
- Txano Gorritxo (Caperucita)
- Katu botaduna (El gato con botas)
- Beruntxo gudaritxoa (El sodadito de plomo)
- Hiru txerrikumeak (Los tres cerditos)
- Loti ederra (La bella durmiente)

1971

(Plan, S.L./I. Beobide, San Sebastian.
No se indica traductor).

- Altxorraren isla (La isla del tesoro) de Stevenson
- Peter Pan de Barrie
- Pinotxo de "Collodi"
- Tom Sawyer-en ibilerak de M. Twain
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1975: "Loto" (10 vols.)

(Edit. Maves, Bilbao) (*)

- Edurne Zuri-Gulliber (Blancanieves-Gulliver)
- Espuruntxo-Asta larru (Pulgarcito-Piel de asno
- Haurtertxu-Ali Baba (Cenicienta-Ali Baba)
- Oskidun katua-Pinotxo (El gato con botas)
- Txano Gorritxo-Arratoitxo kaskarina
- Xokolatezko etxetxoa-Hiru hartz eta hit
- Loti ederra-Urrezko arraultzedun oiloa
- Hameligo txirularia-lostuntxo aurarta
- Ahatetxo itzusia-Otxoa eta zazpi ahunta
- Beraunezko soldadutxua-Hiru txarrikumea

1973-75: "Panpina"
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(Edit. Etorkizuna/Abadia de Montserrat.
Albertu Rue es el adaptador e ilustrador de varios albumes.
Distintos traductores).

- Intzaurkastailu de ETA. Hoffman (lM." Satrustegi)
- Alizia de L. Carroll (lM." Satrustegi)
- Hansel eta Gretel de Grimm (liiaki Ayerbe)
- Gudu garratza de M.A. Sayrach (alumnos del Liceo de Sto. Tomas, de S.S.)
- Peru ta babarrun-gorria de A. Rue (S. Garmendia)
- Kim ibilkaria, de "Iva" (Gorka Trintxerpe)

1975: "Birbizkunde" (6 vols.) (*)

(Traduc.: X. Mendiguren-X. Kintana.

- Aladino eta kriselu miregarria-Katutxo
- lostuntxo azkarra-Edurne Zuri
- Txokolatezko etxea-Xageme Perxenta
- Oihaneko printzesa-Nano saltaria
- Mari erraustin-Ali-Baba eta berrogeila
- Espurutxo-Txano Gorritxo

1975 (10 vols.)

(Ediciones Altea/Edic. Vascas.
Autores: M.A. PachecolJ.L. Sanchez.
Traduc.: IF. Lecea/lA. Aguirre).

-Airea naiz
- Arbola naiz
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- Arrain bat naiz
- Eguzkia naiz C..)
(ambas editoriales publicaron en coedicion series como "EI Zoo fantastico"
("Zoo fantastikoa") y, posteriorrnente doce titulos de la serie "Altea Benjamin"
("Benjamin bilduma")

1983-84: "Sagutxu" (15 vols.)

(Edic. Generales Anaya, Madrid.
Traduc.: Jone Forcada/M: Luisa Urrneneta-Inaki Iiiurrieta).
- Berunezko soldadutxoa (E1 soldadito de plomo) de Andersen
- Izaia (EI abeto) de Andersen
- Babarrun majikoak (Las habichuelas magicas) cuento ingles
- Ring printzea (EI principe Ring) cuento islandes
- Andrea hostoa (La mujer hoja) cuento noriego
- Txori harrigarria (EI pajaro emplumado) de los Grimm
- Hansel eta Gretel (Hansel y Gretel) de los Grimm
- Arrantzalea eta bere emaztea (EI pescador y su mujer)
- Erleen erregina (La reina de las abejas) de los Grimm
- Hiru lengoiak (Los tres lenguajes) de los Grimm
- Antzaren neskatoa (La nina de los gansos) de los Grimm
- Txano gorritxo (Caperucita roja) de Perrault
- Mari errauskin (Cenicienta) de Perrault
- Basoko loti ederra (La bella durrniente) de Perrault
- Maiteder eta basapistia (La bellay la bestia)

1976: "Albums do Pere Castor" (4 vols.)

(Edic. Flammarion, Paris.
Traduc.: 1. Louis Davant).
- Les bons amis
- Trois petits cochons
- Petit chat perdu
- La chevre et les biquets
(ediciones paralelas en aleman, breton, catalan, corso, limusino, provenzal y
euskara)

1982-1985: "Herensoge gorria"I"Katakomearen liboroak"

(Edit. Argos-Vergara, Barcelona.
Traduc.: R. EtxezarretalJosu Landa).

dos series de albumes ilustrados editados simultaneamente en castellano, cata
lan y euskara con relatos de autores actuales, mayoritariamente catalanes, entre
los cuales reaparecen las adaptaciones de los cuentos c1asicos
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1983-... : ''Txalupa''
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(Coedici6n La Galera-Galaxia-Elkar.
Traduc.: Joxean Ormazabal

- Berunezko soldadutxoa (El soldadito de plomo) de Andersen
- Gau bat txalupan (Una noche en la barca) de A. Benet
- Peru gezurtia (Pedro Picaro) cuento popular
- Txikete Tximadun (Riquete el del copete) de Perrault
- Rin eta Krispin (El perro Rin y el lobo Crispin) de Carlos Casares
- Tirtirikuak (Los zarramplines) de S. Balestrini
- Him senargai eta neskatila (La nina de los tres maridos) de "Fermin Caballero"
- Suge zuria (La serpiente blanca) de los Grimm
- Zoritxarreko babutxak (Las babuchas de la desdicha) cuento lirabe
- Xigurdin (El viaje de Ruteazul) de L. Medina
- Guillen Tell (La leyenda de Guillermo Tell) cuento suizo
- Joxepi dendaria (La tienda de Pepa) de Mariasun Landa
- Igel jakintsua (La rana sabia) de Lauro Olmo
- Perikles eta balea (Pericles y la ballena) de Xoana Torres
- Urrezko antzara (La oca de oro) de los Grimm
- Ardi beltza (La oveja negra) de R. Capdevilla
- lzar berdea (La estrella verde) de Mariasun Landa
- Luxioren abenturak (El pintor del viento) de X. Pison
- Azkeneko erensugea eta kapeladenda (El ultimo dragon y la sombrereria) de

Antonio Robles
- Mattin eta Pattin (Pepin y Pep6n) de Paco Sagarzazu
- Gauez euria egin zueneko eguna (El dia que llovi6 de noche) de H. Villar
- Tximino gixajoa (El mono Tximino) de S. Calleja
- Arratoien zenbatzailea (El censor de ratas) de Angeles Arbes
- Ganbaran festa (Fiesta en el desvan) de M." V." Moreno

1986-... : "Dargi enlitxoaren ipuiak"

(Ediciones Anaya
Autor: Rodriguez Almodovar.
Traduc.: Xabier Monasterio).

- Tximinoaren tximinokeriak (El mono caprichoso)
- Zorro barneko neskatoa (La nina del zurr6n)
- Adarrik adar (De penca en penca)
- Kiriko oHarra (El galla Kiriko)
- Printzesa mutua (La princesa muda)
- Ni, leoia! (iYo, el le6n!)
- Hiru txerritxoak (Los tres cochinillos)
- Hamabi lapurrak (Los doce ladrones)
- Maritxu irribartxu (Mariquilla rie perlas)
- Azeria eta otsoa (La zorra y el lobo)
- Peru Anton eta Joakina sorgina (Periquin y la bruja Curuja)
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- Joan eta itzuItzeko gaztelua (EI castillo de inis y no volvenis)
- Abere beldurtiak (Los animales miedosos)
- Nire herriko tontolapikoa (EI tonto de mi pueblo)
- Hiru zezentxoak (Los tres toritos)
- Txita erdia ta erreal erdia (EI medio pollito y el medio real)
- Peru Maltzurra (Perico Malastrampas)
- Urrezko aizkora (EI hacha de oro)
- Erregearen hiru galderak (Las tres preguntas del rey)
- Abereen biltzarra (EI parlamento de los animales)
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(*) Existen tambien una serie de libros didacticos editados por Timun Mas cuya
traducci6n supervis6 el mismo Lekuona entre 1968-71, que se menciona en Torrealday y 1.
Bilbao. Lekuona public6 a su vez en 1973, en Bilbao, "Txuri ta gOITi kikirriki".

(**) La enciclopedia de simi1~r titulo "Margo Ederdun Enziklopedia" (Donostia
Barcelona, 1968, edici6n conjunta de I. Beobide y Timun Mas no guarda relaci6n con esta
serie de pequefios :ilbumes.





LEXIKO-BERRIKUNTZAREN ANTOLAMENDUA ZENBAIT
HERRIALDETAN

Donostia, 1986-XII-19

Andoni Sagama

o. SARRERA

1986ko Urriaren 24ean eta 25ean Euskaltzaindiak Lekunberrin egin
zituen lexiko-berrikuntzari buruzko gogoetetan eztabaidatu ziren gaien
artean Euskaltzaindiak berak, Eusko Jaurlaritzak eta hiztegigintzan dihar
dutenek izan behar lituzketen harremanen arazoa azaldu zen.

Eztabaida horretan, beste herrialde batzuetako erakundeek nolako
harremanak izan ohi dituzten agertzea argigarri izan daitekeelako ustea
azaldu eta txosten bat aurkeztea proposatu nuen. Ondoko orrialdeek
helburu horixedute hain zuzen.

Azterketa herrialdez herrialde egin dut eta azkenean ondorio batzuk
ateratzen saiatu naiz.

Gaurko gizarte industrializatuan hizkuntza guztietan lexiko-berrikuntzako
arazoak badauden arren, gure hizkuntzak duen egoeraren antzekoa duten
beste hizkuntza batzuetako kasuak agertzen saiatu naiz.

1. HERRIALDEZ HERRIALDEKO DESKRIBAPENA

1.1. Bangladesh

Erakundea: Bengalieraren Akademia. Burdwan House, Dacca 2.

Legezko izaera: Bangladesh-eko Gobernuak sortu zuen 1972an antzi
kano Bengalieraren Akademia (l957an sortua) eta Bengalieraren Garape
nerako Bulego Zentrala (l962an sortua) bateratuz.

Iharduerak: Bengaliera garatzeko eta sustatzeko, bertako literatura
eta kultura bultzatzeko eta bengalieraren erabilera bizigiro guztietan erraz
teko asmoz burutzen dituen lanak ondokoak dira:

- Hiztegi teknikoak prestatzen ditu.
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- Gai modernoetako liburuak, hiztegiak, entziklopediak, etab. presta
tzen ditu.

- Unibertsitateekin, adituekin eta beste erakunde batzuekin kontra
tuak sinatzen ditu, bengalierari buruzko ikerketa-Ianak egiteko.

- Idazle eta ikertzaile trebeenei dirulaguntzak ematen dizkie.

- Gizabanakoei edota erakundeei Akademiarentzako lanak enkarga-
tzen dizkie.

- Bengaliera lantzen gailentzen direnei sariak ematen dizkie.

Egitura: Agintari nagusia Zuzendaria da. Horretaz gainera Junta eta
Kontseilua ditu agintaritza-organu bezala. Junta lehendakariak, Lehenda
kariordeak eta beste batzordekide batzuek osatzen dute. Kontseilua hama
bi lagunek osatzen dute: unibertsitateetako zientzi tekniketako bi adituk,
unibertsitateetako bengaliera-sailetako bi buruk, bi idazlek eta Juntakoek
beren artetik hautatutako beste sei lagunek. Zuzendaria da Kontseiluburu.

Sei sail ditu Akademiak.: Ikerketa eta bilketa, itzulpena, kultura;
Argitalpenak, salmentak eta prentsa; testuliburuak eta folklorea.

Hiztegigintza:

- Zenbait hiztegi tekniko argitaratu du, hala nola fisika, kimika,
geografia, hizkuntzalaritza, ekonomia eta merkatalgo hiztegiak.

- Dialektoen hiztegia egin duo

- Bengalieraren hiztegi arauemailea ere argitaratu duo

Lantzen ari da:

- Bengaliar literaturaren entziklopedia.

- Arabiera-bengaliera hiztegia.

- Bengaliera-urduera hiztegia.

- Iraniera-bengaliera hiztegia.

- Bengaliar Iiteraturan erabilitako maileguzko hitzen hiztegia.

- Biografi hiztegia.

- Islam-aren Entziklopedia.

- Orotariko Entziklopedia.

- Ingeles-bengaliera hiztegia.

- Haurren entziklopedia.
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1.2. Egypto
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Erakundea: Arabieraren Akademia. 26 Sharia Taha Hussein, Giza.

Legezko izaera: Gobemuaren dekretuz 1932an sortua.

lharduerak: Arabiera kontserbatzen eta garatzen ahalegintzen da eta
arabierako terminologia zientifikoa arautzen duo

Egitura: Kontseilua eta hogei batzorde ditu astero biltzen direnak.
Urtero kongresua egiten dute.

Hogeitamalau langile profesionalizatu eta hogeitamabost kanpoko
lankide ditu.

Hiztegigintza: Argitaratuak dituen lanak ondokoak dira:

- Hiztegi handia (arabieraz).

- Hiztegi ertaina (arabieraz).

- Hiztegi tekniko txikiak (arabieraz).

- Termino zientifiko eta teknikoen bilduma.

- Koran-eko terrninoen hiztegia.

1.3. Ethiopia

Erakundea: Biherawi Merha Lissan (Hizkuntzen Akademia Naziona
la) P.O. Box 5639, Addis Ababa, Ethiopia.

Legezko izaera: Kultura eta Kirolen Ministraritzaren babesean sortu
tako erakunde beregaina da. 1973an sortu zen.

lharduerak: Ethiopiako hizkuntzak zaharberritzen eta arautzen ahale
gintzen da, idazkerarik ez duten hizkuntzetarako idazkera sortzen du,
gramatika eta soziolinguistika-arloko lanak egiten ditu.

Egitura: Akademikideak hizkuntzalaritzako eta beste jakintz eremu
batzuetako adituen artetik hautatzen dira. Lau batzorde ditu: gramatika,
silabarioa, lexikografia eta terminologia.

Zazpi langile profesionalizatu eta kanpoko beste zazpi lankide ditu.

Hiztegigintza:

- Amarierazko hiztegi elebakarra.

- Politika eta Hizkuntzalaritza hiztegiak.
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104. Filipinak

EUSKERA - XXXII (2.aldia)

1.4.1. Erakundea: Lupon Sa Agham (Zientzi Batzordea) c/o Araneta
University Foundation, Victoneta Park, Metro, Manila.

Legezko izaera: UNESCOren Filipinetako Batzorde Nazionalak sortu
zuen 1964ean Linangan ng Wikang Pilipino (Filipineraren Akademia)-ren
batzorde bezala.

Araneta Unibertsitateko Fundazioan fakultate-izaera duo Bazkideek
mantentzen dute.

lharduerak: Filipinerazko terminologia zientifikoa eta teknikoa sor
tzea du tagaloeran oinarriturik.

Egitura: Zortzi azpibatzorde ditu: bi zerbitzutakoak eta sei zientzieta
koak: Matematika, Fisika., Kimika, Biologia. Gizarte Zientziak eta Filoso
fia direlarik beren esparruak. Lehenengo bi azpibatzordeetan hamaika
kide daude eta beste seietan hamama lagun.

Hamar langile egun osaka eta hiru egunaren parte batez dihardute
nak ditu profesionalizatuta, gainera baditu beste lankide batzuk ere.

Hiztegigintza:

- Ingeles-filipinera zientzi hiztegia, Arkitekturaz, bame-errekuntzazko
motoreez, algebraz, logikaz, droga arriskutsuez, musikaz, geologiaz, astro
nomiaz eta beste jakintzagai, lanbide eta iharduera batzuei buruzko hitz
-zerrendak argitaratu ditu.

- Ingeles-filipinera zientzi hiztegi berri bat (15.000 hitzekoa) lantzen
ari dira.

1.4.2. Erakundea: Surian Ng Wikang Pambansa (Hizkuntza Nazio
nalaren Institutua), Arroceros St., Manila 2801.

Legezko lzaera: 1937an sortu zen institutu hau, Hezkuntza eta Kultu
ra Sailaren bameko kultur erakundetako bat da. Gobemuaren hizkuntz
politikako organismo gorena da. Hizkuntz Plangintzaren arloan erakunde
ofizial bakarra da.

lharduerak: Hizkuntza nazionalaren garapenaz arduratzen da.

Egitura: Aginte-organu nagusia zazpi batzarkidek eta lehendakari
batek osatzen duten Junta da. Hilean behin biltzen da gutxienez. Badu
administrazio-antolamendua ere Zuzendari baten gidaritzaren pean. Honek
Zuzendariorde bat duo Bost hizkuntzalarik osatzen dute aholku-batzordea.
Bost sail ditu: ikerketa, itzulpena, lexikografia eta testuliburuen hizkuntz
azterketa, sustapena eta administrazioa. Ehun eta laurogei langile ditu.
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Hauen artean hizkuntzalariak, lexikografoak, itzultzaiieak, testuliburuen
zuzentzaileak, argitalpen-arduradunak eta administrariak daudelarik. Haue
tatik % 98 funtzioinari publikoak dira.

Sailka honela daude banatuta: Ikerketan 26, itzulpenean 20 inguru,
lexikografian 15 inguru, testuliburutan 10 inguru, sustapenean 20 eta
enparaua administraritzan.

Hiztegigintza:

- Filipinera-ingeles hiztegia.

- Ingeles-filipinera hiztegia.

- Filipinetako zortzi hizkuntza nagusien hiztegia.

- Korrespondentzia Ofizialaren eskuliburua.

- Jakintzagai berezituetako hiztegia.

- Hezkuntza elebidunerako terminologiak.

- Filipinera eta beste hamazortzi hizkuntzatako hitz sustraikideen
hiztegia.

- Hainbat hiztegi tekniko eginak ditu eta beste asko egiten ari da.

- Haurrentzako entziklopedia egiten ari da.

1.5. Finlandia

Erakundea: Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus (Hizkuntza nazio
nalen ikerketa-zentrua). Liisankatu 16 Al SR-OOI70. Helsinki 17.

Legezko izaera: 1976an sortu zuen erakunde hau Finlandiako Hez
kuntz Ministraritzak lehendik zeuden beste institutu batzuk batuz. Elkar
tu zituen institutuak honako hauek ziren: Lexikografia finesaren Funda
zioa, Fines modernoaren Institutua, Suedierazko literatur Elkartearen
Artxibo Onomastikoak eta Suedieraren Finlandiako dialektoen Batzor
dea. Institutu hauek zituzten iharduerez gain, zenbait espezialista buru
tzen ari ziren lanak ere, hala nola finesezko grabazio magnetofonikoen
Artxiboa eta finesaren dialektoen sintaxiari buruzko ikerketa-proiektua
ere bere gain hartu zituen zentru berriak.

lharduerak eta egitura: Erakundeak duen egitura ondoko organigra
maren bidez ikus dezakegu.
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Hiztegigintza:

Finesaren sailak suomiera standardezko eta literariozko corpus adie
razgarriak biltzeaz eta antolatzeaz arduratzen da, fines literarioaren eta
ahozkoaren ikerketak egiten ditu,· hiztegiak eta eskuliburuak, finesaren
erabilera egokirako gomendioak eta argibideak argitaratzen ditu eta hiz
kuntz plangintzaren eta -lanketaren beste alderdi batzuez arduratzen da.

- Sailaren artxiboan fikziozko literaturatik, prosa arruntetik, aldizkari
eta egunkarietatik ateratako 5 milioi sarrerako bilduma bat dago.

- Sarrerarik zaharrenak Aleksis Stenvall (1834-1872) idazlearen obre
tatik jasoak dira.

- Fitxategi hau bi zatitan dago banatuta. Hauetako batean Fines
modemoaren hiztegia egiteko bildu ziren fitxak daude eta bestetik hiztegi
hori argitaratu ondoren bildutako fitxak.

- Hurrengo argitaraldian Fines modemoaren hiztegiak azkenekoan
baino 10.000 sarrera gehiago izango ditu.

Sail honetan maileguzko hitzen fitxategi bat ere bada. Bestalde, bi
mikrofitxa-bilduma ere badaude bertan, bata argitaletxe baten argitalpe
netatik hartutako hitzena eta beste bat Suomen Kuvalehti aldizkaritik
ateratakoena. Duela bi urte Fines modemoaren oinarrizko hiztegi araue
mailea prestatzen ari ziren.

1979an hizperrien hiztegia argitaratu zuten. Sail honetan orain egiten
diren Ian batzuk, erakundea sortu aurretik abiatuak ziren. Zehazki Fines
modemoaren hiztegia 1951tik 1961erako tartean lantzen ihardunak ziren
eta fines modemoan erabiltzen diren nazioarteko hitzen hiztegia ere
1973az geroztik lantzen ari ziren.

Ikerketa-Zentruaren bamean bada soumieraren batzorde bat, lehen
Literatura finesaren Elkartea (1928-1948), Akademia finesaren hizkuntz
batzordea (1949-1969) eta Fines modemoaren Institutuko hizkuntz batzor
dea (1970-1976) egiten ihardundako lanei jarraitzeko. Argitu beharra dago
Akademia finesa ez dela Euskaltzaindiaren antzeko hizkuntz akademia
bat, Institut d'Estudis Catalans-en antzeko erakunde bat baizik.

Finesaren sailean bada telefonoz jasotzen diren kontsultak erantzute
ko zerbitzu bat. Urtean 15.000 kontsulta ingururi erantzuten die.

Terminologia teknikoari dagokionez, Terminologia teknikoaren zen
trua dago. Hirurogei hiztegi tekniko ari dira lantzen oraintxe bertan
Finlandian.

Unibertsitate Teknikoan dagoen ordenadoreaz baliatuz banku termi
nologiko bat antolatu du Terminologia teknikoaren zentruak. TEPA da
banku honen izena eta 1984ean hasi zen zerbitzu normala eskaintzen.
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1.6. Indonesia-Malaysia

1.6.1.: Erakundea: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (Hiz
kuntz garapenerako zentru nazionala), Jalan Diponegoro 82, Jakarta Pusat.

Legezko izaera: 1950etik 1975era bitartean izan ziren beste erakunde
batzuk ordezkatzeko 1975ean sortua da. Hezkuntza eta Kultur ministrari
tzaren atala da.

lharduera: Indonesierari, Indonesiako beste hizkuntza batzuei eta
Indonesiako eskoletan irakasten diren hizkuntzei buruzko hizkuntz politi
ka gauzatzeaz arduratzen da.

Egitura: Zentruak idazkaritza bat du hiru sailekin: barne-arazoak,
pertsonala eta finantzak eta lau departamentu: Indonesiar literatura, Indo
nesiako hizkuntzak, Lexikografia eta terminologia eta hizkuntzaren garapena.

52 langile ditu, horietatik 45 egun osoz dihardutelarik. Beste 83
lankide ere baditu.

Hiztegigintza:

- Bahasa Indonesia hizkuntzaren Orotariko Hiztegia.

- Indonesiako beste hizkuntza batzuetako hiztegiak.

- Terminologi eskuliburua.

- Fisika, matematika, biologia, oihanzantza, hezkuntza, hizkuntzala-
ritza, literatura eta erlijio hiztegiak ari dira lantzen eta estilo-eskuliburu
bat ere baL

1.6.2. Erakundea: Dewan Bahasa Dan Pustaka (Malaysiako hizkuntz
eta literatur erakundea), P.O. Box 803, Kuala Lumpur.

Legezko egoera: 1956an sortutako erakunde hau Hezkuntz Ministrari
tzaren menpean dago. Bost urtetarako Plan baten arabera gobernuak
finantzatzen duo

lhatduerak: Hizkuntza nazionala garatzeaz, aberasteaz eta sustatzeaz
arduntzen da. Idazleei laguntzen die; liburuak, aldizkariak eta bestelako
argitalpenak kaleratzen ditu, ebakera era idazkera arautzen ditu eta termi
nologi lanak prestatzen ditu. Gainera Orotariko hiztegi bat lantzen ari da.

Egitura: Batzar zuzentzailea Zuzendariaren gainetik dago eta hamai
ka sail ditu erakundeak: Hizkuntz garapenaren plangintza eta ikerketa;
Literatur garapenaren plangintza eta ikerketa, Testuliburuak eta itzulpe
nak, Liburu orokorrak, Liburutegia. Administraritza, Finantzak, Kudea
kuntza, Irudigintza eta Artea, Inprimaketa era argitalpena eta Gordailua.
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Hizkuntz garapenaren plangintza eta ikerketa saila Ortografiaz, Ter
minologiaz, Lexikografiaz, Dokumentazioaz, Ikerketaz, Komunikabidee
kiko harremanez eta Malaysia/Indonesia harremanez arduratzen da.

Guztira 600 lankide ditu, horietatik 28 profesionalizaturik.

Hiztegigintza: Argitaratutako Ianen artean honako hauek daude:

- Bahasa Malaysia hizkuntzaren hiztegi elebakarra.

- Ingeles-malaiera hiztegia.

- 20 tomoko entziklopedia.

- 16 tomoko beste entziklopedia bat.

- 23 hiztegi tekniko: ekonomia, hezkuntza, geografia, fisika, matema-
tika, kimika, hizkuntzalaritza, historia, artea, musika, soziologia, antropo
logia, etab.

Lantzen ari den obren artean:

- Haurrentzako irudidun hiztegia.

- Kimika hiztegia.

- Malaiera-ingelesa, ingelesa-malaiera hiztegia.

- Islam-aren terrninologia.

- Ingeles-malaiera-ingeles, terminologia kimikoa.

- Argitalpenetako, Inprimategietako eta Komunikabideetako termi-
nologia.

- Liburutegietako terrninologia.

1.7. Israel

Erakundea: Ha-Aqademia La-Lashon Ha-Ivrit (Hebraieraren Akade
mia), The Hebrew University of Jerusalem.

Legezko izaera: Eliezer Ben Yehuda, hebraieraren berpizkundean
aintzindari izan zenak sortutako Hebraieraren Kontseiluak egiten zituen
lanei jarraipena emateko, Israelgo parlamentuak 1953ko lege batez sortu
zuen. Lehenengo akademikoak Gobernuaren, Judutar Agentziaren eta
Hebraieraren Kontseiluaren ordezkariek osatutako hautesle-talde batek
izendatu zituen. Legeak finkatzen du akademikoen kopurua. Gobernuak
legezko obligazioa dauka Akademia diruz hornitzeko. Gainera beste lagun
tza batzuk ere jasotzen ditu erakunde honek.
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Gramatika-, ortografi, terminologi eta transliterazio-arazoetan Akade
miak hartzen dituen erabakiak Hezkuntz eta Kultur Ministraritzak Aldiz
kari Ofizialean argitaratzen ditu eta zientzi institutuak, gobernua eta bere
sailak eta agentziak eta agintari lokalak behartuta daude errespetatzera
(I953ko legea 10. Atala).

Iharduerak: a) Aro guztietako hebraieraren hiztegia bildu eta iker
tzen duo

b) Hebraieraren egitura, historia eta eboluzioa ikertzen ditu.
c) Hebraieraren garapena gidatzen du hiztegian, gramatikan, idazkeran

eta transliterazioan.

Egitura: Hebraieraren Akademiak duen egitura ondoko organigramak
erakusten du:

I Osaka batzarra I
I

I Batzarde eragilea I
I

I I I I I

Gramatika Argitalpen Terminalagi
Hiztegi

Finantzahistarikaaren
batzardea batzardea batzardea batzardea batzardea

Osoko batzordean akademiko eta aholkulari guztiak dira partaide. Bi
hilabetean behin biltzen da. Batzorde eragilearen eta batzorde gainbegira
tzaileen programak berresten ditu.

Batzorde eragilearen zeregina politikak eta programak diseinatzea da.
Akademiaren kideek beraien artetik hautatzen dituzte bi urtetik behin
Batzorde eragilearen partaideak. Akademiaren lehendakaria eta lehenda
kariordea Batzorde eragilearen partaideak dira eta Akademiaren batzorde
buruak ere baL

Batzorde gainbegiratzaileen eginkizuna arlo jakin bateko lanak zuzen
tzea, burutzea eta/edo koordinatzea da. Batzorde hauetako bakoitzean
hiru akademikide daude eta bi urtetatik behin berritzen dira karguak.
Hilean behin biltzen dira batzordeak.
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Hiztegigintza: Hebraieraren Akademiak bere gain hartu duen lanik
garrantzitsuenetako bat gaur eguneko beharretarako hiztegia sortzea da.
Horretarako lehen urratsa dagoeneko hebraierak dituen hitzak erabiltzea
da.

- Bibliak eskaintzen du nagusiki gaur eguneko hebraieraren egitura
gramatikala eta gehien erabiltzen den hiztegiaren % 70 inguru, baina
Bibliako hiztegia hebraierazko hiztegiaren zati txiki bat da. Geroztiko
literatura oso aberatsa bait da eta gainera bizimoduaren alderdi asko
hartzen ditu.

- Ben-Yehuda batek material hau dena hiztegi batean biltzea pentsa
tu zuen. Thesaurus Totius Hebraitatis izendatu zuen obraren argitalpenari
1908an ekin zion. Bera hil ondoren beste espezialista batzuek ihardun
zuten lanean eta azkenik Akademiburu zen Tur-Sinai jaunak amaitu
zuen. 16 tomoko eta ia 8.000 orrialdeko Ian eskerga da. Hala ere ez da
bilketa osoa eta gutxiagorik ere.

- Horregatik Akademiak Bialik Institutuarekin lankidetzan Hiztegi
Historiko bat lantzeari ekin zion. Zenbait hamarkada hartuko dituen lana
da, nahiz eta baliabide informatikoz, etab. baliatzen ari diren. Lehenengo
aldiz obra batean 1948 baino lehenagoko hiztegi osoa eduki ahal izango
da lana burututakoan eta erabileraren gorabehera guztiak bertan azalduko
dira.

Lan honek berebiziko garrantzia duen arren, eguneroko bizimoduak
hizkuntzari ezartzen dizkion eskakizunei erantzuteko, Akademiak (eta
beste zenbait erakundek) Ian handia egin du eta ari da egiten. Akade
miak espezialitatekako terminologi batzordeak sortzen ditu. Akademiak
bere lantaldeko partaide batzuk izendatzen ditu espezialistekin eta akade
miko batekin Ian egiteko. Hau batzordearen buru izaten da. Batzordea
osatzen duten lankideen kopurua lanak duen konplexutasunaren arabera
desberdina izaten da. Eskuarki dozena bat lagunekoa izaten da batzordea
eta horietatik erdiak baino gehixeago Akademikoak bertakoak. Batezbeste
hiru astean behin biltzen dira. Kontzeptu-zerrenda batetik abiatzen dira
eta behin-behineko ordainak jartzen dituzte. Gero lanbide hartako espe
zialista askori Akademikoei eta beste aditu batzuei bidaltzen diete zerren
da hori.

Batzordeak, emandako erantzun horiek aztertzen ditu, zerrenda zuzen
tzen du eta berriro zabaltzen du lehenengo zerrenda jaso zutenen artean.
Bigarren itzuli honen ondoren azken ukituak egiten dizkio zerrendari eta
Akademiaren Osoko Batzarrera bidaltzen du onestera. Osoko Batzarreak
ere egiten ditu bere iradokizunak, batzordeak hauek aintzakotzat hartzen
ditu eta ostera Osoko Batzarrera bidaltzen du, behin-betiko zerrendak
erabateko onespena jaso dezan. Ondoren hiztegia argitaratu eta zabaldu
egiten da.
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Gomendioak Administrazioaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira.
Administrazio Publikoa Behartuta dago legez hauek betetzera.

- Akademiaz gainera beste erakunde batzuek ere egiten dute termi
nologi lana, hala nola: Armadak, Posta eta Komunikazioetako Sailak,
Israelgo Teknologi Institutuak, Gobernuaren produktibitate-institutuak eta
Technion deritzon Unibertsitate Teknikoak.

- Hebraieraren Kontseiluak lehenbizi eta Akademiak gero landu eta
argitaratu duten hiztegi teknikoen multzoa oso handia da: Hiztegi Tekni
ko Orokorra (1929), Landareen hiztegia (Hebraieraz, latinez, ingelesez,
alemanez, frantsesez eta errusieraz) (1930), Elektrizitate, telefono eta
telegrafoetako hiztegia (1930), Inprimategiko terminoen hiztegia (1933),
Zurlangintzako hiztegia (1934), Elektrizitate hiztegia (1935-1936), Gimnasi
hiztegia (1937), Sukaldaritza hiztegia (1938), Matematika hiztegia (1940),
Sarrailaritza eta Errementaritza hiztegia (1942), Ardi-motzaileen hiztegia
(1945), Liburutegizainen hiztegia (1945), Palestinako landareen hiztegia
(1946), Hiztegi tekniko orokorraren bigarren argitalpena (1946), Ehungin
tza hiztegia (1947), Suhiltzailetza hiztegia (1947), Laborantza hiztegia I
(1948), Zeramika hiztegia (1950), Automobilaren hiztegia (1955), Musika
hiztegia (1955), Telefonoaren hiztegia (1957), Anatomi hiztegia (1957),
Soldadura hiztegia (1960), Hidraulika hiztegia (1963), Injinerutzako neur
keten hiztegia (1963).

- Beste hiztegi asko ere argitaratu dituzte edo lantzen ari dira:
Fisika, Irratia, Zoologia, Erlazaintza, Botanika, Lurzoruaren zientzia, Hidrau
lika, Arkeologia, Hirigintza, Sanitatea, Mikrobiologia eta Serologia, Gine
kologia, Psikologia, Gramatika, Fonetika, Poesia, Antzertia, Estatistika,
Ekonomia, Irabazien gaineko zerga, Idazmakina, Hozketa- eta Berokuntz
aparatuak, Oinetakogintza, Janzkiak, Koloreak eta Fotografia dira landuta
ko gaietako batzuk.

1.8. Kanada/Quebec

1.8.1. Erakundea: Bureau des traductions du Secretariat d'Etat (Esta
tuaren Idazkaritzaren itzulpen-bulegoa).

Legezko izaera: Kanadako Estatu Federalak 1934ean sortutako era
kundea da. Administrazio zentralaren 150 organismo zerbitzatzen ditu.

Iharduerak: 1974ean Kabinete Federalak terminologia frantsesa eta
ingelesa Administrazio Publiko Federalean eta Kanadako Parlamentuaren
menpeko organismo guztietan egiaztatzeko eta arautzeko agindua eman
zion. Hala ere, zenbait Ministraritzak bere aldetik egiten du terminologi
lana eta horrek konpetentzi gatazkak SOT litzake.
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Bestalde, agindua terminologi banku bat sortzekoa ere bazen.

Egitura: Ondoko organigramak erakusten du erakundearen egitura.

Hiztegigintza: Berez itzulpen-lana da erakundearen zeregin nagusia,
baina bertan Ian egiten duten 80 itzultzaileek eta kontratu bidez kanpoan
Ian egiten duden beste askok terminologia oso ugaria erabiltzen dute.
Hauen zerbitzuan dagoen eta beraien bilketaz baliatzen den terminologi
bankuak garrantzi handia duo

- Lau fitxategi handi ditu banku honek: Terminologia, Izen oftzia
lak, hiztegi automatikoa eta ikerketa-fitxategia.

Itzulpen-bulegoa I

I Terminologiaren eta dokumentazioaren

IZuzendaritza

I I
Ikerketa

Normalizazioaren
Ustiapenaren eta

terminologikoen
Zuzendaritza

dokumentazioaren
Zuzendaritza Zuzendaritza

1.8.2. Erakundea: Office de la Langue Fran<;aise (Frantsesaren Bulegoa)
800 Place Victoria, Tour de la Bourse, C.P. 316, Montreal.

Legezko izaera: 1961ean sortu zen orain duen izenarekin, 1974ean
Regie de la langue fran<;aise deitu zitzaion, baina 1977ko Charte de la
langue fran<;aise deritzon legeak berriro ere Office de la langue fran<;aise
deitu zion. Hizkuntz politika egikaritzeko organismo nagusia da Quebec-en.

Iharduerak: Quebec-eko enpresak frantsestea, ahoz nahiz idatziz era
biltzen den frantsesa egokitzea eta aberastea, eta Quebec-en erabiltzen
den hiztegia arautzea dira helburu nagusiak. Quebec-en frantsesak duen
egoera ere aldizka aztertzen duo

Egitura: Egitura administratiboak Lehendakaria, bi Lehendakariorde
eta Zuzendaria ditu. Honako sail hauek dauzka: Harreman publikoak,
Administraritza, Idazkaritza, Ikerketa eta ebaluazioa, Terminologia eta
Frantsestea. Quebec-en terminologiaz bereziki arduratzen den bulegoak
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169 langile ditu, horietatik 159 erabat profesionalizaturik. Beste 58 lanki
de ere baditu.

Hiztegigintza: Terminologi Ian ugari egin du honako arlo hauetan:

- Elikadura, aseguruak, automobila, administrazioa, industria eta tek
nologia, oihantzantza, meatzaritza, papergintza, kirolak, janzkiak, etab.

- Teorizazio-lanean ere Quiebec-ekoa Vienakoarekin eta Sovietar
Batasunekoarekin Terminologiaren teoriako eskolarik inportanteenetakoa
da.

- Oso inportantea da, bestalde, Quebec-eko terminologi bankua. Ber
tan 40 espezialistak Ian egiten dute egun osoz.

1.9. Katalunia

1.9.1. Erakundea: Institut d'Estudis Catalans (lEe).

Legezko izaera: 1907an sortutako korporazio akademikoa da goimai
lako zientzi ikerketa egiteko, bereziki kultura katalanari dagokionez. 1911
bitartean ez zuen hizkuntzari buruzko sailik izan. Urte horretan hiru sail
nagusi egin ziren, horietako bat Institut de la Llengua Catalana edo
Secci6 Filologica deritzona delarik. 1976ko azaroaren 26ko Erret Dekre
tuaren arabera IEC da katalanarentzako organismo akademiko bakarra.

Iharduera: Secci6 Filologicak, sortu eta berehala, Ortografi arauak
argitaratu zituen. Orotariko Hiztegi baterako eta gramatika arauemaile
baterako materialak biltzen hasi zen garai horretan.

Jendaurreko iharduerez gain Institut d'Estudis Catalans-ek Oficines
Lexicogratiques eta Oficina de Toponimia i Onomastica delakoak sortu
zituen.

Oficines Lexicografiques izeneko zentruari Oficines del Diccionario
General de la Llengua Catalana ere esan izan zaio. Honen zeregina
literatura zahar eta berrian, dialekto eta aldaera guztietan erabilitako
hitzen altxorra biltzea zen. Gerraren ondorioz 1939an eten egin zen
ihardunbide hau eta frankismo-garai osoan iraun zuen geldialdiak, fitxa
lexikografikoak berak ere bahitu egin bait zizkieten.

Oficina de Toponimia i Onomastica 1921ean sortu zen eta haren
lanak gerora Joan Coromines-en Onomasticon Cataloniae-ren prestakun
tzan izan zuen jarraipena.

Egitura: Gaur egun IECek 4 Sail nagusi ditu, 1968an Filosofia eta
Gizarte Zientzietako Saila sortu zenez geroztik. Hogeitazortzi akademiko
dira guztira, Sail bakoitzeko zazpi.
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Hiztegigintza: IECek beti izan du hiztegigintza bultzatzeko kezka,
lehen esan bezala. Aguil6 hiztegia argitaratu zuen 8 tomotan 1915 eta
1934 bitartean. Pompeu Fabra-ren Diccionari general de la lIengua catala
na presaka batean bukatu eta argitaratu zuen 1932an Primo de Riveraren
diktadurak ekarritako larrialdiaren eraginez eta gerorako utzi zuen Ian
osatuagoa egitea. Gero frankismoaren i1unaldia etorri zen. Orain berriro
ere lanean ari dira eta baliabide inforrnatiko egokiak erabiliz gainera.
Terrninologia teknikoen arazoan duen zeregina TERMCATI buruz dio
gunak argitzen du beheraxeago.

1.9.2. Erakundea: TERMCAT

Legezko izaera: 1979an Kataluniako Autonomi Estatutua onartu zen
eta 1980an Generalitatek Direcci6 General de Politica Lingiiistica delakoa
sortu zuen. Honen barnean daude Servei de Norrnalitzaci6, hizkuntzaren
normalizazioa erabilera publikoetan, dela ofizialetan, dela ofizialak ez
direnetan, bultzatzea xedetzat duena eta Servei d'Assessorament lingiiis
tic, katalana helduei irakasteko eta espezialitatetako hizkera lantzeko ardu
ra duena. TERMCAT Servei d'Assessorament-en ekimenez sortua da
mundu zientifiko eta teknikoan zegoen hutsunea betetzeko. Argitalpen
asko eginda bazegoen ere metodologia eta lexikologi erizpideen aldetik
batasun-falta nabaria ageri bait zen.

Kataluniako Generalitat-ek eta Institut d'Estudis Catalans-ek hitzar
men baten bidez sortu zuten TERMCAT.

TERMCATen sorkuntz hitzarmenaren arabera erakunde honen zere
ginak ondokook dira:

a) Hiztegi berezituak lantzeaz arduratuko diren ikerketa-batzordeak
sortzea eta zuzentzea.

b) Terminologiak gainbegiratzea.

c) Terminologian trebatzeko mintegiak antolatzea.

d) Terminologi banku baten sorkuntza.

e) Argitalpenen eta ikastaro espezializatuen bidez terminologiaren
zabalkundea egitea.

o Terrninologi ikerketan diharduten organismo desberdinetako harre
manak mantentzea.

Egitura: TERMCATen kudeakuntza eta gobernua hiru organoren
eskutan daude. Hauexek dira organa horiek:

a) Jarraipen-batzordea: Hizkuntz Politikako Zuzendaritzak Servei
d'Assessorament Lingiiistic-eko teknikoen artetik izendatutako Departa-
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ment de Cultura-ren bi· ordezkarik, Institut d'Estudis Catalans-en bi
ordezkarik eta TERMCATeko Zuzendariak osatzen dute batzorde hau.

Batzorde honen eginkizunak urteroko planak eta kontuak onartzea,
plana nola betetzen den aztertzea eta erakunde sortzaileei Zentruaren
berri ematea dira. Gutxienez urtean bitan bildu behar duo

b) Kontseilu Gainbegiratzailea: Honako kontseilukide hauek oso
tzen dute: IECeko Secci6 Filologicak izendatutako bi lagunek (horietako
batek kontseiluaren lehendakaritza du), TERMCATeko zuzendariak, Zuzen
dariak izendatutako TERMCATeko terminologilari batek eta IECek izen
datutako zientzilari terminologian aditu batek. Kontseilukide iraunkor
hauetaz gainera, Kontseiluak berak datu-bankuan dagoen zientzi sail
bakoitzeko zientzilari edo teknikari terminologian aditu bat gutxienez
izendatzen duo

Kontseilu honek erizpide Iinguistiko eta terminologikoak finkatzen
ditu, "Secci6 Filologica-renak erabiliz edota behin-behineko batzuk sor
tuz, haiek falta direnean, terminologi lana ez geldierazteko", hitzarmenak
dioen bezala.

c) Zuzendaria: Generalitat-eko Departament de Cultura-k kontrata
tzen du eta Sailburuak izendatzen du Jarraipen-Batzordeak proposaturik.

Zuzendariak urteroko planak lantzen ditu eta egindako lanen berri
ematen du, pertsonalaren iharduna antolatzen eta zuzentzen du, termi
nologi lanen koordinazioa eramaten du eta beste terminologi erakundee
kin harremanak mantentzen ditu.

Bame antolamenduari dagokionez ondoko organigramak erakusten
du nolakoa den:

Zuzendaria

Administraritza

Terminologi Saila

Terminologi Sailaren eginkizunak him iharduera nagusiren inguruan
daude antolatuta:
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a) Jakintzagaika antolatutako lanen inguruko informazioa, koordi-
nazioa eta azterketa.

b) Sailen arteko koordinazioa.

c) Terminologi ikastaraak.

Dokumentazio-Sailaren eginkizunak terminologiari buruzko doku
mentazioa bilatzea, eskuratzea, tratatzea eta datu-base batean antolatzea,
informazioaren zabalkundea egitea eta nazioarteko datu-baseekin konek
tatzea dira.

Hiztegigintza: 1985ean sortua denez, TERMCAT ez da oraindik hiz
tegiak argitaratzen hasi, baina ITECek argitaratu berria duen Eraikuntza
ko hiztegiarekin zerikusirik izan duo

1.10. Norvegia

1.10.1. Erakundea: Det Norse Akademi For Sprag og Literatur
(Hizkuntza eta literaturarako norvegiar Akademia).

Legezko izaera: 1953an sortu zen antolamendu pribatu gisa norvegie
raren riksmal eta nynorsk izeneko bi aldaera kontrajarriak samnorsk
izeneko bakar batean biltzera jotzen zuen hizkuntz politika ofizialaren
aurka jokatzeko. Hala ere, Akademia honetako bi lagunek Norsk Sprakrad
izeneko erakundean parte hartzen dute eskolarako eta administraziorako
hizkuntz arau ofiziala aldarazteko asmoz. Laguntza pribatuen bidez finan
tzatzen da.

lharduerak: Norvegieraren riksmal aldaera babesten eta hizkuntza
honen araua eratzen ahalegintzen da, hiztegiak, gramatikak, etab. eginez.

Egitura: Hogeitazortzi akademikide ditu (idazleak, ikertzaileak, akto
reak, kazetariak, etab.) eta hiru lagunetako lehendakaritza batek goberna
tzen duo

Hiztegigintza: RiksmaIsordlisten izeneko hitz-zerrenda bat argitaratua
duo Norvegieraren ebakera-hiztegi bat eta RiksmaIerazko hiztegi bat lan
tzen ari da.

1.10.2. Erakundea: Norsk Sprakrad (Norvegieraren Kontseilua) Post
boks 8107 Dep, Oslo 1.

Legezko izaera: Norvegiar Parlamentuak sortu zuen 1972an Hezkun
tza eta Eliz Arazotarako Ministraritzaren menpeko erakundea da. Radet
for teknisk terminologi izeneko terminologi zentruarekin lankidetzan dihar
du, bereziki petralioari buruzko terminologian eta Norges Standardise
ringsforbund izeneko Industri Arauen Antolamentu Nazionalarekin ere
baL
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Iharduerak: Norvegiera literarioa eta mintzatua den kultur ondarea
zaintzen du, norvegieraren ezagutza areagotzen lagun dezaketen proiek
tuak sustatzen ditu, norvegieraren aldaera desberdinak erabiltzen dituzte
nen arteko errespetua bultzatzen du, hiritarren hizkuntz erabilerari buruz
ko eskubideak zaintzen ditu, bokmaJ eta nynorsk aldaerak hurbiltzera
zuzendutako lanak bultzatzen ditu, agintariei hizkuntz arazotanaholkuak
ematen dizkie, bereziki eskoletarako, komunikabideetarako eta Adminis
traziorako hizkuntz politikari dagokionean, hizkuntza idatzia arautzeko
eta leku-izenak finkatzeko erizpideak argitaratzen ditu eta hizkuntzari
buruzko lege-proposamenak aurkezten ditu, publikoari aholkuak eta gida
ritza eskaintzen dizkio eta Eskandinavia mailako lankidetza sustatzen duo

Egitura: Kontseilu moduan antolatuta dago eta 42 partaide ditu.
Hauek lau urtetarako izendatzen dira. Sei laguneko Batzorde Zuzentzaile
bat du administraritzako eta hizkuntz politikako arazoetarako. Horretaz
gainera badu zortzi hizkuntzalariz osatutako Aholkularitza linguistiko bat
ere. Sail bakoitzean partaideen erdiak riksmaleraren ordezkariak dira eta
beste erdiak nynorskerarenak. Urtero aldatzen da zuzendaria bi joeretako
lagun bat txandatuz. Hamar langile profesionalizatu eta beste sei lankide
ditu.

Hiztegigintza: Maileguzko hitzei buruzko eskuliburu bat egin du,
Turistentzako hiztegi bat, Daniera-suomiera-feroeera-islandera-norvegie
ra-suediera hiztegia, Errusierazko izendegia. Egunkarietako norvegieraren
hiztegia, Norvegiera modernoan erabiltzen diren suediar jatorrizko hitzen
hiztegia, Norvegiar laburduren zerrenda, Norvegiar gramatikaren termi
nologia, Eskandinaviako deiturak eta Inforrnatika hiztegia argitaratuak
ditu.

Gainera norvegieraren bi aldaeratako hiztegi elebakarrak ere ari da
prestatzen.

Terminologia teknikoen arloan Marketing, Inforrnatika eta Petrolio
hiztegiak prestatzen ari da.

1.10.3. Erakundea: Radet For Teknisk Terrninologi (Terrninologia
teknikoaren kontseilua), Riddervolds gate 3, Oslo 2.

Legezko izaera: Antolamendu beregaina da baina gobemuaren, indus
triaren eta ikerketarako laguntzen bidez finantzatzen da.

Iharduera: Industrian, eskoletan eta itzultzaile-Ianetan erabiltzeko hiz
tegi tekniko eleaniztunak prestatzen ditu.

Egitura: Idazkaritza bat eta hamar azpibatzorde ditu, bakoitza hiru
lagunekoa; egun osoko bost langile ditu. Batzorde bakoitzean Norsk
sprAkrAd-eko ordezkari bat izaten da.

Hiztegigintza: Argitaratutako lanak:
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- Zurezko produktuen, Lanari buruzko azterketen, Harkaitz-Ieherke
taren, Presen, Ur-horniketa eta estolderiaren, Plastikoen, Trenbide-tekniken,
Makina-elementuen, Gomaren, Eraikuntzaren, Administrazioaren, Ener
gia elektrikoaren, Irratiteknologiaren, Errepideen, Haizeztapenaren eta
petrolio-industriaren hiztegiak.

Lantzen ari direnak:

- Berokuntzaren, Teknika sanitarioen, telekomunikazioen, ziberneti
karen, Alarrna-sistemen, Hondakinen tratamenduaren, Lurrinezko turbi
nen eta Turbina hidraulikoen Irakingailuen, Zentral Nuklearren eta korro
sioaren hiztegiak.

2. ONDORIOAK

Aurkeztutako erakunde-multzoa adibide gisa hartu behar da. Izan
ere, askoz gehiago bait dira munduan zehar lexiko-berrikuntzara zuzen
dutako hitzegigintzan diharduten erakundeak. Berrikuntza-premiaren alde
tik gure antzeratsu dauden herrialdeak bakarrik hautatzen saiatu naiz.
Gaur egun, ordea, Teknologiaren aitzinapen lasterraren eta nazioarteko
harreman gero eta estuagoen eraginez hedapen handiko hizkuntzetan ere
berrikuntzaren beharra somatua dute. Beste Ian bat beharko litzateke
horrelako kasuak aurkezteko.

Oraingoan aurkeztutakoa gogoan badugu, zenbait gauza baiezta daiteke:

2.1. Orotariko hiztegiei eta Hiztegi arauemaileei bezala hiztegi tek
niko berezituei garrantzi handia aitortzen zaiela bazter guztietan.

2.2. Hiztegi deskribatzaileak ezinbesteko erreferentziatzat hartzen
baldin badira ere, Ian hauek eskatzen duten Ian eta denbora ikaragaria
kontutan hartuta, inon ez direla praktikan haiek bukatu zain geratzen
terrninologia teknikoak lantzeko eta argitaratzeko. Aldi berean bi lanak
aurrera eramaten direla.

2.3. Hiztegi tekniko bereziak behin-behinekotasun handia izaten
dutela eta horrek bi ondorio ditu:

a) Gutxienezko egonkortasuna behar badute ere maiz berraztertu
eta are berrargitaratu beharrekoak izaten direla.

b) Gaitutako erakundeengandik jasotzen duten onespenak ez duela
izaten ortografian edo gramatikan arauek izaten duten pisurik.

2.4. Leku gehienetan agintari politikoen erabaki sendo bat ikusten
da Akademia bati edo antzeko erakunde bati legezko indarra eta diruzko
sostengua emateko.
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2.5. Lege bidez itzala aitortzen zaion erakundearen erabakiak, are
terminologi mailakoak, Administrazioaren barnean erabili beharrezkotzat
hartzen dira.

2.6. Inoiz gertatzen da legezko itzal hori duen erakundea bera ez
dela terminologia teknikoak lantzen dituena. Kasu honetan behar diren
bitartekoak jartzen dira, hala nola gainbegiratze-batzordeak, batzordetako
partaidetzak, onespen-mekanismoak, etab. Administrazio publikoari lana
ren baliozkotasuna bermatuko diotenak.



EGUBERRI CHRISTMEN MEZUAZ
(Jaiotzaren inguruko poesia, musika eta artea)

Donostia, 1986-X/I-19

Juan San Martin

Eguberriak iristean milaka eta milaka Christma-ren bidez oroitaraz
ten da Kristoren mezua. Gizarte harremanak girotzen laguntzen du,
elkarrenganako maitasuna erakutsiaz. Garai horretan, txartel horiei esker,
inor ez da urruti. Eta horrek ekarri du Eguberrietan Christma merkatal
goa ugaltzea eta dirua miloika gastatzea.

Baina, Christma-k, beste alderdi bat ere badu: kulturaren zabalkun
dea. Zeren, txartelgintzan, diseinuaz gainera plastika artea, musika eta
literatura ere sartzen bai dira.

Entrepresa batzuk berentzat prezeski egiten dituzte txartel bereziak,
baina gehiengoek hortara aritzen diren multinazional gisako merkatari
etxeek eskaintzen dutunetik homitzen dira. Partikularrak zer esanik ere
ez, edozein denda edo kioskotan salgai aurkituko dituztenez.

Dirutza izugarria ematen da Christma-tan eta gehiena herbesteko
etxeek herbesteko gaiez eginak. Erresuma guzietan Christma berdintsuak
eta Euskal Herrikorik urri.

Kulturaren hedakunderako hain garrantzizkoak diren Christma-k ino
ri ez zitzaion bururatu, edo inor ez da arduratu, Euskal Herriko arte,
literatura eta musikaz baliaturik egitearik. Horren beharrez aspalditik
kezkaturik nengoen eta zenbait entrepresa eta aministralgo agintariei
agertu ere bai hortaz jabetzea, baina badirudi inork ez duela ulertu
horren garrantzia.

Zazpi urte datoz euskaltzainen artean kezka hori agertu nuenetik;
zuzendaritzari idea ona zeritzon eta Eguberrietarako Euskaltzaindiaren
Christma egitea nere esku utzi zen.

Asmo horren jarraipenerako lehen lehenik pentsatu nuen urte bakoi
tzean Euskal Herriaren eskualde bakoitzari txandaka eskaintzea, testuz,
irudiz eta ahal denean musikaz ere bai. Eskualdekatze hori euskalkien
arabera hautatuz. Horren ondorioa gaur egun historia tipi bat denez,



186 EUSKERA - XXXII (2.a1dia)

horregatik nator une bakoitzean zergatik edo zelan jokatu den kontu
ematera.

Lehen ekintza honetarako txartel neurria, posta ahalik merkeena
izango bazen, estalki estandard-etatik luzekinera jo genuen, amerikanoa
esan ohi dena. Inprimaketa ordea Eibarko Agirresarobe, S.A., etxeari
ematea erabaki, zeren hasi nintzenean hiri hartan bizi nintzen eta gainera
lehenagotik etxe horrekin antzerako lanak egina nengoen, 1964-1967.
urteetan Eibarko Arte Ondareaz eta historiaz elkarrekin lanean arituak
ginenez elkarganako idea hurbilen loturak genituelako.

Bestalde, txartelei urterik ez jartzea pentsatu genuen, sobranteak
hurrengo urteetan baliatzeko.

Oinarri horiekin abiatu ginen asmoa mamitzera eta hara orainarte
burutuaren berri.

Berri emate hau premiazkotzak jotzen dut, une bakoitzean zerk
bultzatu gaituen eta bakoitzean zer lortu dugun aditzera emateko. Gaine
ra, esperientzia honi beste edonorentzat ere baliagarria deritzat, naiz
aministralgo, zein beste edozein entrepresa, erakunde edo elkartek bide
bera har dezaten. Hemen ez bai dago inongo patenterik, ezta ere roya/ty
rik; aldiz, mendeak zehar euskaldungoak Eguberriko gaiak zer eratan
erabili dituen ikus ditzakegu.

Argibide horien ondotik, hona hemen hasiera eta jarraipena:

Lehenengoa 1981ean argitaratu zen. Pedro Barrutia aramaioarraren
sortze hirugarren mendeurrena zetorrenez, eta Arabari eskainiz, bere
antzerkitik bertso hauek hartuz:

Belengo porta/ean,
Baturik oxalean,
Kunearen ordeaz,
Daratza pesebrean.

Zeruak eta lurrak
Zeureak izanik,
No/a zatoz mundura
Orren billoxik?

Abere mutu biren
Erdian jaio dana,
Bera adoratzera
Zeruti jatsi gara.
lru Errege Mago
Izar baten atzean
Bisitattera datoz
Dromedario gainean.
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Jesusikori bear deutsat
Billantziko bat kantatu:
Adi, adi, adi, adi,
Adi ezazuz berba bi:
Azkonarraren atzamartxoa
Ekarriko dot menditi,
Begizkorik eztegizuen
Bulartxopean isegi.

Testu hori hautatu genuen lehen aldikotz Eguberri zoriontsuen opa
riz. Berezienak, gure iduriz. Eta Arabako Museoan dagoen flamendar
triptiko ederraren irudia.

Irudi hortan Haurra zeharo biluzik dugu, Barrutiak aipatzen duen
oihalean (oxalean) bildu gabe. Gainera, gure antzerkigilea jaio baino
mende bat lehenagoko aidare hirukoitza dugu. Baina ezin uka aramaioa
rrak bere sorterrian eta hainbeste urteren buruan eskribau izan zen
Mondragoen gazterik ezagutuko zuen girotik hain urruti ez zebilela.
Euskal Herriak Europako ifarraldearekin merkatari harreman hertsiak
izan zituen Ertarotik itsasoz eta Gasteiztik itsas-portuetarako biderik garran
tzitsuenetako bat zen Arrasate. Horren lekuko dira Mondragoeko eliza
gotikoa, 1350. urtean eraikia, eta Arabako Museoan gordetzen den XVI.
mendeko triptikoa, Jesusen jaiotza gai duela.

Bigarrena, 1982an, Lizardi olerkariaren heriotzako berrogetahamar
urte betetzea zetorrelako gure omenaldia agertu nahi genion, "Argi egi
dazu" esanaz Kristori eskaini zizkion bertsoetarik hiru hautatuz:

Begiaren begi,
Jainko-geznari,
belardi beltzeko
lorena txuri:

Argi egidazu,
gau orotan argi;
biotz-ixuria
nire baitan azi;

Amesmena goza
ttantta bat urdinez;
iduki nazazu
sor-gor, zure minez...

Txartela irudiz hornitzeko Jaiotza gai egokirik ez genuen aurkitu
bere sorterri zen Zarautzen, baina bai Jesus Haurra bere Ama eta amo
narekin, Joanes Antxietaren diszipulu zen Anbrosio Bengoetxea alkizar
eskultoreak 1614. urtean egin zuen erretaulan. Eta horrekin parekatzeko,
Lizardi hil zen Tolosako hirian Frantziskotarretan A. Bengoetxea berbe-
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rak urte bete geroago egin zuen erretaulako Andra Maria Haurrakin.
Horrela osatzen genuen gipuzkoar eskultore famatuen oroitzamenarekin
batean euskal literaturan eman den poeta handia.

1983an aldiz, Iruiiean Euskaltzaindiaren sortzaileetakoa eta Gramati
ca Bascongada (1884) haren egile izan zen Arturo Campi6n-i omenaldi
egitea pentsatu zen eta gure asmoa Nafarroara begira jarri genuen. Aldi
berean bizi-zirenetarik euskaltzainik zaharrena zen Aita Damaso Intzaren
bildumak gogoan harturik. Hara hor mende honen haseran Abaurregai
nean jasoa:

Eguberri! iEguberri!
gaur da Eguberria!
Gure Jauna jaio baitzen,
oi hau poz atsegina!

Eguzki aldetik datoz
laster hiru errege,
Bitjinaren argi hori
han ikusi baitute.

Hirurak eman diote
Jesusi emai bana,
urre gorri eta mirra
eta intzentsu ona.

Edergarrizzer hobeagorik Iruiieko katedraleko kalostrean dagoen
Erregeen gurtzapen gotikoa baino? Jesus, Ama Birgina eta belaunikaturik
dagoen erregea Jacques Perut-ek XIV. mendearen hasieran eginak dira
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eta beste bi erregeak handik laster beste norbaitek. Eskultura horiek aski
ezagunak dira Europako artean gotikoaren eredugarri.

Euskal literaturaz zerbait arreta jarri dutenetarik nork ez ote du
ezagutzen Ziburuko Joanes Etcheberriren Noelak? Lapurdiri Eguberrita
ko Chris/rna eskaintzean ezinbestekoa genuen 1630. urtean argitaratu
zuen bere obra eder hartarik hautatzea. Eta hautatzekotan zer hoberik
herriak ahoz aho bere doinu politez ekarri diguna baino? Hara hor
kantaren zati hautatua:
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o Eguberri-gaua,
bozkariozko gaua:
allegeratzen duzu
bihotzean kristaua.

Mundu guztia duzu
zorionez bethetzen
zergatik baitiozu
salbatzaillea ekhartzen.

Aingeru onak berriz
hasi dire kantatzen,
tristeak dituztela
boztera gonbidatzen.

Ixildu behar zuten,
guk ordainez kantatu,
zorionean dela
Jainko-Semea sorthu.

EUSKERA - XXXII (2.aldia)

Garai hartan Sara-Ziburu artean loratu zen literatura mugimendu
hark merezi zuen oroitzapen tipifio hori. Mende bereko zenbait pintura
lauki baziren Ziburuko Kolegiata haretan, gero parrokiara eramanak. Eta
Ziburuko elizan Jesus-en Sortzea aurkezten duten bi lauki hatzeman
genituen eta beretariko bat hartu 1984an Christma argitaratzeko.

Bizkaira begira hasi nintzenean R. M. Azkue zena nuen buruan.
Hobeto esan, berberak 1896. urtean argitaratu zuen bere aita Eusebioren
Parnasorako bidea deritzan liburuan dauden hainbat Gabon bertso. Arte
aldetik Lekeition banuen jaiotzaren edergarriak hautatzeko aukera ede
rrik, baina gurasoak oroitzean ezin ahaztu bere ama Karmen Aberasturi
mundakarra. Gainera, Eusebiok Mundakan bizi zen garaian idatzi zituen
nik begiz jota neuzkan bertsoak, 1862an. .

Mundakara joan nintzen Jaiotzaren gairik aurkitzen ez banuen han
go parrokian dagoen Andra Mari ederraz baliatzeko asmoan eta hura
izan zen ustekabea: Hamazortzigarren mendean Jesusen Bihotzaren debo
zioari eskainitako erretaulan hemeretzi ohol eskultura landuz deskubritu
nituen, misterio eta pasio gaiez, XVI. mendearen bukaerakoak; manieris
mo estilokoak eta Joanes Antxieta azpeitiarraren eskolakoak. Bertako
imajinak Migel Angeloren oroitza dakarte. Gainetik purpurinaz berpinta
tua da baina azpitik polikromia jatorra gordetzen duo

Horrek eraman ninduen erretaulari ahal zen probetxurik hoberena
ateratzera, bazterretan ezagutarazteko. Azalean Anunziazioa, E. M. Azkue-



EGUBERRI CHRISTMEN MEZUAZ - Juan San Martin 191

ren hitz hauekin: "Gabrielen agoti / Ave bat arturik". Barruan Bisitazio
nea elkarrizketazko bertso hauekin:

Ama: Lurrera ezkero
neure Maria,
fauna zetako
dot nik bizia?

Arimea: Ondo nago ni
faungoikoagaz,
andrea nintzan
aingerua naiz.

Azkenik, berpintaketaz itxuragabetua eta hautsez beterik egonarren,
era hortan bere lekukotasuna duen ustean, Jaiotza; bosteko taldea Hau
rrarekin, tartean beia eta astoa direla. lrudi horrentzat honako bi bertsoak
hautatu nituen:

Zeruko ta munduko
faubea izan arren
otzmindu ta gorputza
gugaitik ekarren:
bere /enengoko oia
zan aska bat zarra,
eta bere atsegiiia
otzagaz negarra.

Nor egon zatekean
Be/endik urrean
geure fauna ikusteko
geu /egez /urrean!
Baina an egon ezarren,
daukanak fede ona,
a/taran ikusten dau
fauna ta gizona.

Christma honi izenburutzat "Gabon" jarri nion, erretaularen garai
berean hain ospetsua zen Joanes de Iziar durangar kaligrafoak sortu
zituen letretatik hautatuak.

Aurtengo Christma-k Euskal Herrian aurkitu genezaken Epifania aur
kezten duen imajinarik zaharrenak dakartza. Erromaniko zaharreko bi
xapitel, batean erregeak zaldiz eta bestean Haur sortu berriaren adorazio
nean. Haurraren aurpegiak adierazten duen samurtasun paregabea oso
bitxia egiten zaigu estilo horren goiztasunez. Eta inguruko apaingarriak
eurak ez dira gutiago. Gaineko hegal moldura, trentza estriatuz eta
hostoak uhinen antzera era berean estriaz marraturik, francomerovingio
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kutsu nabaria dute; eta bi xapiteletako izarrak geroago herri artearen
apaingarrietan maiz aurkituko ditugun errosetak.

Oroi Santa-Garaziko eliza portuak igarotzeko toki berean zen erro
mes ospitalaren kapera zela. Nafarroako Santxo lILa (Santxo Handia)
erregek ideki zituen bideetarik bat zela esango genuke, eta arte mota hori
ere inguru hartakoa.

Arte gaiari zegozkion hiru kanta hautatu nituen, eta doinu arazoetan
kontseilari izaten dudan adiskide eta lankide 1. A. Arana Martijak pasto
raleko doinu zaharrez eginikako hau hautatu zidan:

Albert Constantin (1783-1957) Atharratzeko midikuak letra jarri eta
Azkueri Cancionero-rako igorria. Gainera, Albert, anitz urtez Eskualza
leen Biltzarreko buruzagi izan zen eta Zuberoan ospe handiko gizona,
bere aita santagraztar Jean Baptiste zen bezala. Aitak bezainbat idatzi ez
bazuen ere, nork daki Santa-Graziko xapitel horietako irudiak ez ote
zuen bultzatu bertso hau egitera? Bai, agian:

Adoratzen zutut, fauna
erregien erregia,
errege imortala eta
monarka insibilia.

Azken hitza, "insibilia", Azkuek invisible itzulpenez eman zuen (ikus
Cancionero popular vasco, bigarren tomoaren 836. orrialdea).

Euskaltzaindiak argitaratu duen Christma hau berezienetakoa izango
da Eguberriz zabaltzen diren milaka eta milakaren artean. Euskal Herrian
aurki ditzaken Epifaniaren irudirik zaharrena ematen bai du Santa-Graziko
xapitel horiekin.
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Zuberoara bidaia aprobetxatuz, Nafar Erresumaren seigarren merin
dadeari eskaini beharra dugunez helduden urteko Christma, Euskal Herria
ren zazpi zatiak osatzeko, Ibarrolako elizan XVI. mendearen azkenaldiko
ohol bat fotografiatu genuen, zeinetan aurkezten bait da Jesusen Sortze
eder bat romanista estilokoa.

Hortarako begiz joa nuen "Oi Bethleem!" kanta. Guk dakigunez,
lehenik 1897an Uskal Noelen lilia zeritzan bilduma hartan argitaratua;
gero S. Hiriartek 1906an Euskalduna eliza kantuak zeritzan lanean berriz
emango zuena, eta 1965. urtean Londresko BBC (British Broadcasting
Corporation) irratiak mundu zabaleko musikarien artean Eguberri kanta
hoberenen galdeaz egin inkestan hirugarrentzat hautatua. Lehenen "Ades
te fideles", bigarren "Stille Nacht" eta hirugarren "Oi Bethleem!". Berri
hau ere musika bertsoen arabera neurtuz pentagramak jarri dizkidan 1.
A. Arana adiskideari zor diol. Honetara, kantuaren iraupena buItzatuko
dugun uste osoan, gure hizkuntza den artean sekulorum sekulotan:
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Oi Bethleem!
Ala egun zure loriak,
Oi Bethleem!
Ongi baitu distiratzen
Zu-ganik heldu den argiak
Bethetzen tu bazter guziak,
Oi Bethleem! (bis)

Zer ohore!
Ala baitzare goratua!
Zer ohore!
Zer grazia! Zer fagore!
Zeruak zare hautatua,
Jesus Haurraren sorlekua,
Zer ohore! (bis)
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1987. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN BATZAR EGUTEGIA

Donostia, 1986-XIl-19

Jose LUis Lizundia

Joan den hileroko batzarrean aurkeztu nuen datorren urteko egutegiaren
zirriborroa eta bertan euskaltzainei banatu. Hurrengo astelehenean, batzarrean
izan ez ziren Batzordeburu eta idazkariei igorri nien, bakoitzaren Batzordeak
zerbait proposatzeko bazuen, berehala adieraztea eskatuz.

Azkenengo urteotan bezala, txosten hau prestatzen arduratu naiz eta 1987.
urtean ospakizunak, hots, mendeurren garrantzitsuenak noiz diren kontutan izan
ditut. Aita Villasante eta Santi Onaindiaren euskal literatura historia, Jon Bilbao
ren bibliografia eta Euskera agerkaria aztertu ditut.

1987. urtean hiru mendeurren ditugu hots:

-1887.eko Martxoaren 15ean, Eskualduna aldizkariaren lehen zenbakia atera
zen Baionan. Hainbeste euskal idazleren adierazbide izan zen aldizkari entzutetsu
honek merezi du ospakizuna. Hau dela eta, P. Charritton euskaltzainarekin izan
ditut zenbait harreman mendeurren honetaz, eta baita beste Iparraldeko batzue
kin ere. Datorren Martxoan batzarre irekia antola genezake euskal komunikabi
deetan ari diren euskaltzain oso edo urgazleei parte hartzeko eskatuz, gai nagusi
erara: "euskara eta komunikabideak" izanik, alegia: prentsa idatzia, irratia eta
telebista. Horren ondoren, gerora, udan adibidez, pare bat egunetako jardunal
diak, gai berbera garatzeko, antolaturik.

Martxoa izan daiteke bestalde, 1985ean bezala, Barne Jardunaldien eginkizu
na betetzeko, hain zuzen bi urterik behin egin ohi ditugu. 1979an, Bizkaiko
Foruan; 1981ean, Gipuzkoako Loiolan; 1983an, Arabako Angoston eta 1985ean,
Nafarroako Lekarotzen. Oraingoan, V.enak izango lirateke eta igandean, 29an,
eginez gero Eskualdunaren mendeurren ospakizuna Baionan; handik hurbi~ Ange
lun, Barne Jardunaldiak egitea proposatzen dut. Horretarako izan nintzen Euskal
tzainburuordearekin, hondartza ondoan dagoen V.V.F. delakoa ikusten eta batzar
tegi eta ostatu oso egokia dela ziurtatu genuen, prezioak ere merkeak izanik.
Harne Jardunaldiotarako aztergaiak eta txostenak, aurretiaz zehatz finkatu behar
ko Iirateke.

- 18887.eko Apirilaren 27an, jaio zen Toribio Etxebarria Ibarbia euskalari,
euskaltzale, politiko, industri suspertzaile eta Eibarko seme jatorra. Euskera
agerkarian San Martinek honen berri ematen du eta baita haren lbiltarixanak
liburuaren hitzaurrean ere. Euskaltzain urgazle izan zen, ohorezko izateko mere-
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zimenduak bazituen ere. Liburu hauen egilea izan zen, besteak beste, Flexiones
verbales de Eibar, Bilbao; Lexicon del euskera dialectal de Eibar, Bilbao; Metafisica
a Urcola, Mexico, 1966; La experiencia socialista en Espana, vista desde mi pueblo,
Mexico, 1966; EI Hijo del Hombre, Mexico, 1966; Del Trabajo, la Sabiduria y la
Oracion, Mexico, 1967; Viaje por el pais de los recuerdos, Mexico, 1986. 27a
astelehena da eta aurreko asteburuan, azken ostegun edo ostiralean hasita, men
deurren hau ospatzea pentsatu genuen. Baina zera gertatzen da, hots, aste
berean, Eusko Ikaskuntzak bere X. Kongresua antolatzen duela Irufiean. Erraza
da guretariko bat baino gehiago han izatea eta bestalde, Elkarte horrek gure
atxikimendu osoa merezi du; beraz, ezin ditugu egun berberetsuetan guk jardu
naldi batzuk iragarri.

Gramatika Batzordekoei, batez ere, P. Altuna Batzordeburuari entzun ondo
ren, Euskaltzaindiaren X. Biltzarrearen jarraipeneko jardunaldi batzuk prestatu
beharra ikusten dugu, bertan gai nagusi erara Euskal gramatika: Lehen urratsak -I
ondotiko landu den emaitza edo liburua aztertzea izango litzatekelarik. Toribio
Etxebarriak hainbeste maite zuen Arraten egin daitezke Gramatikari buruzko
Jardunaldi hauek, Maiatzaren 28, 29, 30ean. 30 arratsaldean edo 31, igandean,
mendeurren ospakizunezko batzarre irekia, bera idazkari izan zen Udaletxean
bertan.

- 1587an argitaratu zuen Licenciado Andres de Pozak De la antigua lengua
de las Espanas izeneko liburu famatua. Bizkaiko Foruen aldeko eta hidrografiari
buruzko beste liburu bi ere idatzi zituen, oraindik biok faksimilean daudenak.
Agian, hirurak argitaratu beharko lirateke datorren urtean.

Iraileko batzarrean aipatu bezala, Onomastikaz II. Jardunaldiak Bizkaian
egingo lirateke, eta gure ustez, Poza omenduz batera, Urdufiako hiri historikoa
litzateke honetarako kokagunerik egokiena. Lehendabizi Irailean egitea pentsatu
zen, baina, agian, Urrian egin beharko ditugu, zeren egutegi arazoak izan bait
ditzakegu, Irailean, hain zuzen lehen astean, Mundu Biltzarra eta azkenengoan,
Literatura Biltzarra iragarriak bai daude. Baionan, hil honen 9an, Batzordeak egin
zuen bileran II. Jardunaldi horien egitaraua honela finkatu zuen:

1. Euskal onomastika, gaur egun euskaldun ez diren eskualdeetan.

1.1. Toponimia (despopulatu eremuak bame).

1.2. Antroponimia (hagionimia bame).

1.3. Patronimikoekiko ikuspegia eta bilakaera.

1.4. Sortze modemoko euskal onomastika.

2. Onomastikaz ikerketak: artxiboak, metodoak, bilketa, sailkapena.

Zarauzko Udalak bestalde, gutun bat idatzi digu zera aditzera emanez, hots,
datorren urtean, hiri hori sortu zeneko 750. urteurrena beteko dela. Euskaltzain
dia gomitatzen dute, nahi duen ekintza: batzarre, jardunaldi, jendaurreko ekitaldi
edo beste egitera, beraien azpiegitura, lokal eta gainontzeko laguntza eskainiz.
Joan den astean Udal Kultur Batzordeko arduradunarekin hitz egin nuen eta
Uztail edo Iraila litzateke beraientzat garairik egokiena. Prest daude bestalde,
euskarari buruzko mahainguru, hitzaldi, antzerki edo beste zenbait gehigarri, gure
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Uztail edo Iraila litzateke beraientzat garairik egokiena. Prest daude bestalde,
euskarari buruzko mahainguru, hitzaldi, antzerki edo beste zenbait gehigarri, gure
batzarre edo jardunaldien inguruan, beraiek antolatzeko. Ene ustez, Baionako
Eskualdunaren ospakizunaren jarraiko jardunaldiak antola daitezke Zarautzen,
Bilbotik Baionarako autobidearen erdi-erdian kokatzen baita zarautz. Irail edo
Urrian, Onomastikakoak Urdufian egin beharko ditugunetik; hobe litzateke Uztai
lean programatzea.

Bestalde, oroit arazten dizuet nola Beloken egin ziren Lexiko Erizpideen
Finkapenari buruzko jardunaldien segida., Bizkaiko Diputazioaren Aterpe batetan
egitea pentsatu zela. Orain, Abenduan, lehendabizi, baina, gero, gai astun eta
gehiegi zeudelako,. Euskaltzainburuak eta biok, Urtarrilera atzeratzeko aipatu
genion Mikel zalbideri.

Azkenik, Abenduko batzarra Nafarroan jartzen dut, herririk izendatu gabe,
hautatuko den euskaltzain berriaren sarrera batzarraren data posible bezala.

Beraz, guztiau hau kontutan izanik 1987 urterako egutegi proposamen hau
dakartzuet:

- Urtarrilaren 30-31

- Otsailaren 27

- Martxoaren 27-28-29

- Apirilaren 24

- Maiatzaren 29-30-31

- Ekainaren 26

- Uztailaren 17-18

- Irailaren 25

- Urriaren 23-24-25

- Azaroaren 27

- Abenduaren 18-19

Lexiko Erizpideen Finkapenerako V. Jardunaldiak
eta hileroko batzarrea, Plentzian.

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

V. Barne Jardunaldiak, Angelun eta Eskualduna
aldizkariaren mendeurrenarekin hileroko batzarrea,
Baionan.

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

Gramatika Jardunaldiak, hileroko batzarrea eta
Toribio Etxebarriaren mendeurren ospakizunak,
Eibarren.

Hileroko batzarre arruntak, Bilbon edo Donostian.

Hileroko batzarre eta "euskara eta kazetaritza"ri
buruzko jardunaldiak? Zarautzen

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

II. Onomastika Jardunaldiak, hileroko batzarrea
eta Licenciado Pozaren mendeurren ospakizunak,
Urdufian.

Hileroko batzarre arruntak, Donostian.

Hileroko batzarrea eta sarrera? Nafarroan





LANGUE, LANGAGE, PAROL,NOLAEUSKARAZ?

Bilbo, 1986-Vll-19

Alfonso lrigoien

Juan Luis Goikoetxea lagunari
BILBAO

Adiskidea:

Telefonoz elkarren artean izan genduen hizketaldiaren ondorik hurrengo hau
idaztera ausartzen natzaizu erdarazko lengua, lenguaje, habla, eta abar, direlakoen
bereizkuntza nolatsu egiten den edoegin daitekeen euskaraz gaiari buruz.

Linguistikan F. Saussure-k parole erabili zuen langue hitzari oposaturik, eta
gaztelaniaz habla eta lengua hartu ziren parekotzat. Jakina, idioma ere erabil
daiteke kontestu batzuetan lengua formaren ordez. UZEI-ren hiztegian ez baldin
badator ere -ikus HizkuntzaIaritza hiztegia 11, Donostia, 1982-, nik neuk, eta ez
naiz bakarra, hizkera erabili izan dut habla edo parole formen ordez. Haienean,
ordea, hizketa / hizkuntza bikotea biltzen da, ikus hizketa hitza, 108 orr., Saussure-n
oposizioa markatzeko.

Parole honela difiniturik gelditu zen bereizkuntza horren finkatzailearentzat:
"un acte individuel de volonte et d'intelligence", eta ikusi dugunez, langue-ri
oposatzen zaio.

Frantsesez, hala ere, parole eta langage maiz nahasi egiten dira, eta lehenen
goa 'facuIte de parler' ere izan daiteke.

Euskaraz hizketa-ren parean berbeta ere badugu. Sadira, alabaina, beste
zenbait hitz ere non kokatu behar liratekeen ikertzeko: mintzaira, mintzoa, elea,
eta baita hitza eta berbea ere, azkenengo bi hauek frantsesezko parole kasurik
gehienetan itzultzeko ondo letozkeenak, zeren pertsona bati hitza (etortzea) edo
berbea (etortea) norbaiti hitz egiteko ahalmena etortzea baita. Mintzoa ere pare
koa da, beste biak duten eremu semantiko zabalagoan sartzen ez bada ere.
Mintzaira eta hizkuntza-ren artean ez dirudi aide handirik dagoenik 'fr. langue,
gazt. lengua', eta UZEI-koek ere sinonimo moduan darabiltzate. Txillardegi-k,
beste alderdi batetik, mintzamena ere badakar, ikus "Mintzamena gizonetik at"
gorago aipatu den hiztegiko bere artikulua, 315 orr., eta "hitz-egiteko ahalmena"
dela dio, eta dirudienez ikusmen -ikusteko dugun gaitasuna adierazteko ere
autore zaharragoen artean inoiz erabilia- hitzaren erara sorturikoa da.
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Hizketa eta berbeta gehiago dira erdarazko 'conversaci6n' delakoaren parean
jartzeko, eta izan ere -(k)eta delakoak halako akzio kutsua, aspektu iraunkorra,
ematen die, ikus erosketak egitera joan, 'ir de compras', berriketa ugari, 'muchos
chismes', hizketan an dira, 'estlin conversando'.

Elea, beste alderdi batetik, hitza, berbea eta mintzoa direlakoek ez duten
zentzuz ere ager daiteke, ipuin antzeko zerbait adierazirik.

Hizkera, itxura guztien arauera, hitz egiteko moduari dagokio, jazkera hitzean
gertatzen den antzera, eta, beste aIde batetik, -(k)era berrekailua moduari ez
dagokionean egintza hutsari lotzen zaio. Zentzu biak bata bestearen osagarri
izanik ondo letorke erdarazko 'las hablas locales' eta horrelakoak itzultzeko:
tokian tokiko hizkerak, edo pertsona baten hizkera, '(el) habla de una persona'.
Berbakera ere oso osoan zentzu horretakoa da.

Alabaina, erdarazko habla, 'facultad de hablar', adierazteko hitza, berbea,
mintzoa, erabil daitezke, baina Saussure-n zentzuan baita hizkera ere, eta azke
nengo honek, gainera, goian aipatu den zabalagoa ere izango luke.

Agian gaztelaniazko lengUlue adierazteko mintzaie erabil liteke, edo mintza
raie, ikus Azkue-ren hiztegia. Edozein modutan ere ez dirudi euskaraz halako
bereizkuntzarik tradizioan zehar egiten autoreak saiatu direnik, hitz bakoitzak
berez duen fiabarduraz kanpo. UZEI-koek ez dute argitasun gehiegirik ematen
honezaz, baina gorago ikusi dugun Txillardegi-ren mintzamen hitza hemen ere
koka liteke. Beste aIde batetik Fr. Bartolome-k berbakune darabil, ikus Azkue-ren
hiztegia, eta izan ere horretarako egoki da.

Azkenengo honen bide beretik batzuetan Bizkai aldean berba-ren ondorengo
batek edo bestek zentzu berezia hartzen du, hala nola, berbaro, berbaldun, berba
leku, berbatu..., gainerako euskaldunen artean entzun ohi ez baita ez *bitzaro, ez
*hitzaldun, ez *hizleku, ez *hiztu, zimendutzat bitz harturik, ezta *mintzaro eta
*mintzaldnn ere mintzo harturik, eta hemen mintzatu eta mintzaleku beste esan
nahi batekoak dira, hau da, berbaleku eta mintzaleku aIde batetik, eta berbatu eta
mintzatu bestetik, zentzuari dagozkiola ez dira berdinak. Halako fiabardura bere
zia hartzen duten Bizkaiko hitzok ondo letozke euskara baturako ere, heda
balitez.

Besterik gabe, bihotzez.



EUSKAL HIZTEGIAZ EGINIKO ITAUNEN ERANTZUNA

Bilbao, 1986-XI-2

Alfonso lrigoien

Juan Luis Goikoetxea jaunari:

Eskatu didazun eran inprentako probetan koloreztaturik dauden berbez hurren
go hau pentsatzen dut:

Dialekto: [Hitz grekoa denez gero ez dut zer esanik eta ez dago txarto egin
duzuen definizioa. Hau berau adierazteko gerra aurrean bederen izke/gi ere
erabili izan dela esango nuke, baina orain baztertuxe ikusten dut. Kardaberaz-ek
lehenago izkera edo dia/ekto idazten zuen, biak e1karren parean ipinirik, baina
bere testuetan beretan batzuetan izkera erdarazko 'habla'-ren pareko da].

Eragole: [Azkue-k Txorierrikotzat dakar. Nik neuk ez dut inoiz entzun.
Definizioa honela zuzenduko nuke: ekiten diona, eta ez ekiten duena, beti dati
boari begira erabili izan baita ekin, eta lehenago, gainera, intransitiboa zen,
egungo egunean gure artean ohitura aldatu bada ere].

Eragon (du): [Nik neuk umetan beti bea"en daragoio entzun izan dut Arra
tian, datiboa fosilizaturik, eta partizipiorik ez genduen erabiltzen, baina Azkue-k
Gernikarako datibo eta guzti dakar: edurrari beragoio, hau da, baderagoio, forma
zuzena, -e- duela d-ren atzetik, datibodun formei dagokienez. Behar bada egoki
litzateke *eragon (du) hiztegi sarrerari asterisko bat ipintzea, eta defektibo dela
adieraztea].

Ere: [Nik hola ipiniko nuke:] Baiezko perpausetan "baita" har dezake hasie
ran bere aurretik, bien artean beste elementu batzu ere ipin daitezkeela, eta "bai"
azkenean bere atzetik, aditza perpausa berean ez doanean. Ezezkoetan "ezta",
eta bere atzetik "ez", kondizio beretan. [Gainerakoa dagoen bezala utziko nuke:
(Baiezko perpausetan...)].

Erlatibo: [Ez dut uste, hala ere, erraza denik gaztelaniazko~entzurikgehiene
tan erabiItzea: re/ativo a... eta abar. Edozein modutan ere adjetibo erara erabili
beharrekoa da: gauza erlatiboa. Horrexegatik definizioa zerbait biribil baledi hobe
litzeteke. Agian hola:] Beste gauza batekin erlazioa duela adierazten duen adjetiboa.

Euskal: Konposizioko lehen elementu moduan erabiltzen da eta euskara
hitzari dagokio. Batzuetan zentzua hedaturik Euskal Herriari ere badagokioke,
hala nola, euska/ dantzak. [Ez da adjetiboa].
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EuskaIdun: rOndo dago, baina estilozko zuzenketa egin liteke:] Euskaraz
jakinik ohituraz erabiltzen duena. [Egunero hitza kendu dut, zeren eta atzerrira
joanik hiru hilabete berba egin gabe egonarren euskaldun jarrai baitezake].

Euskal Herri: Euskaldunak historian zehar bizi izan diren herriaren izena.
[Lurraldearen ordez herriaren ipini dut, azkenengoak erdarazko 'tierra, pais' adie
razi nahi baitu].

Euskaltzain: EuskaItzaindiko kide euskara zaintzearen ardura leporatu duena.

Euskaltzaindia: Euskara zaindu eta ikertzeko sortu zen hizkuntzarekiko aka
demia. Euskaltzaingoa bere gain hartzen dute kide egiten direnek.

EuskaItlaingoa: Euskaltzain izatearen ardura eta lana.

Euskara: Euskaldunen hizkuntza, jatorriz Euskal Herrian erabiItzen dena.

Galdegai: Esaldi baten barruan enfasia eman nahi zaion edo bereziki jakin
nahi den elementua. Aditzaren aurreko lekua hartu ohi duo Hitz hau 'elemento
inquirido' gure hizkuntzara itzuItzeko erabili izan da, baina Azkue-k erdarazkoa
sortu zuen momentu beretik euskaraz gai bilatua deitu zion bere Euskal izkindea-n.
Beste era batera fokoa deritza mundu zabalagoan.

Ipuin: rOndo. Kontu ez da berdin. Kontuak kontatzea ez da ipuinak kontatzea].

Izenlagun: [Lehenago adjetibo adierazteko erabili izan dela esango nuke.
Hiztegian jartzen duzuen zentzuan, oker ez banago, Patxi Goenaga hasi zen
izkribatzen geroago. Nik neuk ez dut uste egokiegia denik. Erdaraz halakoei
'complemento determinativo del nombre' derizte -frantsesez ere antzera da-:
las calles de Bilbao, euskaraz Bilboko kaleak. Bilboko delakoari izenlagun deitzera
makur bagintez, era berean konposizioko lehen elementuari ere, bereziki osorik
eta zeharo lotu gabe doanean, modu berean dei geniezaioke, ikus esku lana edo
burn lana. Gure mintzairan lehenengoari problema handirik gabe izenaren osaga
rri zeaztailea dei diezaiokegu, dauden tipoak ondo berezirik noski, zeren ez baitut
uste terminologia kontuetan inguruetako ohituretarik gehiegi urrundu behar gen
dukeenik, nolabait homologazio eraren bat bilaturik].

Izenordain: [Ondo. Erdaraz 'pronombre'].

Izenorde: [Ondo. Izan ere izenorde hitza, ipini duzuen bigarren zentzuan,
izenordain-en lekuan ere erabili izan da].

Joskera: rOndo. Hutsak zuzendu behar dira].

Pasibo: [Jasatzen ez da forma zuzena jasaten baino, edo jasaiten].

Sustantzia: [Ez dago txarto. Agian substantzia ere sartu beharko litzateke
zentzu filosofikorako, horrela erabilera arrunta eta bestea berezirik. Arrunta da,
noski, sustantzi bako gizona, edo, nahi bada, sustantzia gabekoa].
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Ukan (du): [Estiloa apur bat zaindu. Ukan eta izan distribuzio geografikoaren
arauera erabiItzen dira, hau da, leku batean ikusi ukan duguna dena bestean ikusi
izan duguna, edo, nahi ukan dut batean, eta nahi izan dut bestean].

Ereinotz: [Estiloa apur bat landu].

Goraintziak neure partez.





LIBER 86

Bilbo, 1986-XI-26

Aurtengo Irailaren 23tik 26ra egin zen Barcelonako "Palacio de la Metalur
gia" deritzan erakustazokan Nazioarteko 4. Liburu Azoka. Erakusketa honek
LIBER izena darama eta Madrid eta Barcelona hirietan txandaturik egiten da.

Erakusketa honetara joateko gonbitea Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren
gandik jaso genuen Ekainaren Ban. Ekainaren 27an, Eusko Jaurlaritzaren Kultu
ra Sailarekin mintzatu ondoren, eskatzen zitzaizkigun zehaztasunak bidali geni
tuen Barcelonara.

Uztailaren 22an, Lakuan izan zen antolakizunerako lehen bilera. Bilera horre
tara ondoko Erakunde eta Elkarteko ordezkariak joan ziren: Maite Marzana,
Kultura Sailetik; Jose Ma Ibarrondo eta Jesus Charola, Araba eta Gipuzkoako
Foru Diputazioetatik; Edorta Kortadi, Eusko Ikaskuntzaren izenean; Rosa Ma

Arza eta Juan Jose Zearreta, Euskaltzaindiaren izenean eta Julen Lizundia,
Euskal Editoreen Elkartetik.

Nahiz eta deituak izan, ezin etorria adierazi zuten: Ma Julia Garcia Lapefia,
Bizkaiko Diputazioaren ordezkaria; Jabier Torres eta Maria Vega Fdez. de Boba
dilla, Deustu eta Euskal Herriko Unibertsitateetako Argitalpen Zerbitzuaren ordez
kariek; Pedro Castro, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzuburuak eta Andres
Fernandez, Euskadiko Editoreen Elkarteko ordezkariak.

Bilera horretan hainbat argibide jasotzeaz gain, Euskadiko Ordezkaritzak
izango zuen Stand-aren baldintzak aztertu eta Erakunde/Elkarte bakoitzarentzako
barne-banaketa egin zen. Banaketa horri loturik bakoitzak bidaliko zituen liburu
zerrenda, kaxa eta bestelakoak ere Irailaren I5erako prest izatea onartu zen.

Banaketa honek mugaturik, 37 bat argitalpen titulu prestatu genituen, 160
liburukiz hornituak. Hauez gain, eta Euskaltzaindiarena ez izan arren, beste
Erakusketetako esperientziak gomendaturik, Jon Bilbaoren Euskal Bibliografia ere
eraman zen. Zer esanik ez, Euskaltzaindiaren Argitalpen katalogoa ere ugari
bidali zela.

Irai1aren 21etan eta 22an Stand-aren prestakuntzari ekin zioten Eusko Jaurla
ritzatik joan ziren Maite Marzana, Pedro Castro, Lourdes Labaka, Jon Lezertua
eta Mikel Conde; eta Ricardo Badiola eta Juan Jose Zearreta, Euskaltzainditik.
Hurrengo egunetan, Jose Antonio Arana eta Rosa Ma Arzak izan zuten Stand-
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aren ardura. Euskadiko Stand-a Autonomi ezberdinei eskainitako sailean kokatua
zegoen.

Erakusketaren hasiera edo inaugurazioa, Irailaren 23an izan zen Erakusketa
zokaren Areto Nagusian, Elena Haurgorena; Jordi Pujol, Generalitateko Presi
dentea; Javier Solana, KuItura Ministraria; Pascual Maragall, Barcelonako Alkatea
eta Luis Vicens, Liburugileen Elkarteburua mintzatu zirelarik.

Ondoren, Agintariek Stand-ei bisita egin zieten eta Euskadikoan, Eusko
Jaurlaritzaren izanean joanak ziren, Itziar Alba, Hezkuntza Kontseilari-ordea eta
Eusebio Larraiiaga, Oinarrizko Irakaskuntza Zuzendaria agurtu zituzten.

Erakusketa honez gain, egun horietan, hainbat hitzaldi entzuteko eta aurkez
penak egiteko aukera eskaini zitzaien argitaletxeei. Kontuan izan erakusketa
honetan atzerritik etorritako argitaIdari asko bildu zela, batez ere Hego Amerike
tatik etorriak, Frankfurt-era bidean.

Erakusketaren lau egunetan ikuslari asko bildu zen Euskadiko Stand-ean,
baina zoritxarrez lagun gitxi zegoen jendeari behar den bezalako zerbitzua emate
ko. Esan dezagun Euskaltzaindiaren bi ordezkariak, erakusketako orduetan txan
datuz, eten gabe egon zirela Stand-ean; baina Jaurlaritzak jarritako ordezkarietatik
aparte, ez zen inor gehiago agertu eta Argitaldarien Elkartetik eta Diputazioetatik
inor ez zenez etorri, Ian aspergarria leporatu behar izan zuten han zeuden
gitxiek. Hurrengorako arazo hau beste era batera antolatu beharko da eta Stand
ean azaltzen diren argitaldari guztiek ordezko bat izan beharko dute.

Bestalde, Euskaltzaindikoek, Liber'86 erakusketaz gain, bestelako zenbait
ekintza ere burutu zuten. Hona hemen batzuk:

I. SONIMAG

"Irudi eta Elektrikari" buruzko Nazioarteko 24. erakusketa. Erakusketa hau
Ricardo Badiola eta Juan Jose Zearretak jaunek bisitatu zuten. Antolatzaileek
esan dutenez, erakusketa honetan 222.000 bisitari izan omen dira, 22.000 profe
sional eta 200.000 bisitari arruntak. Bertan, TV, Video, etxerako Hifi, ordenagailu,
musika tresna, argi berezi, TV antenak, irrati eta irrati-emisorak eta abar, erakutsi
eta eskaintzen ziren.

Oro har esan daiteke aurtengoan ordenagailu eta testu-erabilerarako tresne
riak atzerakada egin duela, Video eta musika tresneria profesionalen gorakada
handia nabarmenduz. Baina hala eta guztiz ere, Mitsubishi, Investronica, Toshi
ba, Amstrad, Comodore, Philips etxe eta izen ezagunak bertan ziren. Hauei

. buruzko hainbat berri jaso zuten.

II. LIBURU ZAHAR ETA ERABILIEN AZOKA

Paseo de Gracia deritzan etorbidean, hainbat kaseta zeuden liburu zahar eta
erabilien saltzaileenak. Irailaren 25eko arratsaldean, Jose Antonio Aranak bisita
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bat egin zien hango saltzaileei eta harreman berriak sortu. Horrez gain, eta
Erakusketa horretatik kanpo zeuden ohizko saltzaileak ere agurtu zituen dendaz
denda ioanez; adibidez, Puvill, Balague. Batlle, Fontana. Eis Gnoms, Selvaggio,
eta Rodes. Erosketaren bat ere egin zuen denda horietan eta, jakina, Liber'86
Erakusketan ere bai.





LEXIKO-BERRIKUNTZAZ GOGOETAK

Larraun-Lekunberrin, 1986, Urriak 24

Fr. Luis Villasante

Sarrera-hitzak

Jaun-Andreak: Egun on denoi!

Laburrak izango badira ere, elkar hizketa edo gogoeta hauen nondik-norakoa
azaltzeko hitz batzuk zor ditudala uste dut. Euskaltzaindiak joan den Iraileko
batzarrean gogoeta batzuk gaur hemen egitea erabaki zuen. Baina zergatik eta
zertarako dira gogoetok?

Aide batetik, euskal lexikoaren alorrean gaur, nolabait esan eta Axularren
hitz bat erabiliz, halako irakidura nabari da, sortze berri ugari eta guzitarikoak
egiten dira, hizkuntzak dituen premia berriei erantzun nahirik. Eta hori pozgarri
da. Edozeinek daki euskarari gaur egundaino izan ez duen bezalako parada eta
aukera aurkeztu zaiola; ofizialtasun-maila lortu duen puntutik, administrazio eta
irakaskuntzan sarrera izan duen puntutik, administrazio eta irakaskuntzan sarrera
izan duen puntuntik alegia. Eta horrek berekin ekarri du euskarak zenbait eremu
tan duen hitzen eskasia erremediatu beharra. Zorionean badira ekinbideak pre
mia larri hauei erantzuteko asmoz sortuak; eta ongi etorriak izan bitez denak.

Baina, beste aldetik, langintza honetan joera eta jokabide guztiz desberdin
eta are kontrajarriak ere egotea gerta daiteke, eta orduan eta hortik euskal
kulturaren etxegintza hau kaosa bihurtzeko arriskua legoke, hots, dena arriskutan
jartzeko moduko kaltea letorke. Eta hori beldur izateko da, zeren gauzak izenda
tzeko izen ongi aukeratuak, zehatzak eta ongi mugatuak ez baditugu aurkitzen,
obra guzti honek porrot egin lezake.

Euskaltzaindiak, bistan da, dena berak bakarrik ezin egin dezake, itsaso hau
neurgea eta ikaragarri zabala da eta; baina dena egitetik eta ezer ez egitera ere
tarte handia dago, eta berari dagokio, ene ustez, alor honetan erizpideak finkatzea
eta lerro nagusiak markatzea, egiten diren lanak gutxienezko batasun bat izan
dezaten.

Euskaltzaindiaren bamean bada Hiztegi-batzordea, Gramatikaren batzordea
den bezalaxe. Hiztegia eta Gramatika dira, zalantza gabe, Euskaltzaindiaren egite
ko nagusiak.
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Gaur gurekin ditugu hemen Hiztegi-batzorde horren buru den Mitxelena
jauna, buru ordea den Ibon Sarasola jauna, batzordearen idazkari den Mikel
Zalbide jauna, idazkari ordea den Ricardo Badiola, etab.

Mikel Zalbide jaunak aspaldidanik egina du epe luze eta laburrerako plangin
tza bat, hots, euskarak alor honetan eskuratu edo lortu behar dituen xedeen
plangintza, noiz zer-i heldu beharko zaion adieraziz. Plangintza hau behin baino
gehiagotan azaldu du berak EuskaItzaindiko batzarreetan eta onartua izan da.
Orokorreko gain-begiratu hauek uste dut onurakor eta are beharrezkoak ere
ditugula une honetan, gauza bat mugaz kanpo edo goizegi edo beranduegi egin
nahi izatetik letozkeen kateak ahal dela gibelarazteko, eta langintza honetan
funtsezko eta oinarrizko koordinaketa eta batasuna gorde dadin.

Dena labur bilduz, gaur bada alor honetan, berriz ere Axularren hitza
hartuz, irakidura bat, borborrean eta pilpilean dagoena, baina bai nahastekak ere,
eritzien eta joeren multzutasun eta desberdintasunetik heldu direnak. Ahal dela,
koordinaketa baten barnean egin behar lirateke gauzak, eta hain zuzen, horrega
tik, gogoeta batzuk EuskaItzaindi eta Ian honetan dabiltzanen artean egin behar
zirela pentsatu zen. Horra, bada, zergatik eta zertarako diren bilera hauek.

* * *

'" Euskaltzaindiak behiala, 1959an, euskal hitzei buruz agiri bat eman zuen.
Ikus Euskera (1959), 216-217. Gehiegizko purismoaren kontra eman zen adieraz
pen hura. Han emandako erregelaren arabera -eta berau da, noski, munduko
hizkuntza guztiek arazo honetan darabiIten araua- hizkuntzan erroztatuak diren
hitzak etxekotzat jo behar dira, hitzen jatorri edo etorkiari begiratu gabe. Puris
moak jarritako hertsikeriatik hizkuntza salbatu nahiez, eman zuen Euskaltaindiak
agiri hura.

Baina ordutik hona joerak neurri batean aldatu egin dira eta orain boladan
dagoen joera agian bestelakoa da. Badirudi gaur zenbaitek errazegi jotzen duela
maileguetara. Eta hori bakarrik balitz, gaitzerdi. Maileguetara behar denean jotzea
zilegi da, noski, baina hitzok nondik eta nola hartzen diren ere beharko da jakin.
Askotan gaur gaztelaniatik zuzenean hartzen dira, eta hori egitean ez gara ohar
tzen euskaldunen artean batasuna egin beharrean, berriz ere leizea sakontzen ari
garela, euskara gaztelaniaren morroi bihurtzen dugula eta Iparraldeko gure anaie
kin lokarriak mozten ditugula.

Hori gerta ez dadin, badirudi, maileguak hartzerakoan urrunagoko edo gora
goko iturri bat, adibidez latina, abiaburutzat hartu behar genukeela, nahiz eta
latinezko forma ere zenbait aldakuntzarekin hartu. Hor, goragoko iturri horretan,
bat etor gaitezke hango eta hemengo euskaldunak, horrela geure-geurea den
bidea moldatuko genuke, ez frantsesaren eta ez espainolaren ereduari lotu gabe.

Eta ez da ahantzi behar hitz berriak sortzeko, maileguez gainera, euskarak
badituela beste bi bide, hots, hitz-elkarketa eta hitz-eratorpena. Euskaltzaindiak
ez du uste hiru bide hauetatik bat ere euskarari ukatu edo debekatu behar
zaionik. Hizlari eta idazleek kasu konkretuetan hiruetara jotzeko aukera dute.
Baina beroietaz ongi baliatzen ere beharko dute ikasi. Eta noiz zein bide hartu
behar den erabakitzea neurri batean bakoitzaren eskumenean gelditzen da.
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Azken urteotan Euskaltzaindia hiru bide hauei buruz arau gidari batzuk
agertu nahiez dabil. Maileguzko hitzei buruzkoak emanak eta liburuska batean
bilduak dira jadanik. Bertan adierazten du Euskaltzaindiak mailegu berrietan bere
ustez hartu behar den bidea zein den. Orain hitz-elkarketaren alorrean Ian
beretsua egin nahirik, hartako batzordea lanean hasi da. Eta Ian hau burutzen
duenean, eratorpenaz gauza bera egiten hasiko da.

Jakina, honelako itsaso neurgean ez da posible dena lotzea edo salbuespenik
gabeko arauak ematea. Hauxe izan nahi dute, bada, Euskaltzaindiak eman nahi
dituenak: "arau gidariak". Bide zabal batzuk markatu nahi ditu, Ian guzti hau
batasun baten barnean egin dadin.

Orotariko euskal hiztegia aurrera doa. Lexiko Erizpideen finkapen-Iana ere
bai.

Baina hitz berrien sorkuntza-Ianean nola edo hala sartuak daudenen joerak
ahalez hurreratzeko, eta bakoitza bere aldetik ibil ez dadin edo muga baino lehen
edo geroago Ian bat egiteak dakarkeen gaitza aienatzeko, pentsatu da agian on
zitekeela mahai baten inguruan elkar hizketa hau egitea; ez inori lana galerazte
ko, noski, baina bai batasun zabal baten barnean eta koordinaketa batekin Ian
hori egiteko; hori posible dela ikusten baldin bada, behintzat.

Akademiak ez du inortxoren lana bazterrera bota behar dela uste. Ongi daki
guztion beharrean dela hizkuntza. Esan dezagun, aitzitik, bakoitzari bere lekua
bilatu nahi diola, horrela guztion lana baliagarriago gerta dadin.

* * *

Ez dira, gainera, lehen aldikotz egiten honelako bilkurak. Honen aurrekoak
Hondarribian egin ziren 1981. urteko azken egunetan. lkus Euskera (1982), 263-271.
Ea oraingo honetan beste urrats bat egiten dugun.

Bukatu baino lehen, ez dut isildu nahi, goitik, Eusko Jaurlaritzan euskal
arazoen arduradun denarengandik heldudela eskea. Goitik edo kanpotik agian
hobekiago ikusten da gure sakabanatzea eta gaitz horri sendabide ipini beharra.
Nik neure aldetik erregu egin diot berari hemen hitz batzuk esan ditzan. Horrela
guztiok jabetuko gara gogoeta hauen helburu eta garrantziaz. Beraz, Mari Kar
men Garmendia andreari emanten diot hitza.





LEXIKO-BERRIKUNTZAREN INGURUKO ZENBAIT
OHAR-AZALPEN

Larraun-Lekunberri, 1986-X-24

Mikel Zalbide

o. SARRERA

1983ko Apirilean sortu zuen Euskaltzaindiak, Arabako Angoston egindako
bere III. lardunaldietan eta Iker Sailaren barnean, Hiztegigintza Batzordea. Luis
Mitxelena batzordearen buru izanik eta Ibon Sarasola buruorde, ondoko beste
kideok osatzen dute ordudanik Hiztegigintza Batzordea: Rikardo Badiola, Xabier
Kintana, Luis Mari Mujika, Txomin Peillen eta Mikel Zalbidek. Euskaltzaindiak
hiztegien alorrean zituen eginbehar zabalak ez ditu noski, batzorde honek, gaue
tik goizera osotoro bete. Ez dut uste ordea, inoiz han-hemenka bestelakorik
entzutea gertatzen den arren, hiztegi kontuan ere Euskaltzaindia geldirik dagoela
edo astiroegi dabilela esatea kontu zuzena denik.

Batzorde honen idazkari-Ianetan ibili naizen aldetik honako pauso hauek
sentitu izan ditut, hiru urte t'erdiko ibilera honetan, funtsezkoen:

a) Euskaltzaindiak hiztegigintzaren alorrean, bere luze-zabalean harturik,
egin beharrak leuzkakeen ekintza nagusien zerrenda bat prestatu zen lehenik.
Euskaltzaindiak berariaz aztertu izan ditu ekintza-asmo horiek Lekarozen, Bilbon
eta Donostian eginikako batzar banatan, eta bere oinarrizko adostasuna agertua
ere du eginkizunen lehen hurbilketazko bilduma horrekiko.

b) Lan guztiak premia berekoak ez zirela ikusirik, eta ekintza batzuk berez
besteen ondoan -ez aurretik edo aldi berean- egitekoak zirenaz jabeturik, bi fase
edo epealdi ezarri ziren langintza guzti hori aurrera eraman ahal izateko. Bospa
sei urteko lehen epealdirako, honela, zuetariko askok ondo gogoan izango duzue
nez honako eginbehar hauek finkatu ziren:

- Orotariko Euskal Hiztegia (aurrerantzean OEH).

- Lexikologi Erizpideen Finkapena (aurrerantzean LEF).

- Egungo Euskararen Bilketa-lan Sistematikoa (aurrerantzean EEBS).

c) Orotariko Euskal Hiztegiari 1984ean bertan eman zitzaion behin-betiko
abiada. Luis Mitxelenaren zuzendaritzapean eta Ibon Sarasola langintza osoaren
arduradun eragile izanik, OEH programa aski bideratua dago jadanik eta, azken
orduko atzerapenen bat gertatzen ez bada behintzat, ekintza sendo horren lehen
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uzta (800 eta 1.000 orrialde arteko liburukia) berandu baino lehen eskuartean
izatekoa dugu.

Hiztegigintza Batzordearen epe ertain eta luzerako plana prestatzerakoan
Orotariko Euskal Hiztegia egin eta argitaratze-Iahari aitortu zitzaion erabateko
lehentasuna. Arrazoi sendo eta ugariak zeuden orduan, eta egungo egunean ere
ez dute nere ustez inolako balio-indarrik galdu, lehenespen horren aIde: bere
lan-bolumen handia; euskaldungoaren erabilera zuzenerako sortuko duen emai
tza osatua; gainerako hiztegi guztietarako jakiniturri nagusi izatea; ...

d) Lexikologi erizpideen finkapen-Iana ere aurrera doa. Maileguzko hitzen
idazkeraz argibide egokiak emanak ditu jadanik Euskaltzaindiak, hartarako aurre
Ian ugariak pausoz pauso eta beharrezko zehaztasunez burutu ondoan. Horrezaz
gainera LEF programaren bigarren urrats gisa, hitz-eraketazko baliabide desberdi
nen azterketari heldu zaio berrikitan. Lehen aztergai hitz elkartuak harturik
lanean ari da talde eragilea joan den Apiriletik eta, horrezaz gainera, Ekainean
egina du osaka taldeak, Beloken, aurtengo lehen jardunaldia. Bigarrenaren pres
takuntza ere, Gabonak ingururako edo, bide onetik doa.

e) Egungo euskararen bilketa-Ian sistematikoa (EEBS programa) da azke
nik, bospasei urteko lehen epealdi honetarako, abiakizun dagoen ekintza bakarra
Hemen ere eman dira, hainbatean haztamuz eta aurrelan gisa izan bada ere,
lehen urratsak. Horrela:

- Euskaltzaindiak badu, 1986ko bere aurrekontuetan, eginbehar honi eran
tzuten hasteko berarizko diru-partida jasoa.

- Hiztegigintza Batzordeak prestatua du gainera, 1985eko Uztailean Euskal
tzaindiaren hileroko Batzarrean aurkeztu, eztabaidatu eta hein batean landuz,
bilketa-Ian sistematiko hori zuzen bideratzeko lanjardunaren oinarrizko eramolde
zirriborroa. 1985eko Uztailaren 19ko fetxa daraman Hiztegigintza Batzordearen
txostenean azter dezake nolanahi ere, berri zehatzagorik nahi lukeenak, diodan
guzti horren nondik norakoa. Orduko planaren arabera iritsia ere litzateke, hor
nonbait, egungo euskararen bilketa-Ian sistematikoari ekiteko garaia.

Norbaiti gogoak emana izango dio honez gero, eta ez arrazoirik gabe, galdez
ka hastea: gauza guztiak bideraturik badaude, lan-programak finkaturik, dirubi
deak eskueran eta gizatalde egokiak osaturik edo erabidean, zer dela eta hasi
behar dugu orain, hitzaspertuari ez baina lanari ekiteko ordu honetan, lexiko
berrikuntzaz gogo-jardunean? Ez ote litzateke hobe, behingoz, hizketak (ez nuke
berriketa esan nahi) aIde batera utzi eta isil-isilik lanean hastea?

Ez dut halakorik uste. Horra, dauden-daudenean, uste horren indargarri-edo
ikusiabartzen ditudan arrazoibideak.

I. GOGOETA-LANA ZERGATIK

Egungo euskararen bilketa-Ian sistematikoari ekiteko premia dagoenik inork
gutxik ukatzen duo Gai honi buruz gure artean jaulki izan diren eritzien bilduma
labur bat prestatzen ibili berria naiz, eta ez azken-azken orduko eritziena soilik
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gainera, eta badirudi puntu horretan bederen aski den adinako adostasuna dagoe
la euskaltzaleon artean: gure egoeraren berri jakin beharra dugu, ahalik era
zehatz eta sistematikoenean jakin ere, bihar edo etzi inolako erabaki ganorazkorik
hartu nahi bada. Ez dut uste, ordea, guztion arteko adostasunak puntu horretatik
askozaz harantzago doazenik. Litekeena da oker egotea, eta aukeran poztu ere
egingo nintzateke egoera nik uste bezain iluna ez dela ikusiko balitz; baina ez dut
uste. Hitz gutxitan esateko, denok edo ia denok sentitzen dugu bilketa-Ian hori
egin beharra dagoela; ez zait iruditzen inondik inora ere eritzi bateko garenik,
ordea, bilketa-Ian hori nork, noiz, nola eta zertarako egin behar lukeenaz. Balego
ke beraz, horregatik bestegatik ez balitz ere, Iehen begiratu batez Ian mekaniko
hutsa lirudikeen bilketa-Ian horri ekin aurretik oinarrizko zenbait galderaz gogoe
ta egiteko arrazoirik aski.

Ez zait gainera iruditzen, eta horra bigarren arrazoibidea, egungo euskararen
bilketa-saioa lexikografi Ian hutsa denik. Hizkuntzaren hitz-altxorraz gainera bere
eguneratze- edo modemizazio-arazoari heltzen dio aitzitik, bete-betean heldu
ere, egungo euskararen bilketa-Ianak. Lexikoaz edo hitz-altxorraz gainera hizkun
tza osoaren eramoldea, gurasoengandik jaso dugun ondare horretarik seme-alaba
edo ilobei zer bere hartan gorderik, eta zer berriturik, eskualdatu nahi geniekeen
dago hor, funtsean, aztergai eta erabakizun.

Eta ez dut uste, azkenik, hizkuntzaren zaharberritzea dela-eta azken urteotan
batzuk eta besteok agertu ditugun erizpide desberdinak, eta elkarri sarri asko egin
dizkiogun gaitzespen mingotsak banan banako hitz-azterketa xotil batek ezabatu
eta zurituko dizkigunik. Hizkuntzaren taxukera osoa da hemen, ahoskeratik hasi
eta, gramatika-bideetan barrena, hitz-altxorreraino, oraingo hainbat berrikuntza
direla-eta euskaldunok, ez euskaltzale asko- edo gutxi-jakinok soilik, auzitan
somatzen duguna. lrudiaz baliatuz, urte-sasoi berrirako erosi nahi genituzkeen
soineko edo jazki-apaingarriak baino areago hanka-punttatik hasi eta kopetaraino
ko hezurdura osoa, bere buruari eutsi ezin izango ote dion bildurrez nabaritzen
edo dugun hezurdura, da hemen eztabaidagai daukaguna. Hortik datoz gure
egonezin eta haserre-bideak, punttu jakin honi, horri edo harako hari bestek
ematen dion konponbide ustez traketsetik baino askozaz gehiago. Eta guztiz
onuragarria iruditzen zait, ondorioz, inongo puntu konkretu konpondu-asmoak
behingoz aide batera utziaz arazoari bere osotasunean heldu nahirik gogoeta-Ian
oinarrizko honi heltzea. Gai honetaz, jakitez edo eSkarmentuz, burualdea behin
baino gehiagotan nekatu izan dugun lagunak bildu garenez, eta Euskal Herrian
gaur egun gailendurik-edo dauden eritzi desberdin gehienetako partaideak ere
tartean gaudelarik, badut itxaropen sendorik gogoeta-Ian honek probetxuzko ete
kina emango duela.

II. ZENBAIT AUZIGAI

Badira noski, lexiko-berrikuntzaren alorrean ere, gaiari heltzeko saihets eta
ikusmolde desberdinak. Gehiago izango direla ahaztu gabe ere hiru ditugu hemen,
funtsean, gure artean maizenik erabili ohi direnak. Labur beharrez hizkuntzalari
tzaren ikusmoldea esango diot lehenengoari, soziolinguistikoa bigarrenari eta
hirugarrenari, hoberik ezean, Administrazioaren ikuspegia.
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• Lehenengo ikusmoldea berrikuntza hori zein hizkuntz baliabidez mami
tzen ari denaz arduratu ohi da sarrienik, bide batetik edo bestetik sorturiko
hizperriak noraino diren edo ez diren egokiak aztertzen saiatuz.

• Soziolinguistikazko ikusmoldeak aldiz hiztunak ditu, batez ere, kontuan:
banakako hiztunak baino areago hiztun-taldeak, norrnalean. Hiztun-taldearen bizi
molde berriak hizkuntzaren eguneratze-kontuan zer-nolako eragina eta harreman
-bideak dituen aztertu ohi ditu ikusmolde honek, sarri asko, batetik. Eta, bestetik,
urliak edo sendiak sorturiko hizperriek hiztun-taldearengan zenbaterainoko onar
pena eskuratzen dutenaz arduratu ohi da berariaz.

• Hirugarren ikuspegiak, Administrazioarenak, xede nagusi bat izan ohi du
maizenik: hizkuntzaren eguneratze-saio horiek garaiz eta zuzen bideratu ahal
izateko baliabideak jartzea, Herri-Aginteak hartarako duen ahalmenaz.

• Hirugarren ikuspegi hau ezertan gutxietsi gabe ere lehenengo biak hartu
ko ditut soil-soilik, ondoko gogoetak egiterakoan, kontuan. EuskaItzaindiaren
ezarpen-eremua, eta bere erantzunkizunak bide batez, batez ere lehenengo bi
ikusmolde horietara biltzen direlako ustean egin ere egin dut mugaketa hori.

11.1. Maileguak bai/ez

Hizkuntzalaritzaren ikuspegitik badugu hemen euskaldunok, besteek bere
nean ere maiz asko izan ohi dutenez, aitatu orduko sua pizten duen gaia:
euskaItzale eta are euskaldun-jende arruntaren arteko sesioaz eta haserre-bideaz
ari naiz, noski, ez bestelako suazo Hizkuntzak, orain punturarte debeku izan
dituen (edom, nonahi bezala, hemen ere sortu berri-berriak diren) esparruetara
sarbide izango badu, eginbehar berrirako egokitu egin beharko du, gutxi edo
asko, bere burua. Eta egokitu, besteren artean, bere ohizko hitz-ondarea egokitu
beharra izaten du halakoetan. Nola egin ordea, hartaraz gero, egokitzapen hori?
Nola eguneratu bere ordurainoko hitz-altxorra, egungo behar berriei zuzen eran
tzun ahal izateko? Hartarako baliabideak bat baino gehiago ditu euskarak, eta
ezinbestean ez dago horrelakoetan beti bide beretik ibili beharrik. Hor ditugu
nolanahi ere, bidezidor xumeagoak oraingoz aide batera utzirik, honako jokamol
de hauek:

• Hitzak erdaratik, maileguz, gureganatzea.

• Euskal hitz-eraketazko baliabideetariko batez hizperriak sortzea.

• Galtzeko zorian genituen behinolako hitzak berreskuratu eta eginkizun
berriei erantzuteko berrezartzea.

• Bizirik eta sendo sustraituak ditugun ohizko hitzei esanahi-eremua zabal
du eta, lehendikakoez gain, edukin berriak txertatzea.

Ez dugu euskaldunok, bide hauetara jotzean, ezer berririk edo. are bidegabe
korik egiten: besteek ere maiz-sarri jo izan dute antzeko larreetara elikagai horren
beharrean sentitu izan direnean; eta orain bertan ere ez da hilin zaila, begiak
zabaldu orduko, auzo-hizkuntzetan bertan antzeko jokamolderik nabaritzen. Non
sortzen da beraz, eta non sortzen zaizkigu guri batipat, direlako suak eta garrak?
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Erabateko erantzunak berez duen sinplifikazio eta, ondorioz, oker-iturriaz jabetu
rik ere, ez da hain oker handia izango eztabaida, puntu honi gagozkiolarik,
maileguzko hitzen inguruan sortzen dela esatea. Euskaldunok oso eritzi desberdi
nak -inoiz baino gehiagotan kontrajarriak- ditugu gure hizkuntzaren gaurkotze
-Ian osoaren baitan euskararen lexiko-berrikuntza nola egitea komeni denaz. Bai,
egia da hori. Hori bezain egia ere da, ordea, zaharberritze-Ian horretan maileguz
ko hitzei eman beharreko sarbidearen estu-zabalari dagozkionetan gaudela eus
kaldun eta euskaltzaleok, batez ere, elkarrengandik oso urrunduak.

Eztabaida hau ez da gainera, inoiz urak errota horretara eramateko joerarik
ageri bada ere, azken bost edo hamar urteko kontua. Mende-hasieratik bertatik,
lehenagoko iturrietara jo gabe, bekoki-bekokian daramagu denok, zeinek nabar
menago eta zeinek gozatuagorik, auzi horretan aide bateko ala besteko partaide
izatearen marka. Euskaltzaleen arteko eztabaida amaigabea izan da hau, eta ez
liguke kalterik egingo gure aurrekoek gai honetaz idatzirik utzi dizkigutenak
soseguz irakurri eta patxadaz ausnartuko bagenitu. Axalgaineko aipamena baizik
izango ez bada ere aizu bekit hemen, aldian aldikoak elkarrengana bildu eta
alfabeto ordenan zerrendatuz, honako euskaltzaleon izenak gogora ekartzea:

• Euskaltzaindiaren sorrera-aldian Altube, Azkue, Campion-Broussain, Elei
zalde eta Olabide.

• Gerraondoko baraualdi larri-estuan Krutwig, Orixe, Villasante eta Zaitegi.

• Eta azken 20-25 urteotan, izen gehienak tintontzian uzteko arriskua begien
bistatik ezin apartatuz banabil ere, diodan eritzi sendo eta eragingarriak eskainiak
dizkigutela Jose Basterretxea "Oskillaso", Gaizka Barandiaran, Joseba Intxausti,
Xabier Kintana, Luis Mitxelena, Luis Mari Mujika, Josu Oregi, Andoni Sagarna,
Ibon Sarasola eta Anbrosio Zatarainek.

• Hainbatek eta hain denbora luzez eztabaidaturiko gaia orain, gauetik
goizera, guztion gogo-betegarri izango den eran konpontzerik ez dagoenaz jabe
tzea ez dugu agian, gauzak dauden egoeran daudelarik, irabazpiderik urriena
izango. Badago horretaz gainera zer ikasirik franko ere, baina ez nuke halere
azpimarratu gabe utzi nahi aide bateko eta besteko guduskak, guduak eta are
gurutzadak ez zaizkidala egungo egoeran probetxuzkoegiak iruditzen. Auzigaiari
inoiz edo behin konponbiderik aurkitzekotan hobe izango dugu nere ustez, beste
hainbat puntutan bezala, gauzak desberdin ikusten eta sentitzen ditugula aitortu
eta onartzetik hastea; eta behin hartaraz gero, gizalegearen oinarrizko arauak
erespetatuz, nork geure uste-aburuen euskarritzat dauzkagun arrazoiak (handi
nahiz txiki, sendo nahiz ustel) elkarri azaltzen saiatzea izango dugu korapiloa
askatzeko modu bakarra.

Errakegia da alor honetan, inon errazik bada, elkarrekiko deskalifikazioak
jaurtikitzea. Zailagoa ordea, baina beharrezkoagoa ere bai, jatortasunaren eta
erdalkutsuko berrizaletasunaren arteko buru bien arteko ezkontzabideak, uztardu
rak edo konbinazio aproposak aurkitu eta, nork bere egunoroko jardunaren
ereduz, indarrean jartzen ahalegintzea.

Nik neuk ez nituzke behintzat, bapateko konponbide sinpleen artean, gai
honetaz azken urteotan agertu diren kezkak eta jarrerak besterik gabe ahaztutzat
emango. Maileguzko hitzen erabilerari dagokionez, horrela, hainbat eta hainbat
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kezka agertu dira urteotan, behar den arretaz aztertu eta landu ez ditugunak.
Partez bederen alea neuri jasotzea dagokidan neurrian ez nuke esan gabe utzi
nahi itxuragabeko mailegu-uholdeari ikusi uste izan zaizkion ajeak aski kontuan
hartzekoak iruditzen zaizkidala Honako hauek, besteak beste, ez nituzke nik
orain(ikusitakoak ikusirik) ez-ikusiarena egin eta aide batera utziko.

a) Exonormatibismoaren arriskua: gaztelaniarekiko mugaz haraindikoek fran
tsesarekiko? morrontza itxuragabea, beste hitzetan esanda.

b) Oraindainoko tradizioarekiko etena, eten beharrik ez zegokeen punturik
xumeenetan ere.

c) Jakintzagai eta bizigune desberdinetarako terminologia teknikoak ohizko
hiztegi arruntaren mirabe izan behar duela, eta ez alderantziz.

Erreparo horiek bere horretan onarturik ere maileguzko hitzen aldeko arra
zoirik badagoela uste dut, eta arrazoi sendoak gainera. Ez dut uste ordea inork
horien aldeko azalpen teorikorik eskaini duenik, eta horren premia egunetik
egunera beharrezkoagoa sentitzen dut. Arrazoi horien bila hastekotan ez da agian
biderik okerrena izango, iruditzen zaidanez, terminologia tekniko horiek ere
beren xedeaz, eta begiz jotako hiztun-multzoaz aski maila desberdinekoak izan
daitezkeela eta izaten ere direla gogoratzea, eta horrek berak matizazio-bide
sendoa ezar dezakeelahitz horiei buruzko erizpideetan. Puntu hau luzeago landu
beharra ikusten dut, nolanahi ere, eta oraingoz aipatu baizik ez dut egiten.

II. 2. HizkontzaIaritza botsaz kanpoko aozi-bideak

Ez dugu maileguen kontua ordea, ez eta hizkuntzalaritzazko ikuspegia ere,
auzi-iturri bakarra. Neurri batean soziolinguistikaren ikuspegitik hurbilago dauden
puntu banaka batzuk aipatu nahi nituzke hemen, zuen aurrean, eztabaidarako
helduleku gertatuko diren itxaropenean. Horra, banan bana emanik eta berezko
ordena logiko handiegirik gabe, burura datozkidanak.

II. 2.1. Lexiko-berrikuntzazko sorkarien gizarte-onarpena

Errazegi uste izan dugu askok, eta neure burua ez dut horretan besteena
baino errugabeago ikusten, hizkuntzaren modernizazio-kontua lexiko-berrikuntza
hutsezko arazoa deIa. Eskarmentuak ezertarako balio digun neurrian garbi ikus
ten dugu ordea orain, egunetik egunera garbiago esango nuke, hizkuntzaren
gaurkotzea ez dela urrundik ere lexiko-berrikuntza soila. Ez eta agian garrantzi
tsuena ere, erantsiko nuke nik -diodan azken honetaz zalantza ugaririk falta ez
zaidan arren-, Eskoletako ikasle-irakasleen luma-ezpainetan, edota luze-zabaleko
euskal komunikabide berrietako (bereziki ETBko) hainbat bikoiztaile-esatariren
nahi eta ezinetan nabari diren eskasiak kontuan hartzen badira. Baluke puntu
honek, gaurko aztergaiaren eremutik zertxobait aldentzen bada ere, Euskaltzain
diak hurrengo batean berariaz landu eta aztertzeko funtsik aski. Besterik da
ordea, oraingoan, aipatu nahi nukeena: lexiko-berrikuntza ezin daiteke inoiz,
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sarriegitan egin dugun bezala, jakintzagai edo bizigune berezietarako hitz-zerrendak
prestatu eta, argitalpen-bide batez edo bestez, zabaltzera mugatu. Lexiko
berrikuntzazko ahalegin guztien iturburu eta azken xedea begian bistatik galdu
nahi ez baditugu hitz horiek norentzat prestatzen ari garen aztertu eta sakonki
landu beharra daukagu. Kasuan kasuko hiztun-taldeak hizperri-multzo bati eman
go dion edo ez dion onarpena da, nahi eta nahi ez, eztabaida guztiotan begien
aurre-aurrean eduki behar duguna. Eta onarpen hori ez da, ezinbestean eta are
gehienetan, hizkuntzalaritza hutsezko metro-patroiaz neurtzen: hitz berri jakin
batzuk indarrean jarriko badira gizarte-onarpena eskuratu behar dute. Itxura
hutsezko txorimalo indargabe bilakatuko dira bestela, luzaro gabe, ezer baino
gehiago asmatzailearen beraren lotsagarri.

Hizperri baten gizarte-onarpenak, berriz, ondoko hiru baldintzok ditu nahi
eta ez berekin:

a) Hiztun-taldeak gogozko izan behar ditu sorkari edo mailegu berri horiek

b) Ikasi egin behar ditu, gainera, eta

c) Erabili egin behar ditu.

Hiru baldintza horiek -azken biak bereziki- betetzen ez diren artean ezin
esan liteke gizarte-onarpenik eskuratua denik., eta hori gabeko berrikuntza-saioak
herren daiJiltza ondorioz, beren oinarrizko helburuari erantzun ezinik. Lexiko
-berrikuntza nola egin behar litzatekeenaz batzuk eta besteok, nork geure erreze
ta egokiak golko-sakeletan ditugula, elkarren arteko· eztabaidan gabiltzanean, eta
bereziki garbizaletasunaren eta hizkuntza mordoilo-berrizalearen arteko zurrunbi
loan elkarri mokoka ari garenean, bagenuke goian esandako onarpen-kontu hori
dela eta hainbat eztabaida "Iinguistiko" aIde batera utzi eta hizkuntz soziologia
ren ikuspegitik gauzak berraztertu eta argibide osatuagoz jarduteko beharra.

II. 2.2. Lexiko-berrikuntza nork burutu behar lukeen

Euskaltzaindiaren sorrera-aldian bertan garbi adierazi zenez (ikus bere arau
tegiko lehen artikulua, g puntua), erakunde honen zeregin nagusietariko bat
hizkuntza gizarte-maila guztietan gai bihurtzeko Ian egitea da. Euskararen gaurko
tze edo modemizazioa bete-betean sartzen da beraz Euskaltzaindiaren lan-esparruan;
eta hor sartzen ere da, ondorioz, lexiko-berrikuntza bera.

Gogoeta-bilera hauetarako dei-idazkian ere argi asko azaldu eta gogoratu
berria digu bestalde, Euskaltzainburuak, Ian hori badela gure Akademiaren egite
koa: ez bere eskubidea soil-soilik, neurri batean bere eginbidea ere baizik.

Lexiko-berrikuntzaren alorreko kontu horretan Euskaltzaindia ez da gainera,
bere sorrera-unetik gaurdainoko ibilera luzean, eskubide-eginbideen azaIpen hutsean
gelditu izan. Gerra-aurreko saioez gainera (I) hainbat pauso emanak ditu Euskal-

(1) Ikus esate baterako, lehenengo-Iehenengo unearen beraren adierazgarri, Euskal
tzaindia (1921), "Itzbefika" (indice de neologismos), in Ellske1'll, 1919-20, II. zkia, 90-95 orr.
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tzaindiak, azken 15 urteotan, jakintzagai eta bizigune derberdinetarako terminolo
giak prestatzerakoan. Ez ezinbestean arauzko erabaki bihurtu asmoz, baina bai
guztion adierazgarri. Horietariko bat baino gehiago itzuriko zaidan arriskuaz ongi
jabeturik ere, honako puntuok bederen gogorarazi nahi nituzke:

• Filateli hiztegia, 1973ko Euskeran.

• Merkatalgo izendegia, urte bereko agerkarian.

• Etxegintza eta arkitekturarako hiztegiaren gertuketa, 1974eko Euskeran
adierazten denez.

• Zortzi urte arteko ikastola hiztegia, 1975eko Euskeran argitara eman eta,
handik berehala, berarizko liburuska moduan kaleratua.

• Estatu izenak, 1975eko Euskeran adierazten den eran.

• Musika gaietazko hiztegi bati buruz ematen da, bestalde, 1976ko Euske
ran argibide zenbait.

Lan horien onarpen-maila batetik bestera agitz desberdina izan bide bazen
ere, aski den adinbateko erakusgarria iruditzen zait zerrenda labur hori (eta ez
litzateke luzatzen ezina, hartara jarriz gero) Euskaltzaindiak gure hitz-altxorra
eguneratu eta osatzeko kontuan aurrera eraman duen eta daraman ahaleginaren
lekukotasuna emateko.

Jakina de gerora, 1981eko Abenduan Hondarribian egindako Jardunaldian,
Euskaltzaindiak banaketa hirukoitz batez mugatu zuela, berari zegokion neurrian,
euskal hiztegigintzaren alorra.

• Euskal Hiztegi Nagusia (orain Orotariko Euska/ Hiztegia).

• Hiztegi hiritar arauemailea.

• Espezialitate-hiztegiak.

Jardunaldi hartako aktan garbi adierazten denez, espezialitate-hiztegiak egitea
ez da Euskaltzaindiaren lana. Honek ez du esan nahi, besterik gabe, sortaraueta
ko bere jatorrizko eguneratze-xede haiei eta 1970eko hamarkadan, goian aipatu
bezala, aurrera emandako pauso guzti haiei ukQ egin zitzaienik delako agiri
horrekin. Euskaltzainburuak berak adierazi du gainera hainbat aldiz, eta gaur
goizeko sarrera-hitzaldian azken aldiz entzuna diogu, eginbehar hori badela bere
eginkizuna, gidaritza eta bateratze-ahaleginean bederen.

Ez dut uste inork gaizki hartuko didanik, dena den kontua hain garbi ez
dagoela baldin badiot. Gauza ez txuri eta ez beltz denekoan bat etorriko gara
gehienok, agian, baina kalterik ez liguke egingo denoi puntu horretaz argitasun
handiagorik izango bagenu.

Nere uste sotilean, euskal hitz-altxorraren berrikuntza-kontu honetan badugu
euskaldunok oro har, eta bizibidez lrakasmunduan, Administrazioan edo Komu
nikabideetan dihardugun geroz eta gehiagok bereziki, gidaritza eta bateragune
argi baten beharra.
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Eta gidaritza hori, inolako zalantza-izpirik gabe, Euskaltzaindiari dagokiola
uste dut. Honenbestez ez diot, eta aurrerago helduko diot berriro gaiari zehazta
sun handiagoz, arau zorrotzen beharrean gauderrik nahi eta ez. Gidaritza behar
da nere ustez, hori garbi daukat, eta gidaritza hori Euskaltzaindiari dagokio aurrez
aurre eta bere osotasunean. Bide paraleloak era daitezke noski, eta halakorik
aldarrikatzen duen euskaldun-jenderik ere ez da gure artean falta. Azken bide
hori erro-errotik okerra dela uste izan dut nik, eta ez dut gaur ere eritziz
aldatzeko arrazoi nahikorik ikusten.

II. 2.3. Lexiko-berrikuntza noiz burutu behar den

Ahalik hitz gutxienetan biltzen ahaleginduko naiz, bestela ere aukeran gehie
gitxo luzatu naizenez, kontu honetaz dudan eritzia.

Euskal hitz-altxorraren berrikuntza-kontuan ez da gaur-gaurkoz hitzei banan
bana dagozkien arau sendoak ematea komeni. Garbiago esanik: ez bakarrik ez
dut arau-emankizun xehe hori beharrezko ikusten, baizik eta honelako araurik
oraingoz ez dela eman behar uste dut.

Badakit jarrera honek ate bat baino gehiagoixten dituela premia larriaz
datorkigun hainbat eskeri gogo-betean erantzuteko. Azken urteotan eramandako
bidearen eskarrnentuak hori eta gehiagorako arrazoibide eskaintzen digula uste
dut ordea, eta ez noa hemen kontu-garbiketa luzeagoan sartzera.

Gure hitz-altxorraren berritze-saioak inondik inora albora ezin utzi ditugula
uste dut. Premia handia dugu, eta ezin geroko geroren esperoan utz ditzakegu,
bertan behera, saiakuntza guzti horiek. Geure buruari engainuan hastea litzateke
hori: gaurko euskaldun-jendeak, batez ere lanbidez euskaraz diharduenak (eta
horiek hartu behar genituzke kontuan, inor hartzekotan, euskarari benetako
gerorabiderik opa badiogu) nabarrnenegiak ditu bere egunoroko bizitzan oraindai
nokoan inoiz landu gabeko gauzak euskaraz esateko beharrak sortzen dizkion
neke-eragozpenak, kontu guzti horiek besterik gabe zari itsuaren menturapean
uzteko. Berrikuntza-lanak babestu eta aitzinatu beharrak ditugu beraz, baina
banakako hitzak oraingoz arauzko babes-indarrez lortu gabe: gordinegi daude
oraindik; alde-saihets askotatik maila horretako aztergai gehienak.

Egungo euskararen bilketa-lan sistematikoa egin beharra dago, ezer egiteko
tan, aldi honetan. Ea, hitz gutxitan, honi buruzko bizpahiru eritzi agertzen
dudan:

a) Azken hogei urteko euskara idatziaz eritzi franko etsia agertu du Ibon
Sarasolak: epealdi honetan hitz bat asko erabili izana es omen da beretzat, gaizki
ulertu ez badiot, hitz horri biz-inortasunik aitortzeko arrazoirik. Eritzi hori mati
zatu beharra ikusten dut, nik neuk, nere ustea agertzekotan. Bistan dago azken
hogei urteok aski berezi bihurri eta aldaketa-iturrizkoak izan direla, eta orain ere
halatsu direla; zorabiozko ezin-egon hori aski arrazoi sendoa genuke, besteak
beste, hitz sorberri edo azken orduko mailegu horiei euskal hitz-altxorrean beste
rik gabe sarbide zabalik ez eskaintzeko. Punta bateko arriskuak ez du ordea, nere
ustez, besterik gabe kontrako puntara joateko esku ematen: arriskua, ez nolanahi
koa gainera, dagoela uste dut izan ere, bide horretanbarrena abiatzen bagar.a,



226 EUSKERA - XXXII (2.aldia)

eskueran daukagun hizkuntz ondarearen zati handi bat zigorpean jartzeko. Gaur
egun hainbat esparrutan diharduten euskaldun alfabetatu gehienei urterik urteko
ikaste-jardunaren ondoren eskuraturiko hizkuntz eredu hori gaitzestetik ez dut
uste, besterik gabe, kalte baino mesede gehiago letorkiekeenik.

Azken hogei-hogeitamar urteko euskalgintzak urratu dituen bideak, dudarik
gabe izango dituzten akats-gabezia guztiekin ere, garrantzitsuegiak dira guztion
tzat orain, argitasun handiagoak eskuratu-uste ditugula eta, zakarrontzira bota edo
balio-urriturik alboratzeko.

Ikuspegi bi hauen artean balegoke agian erdibiderik, eta pozik ikusiko nuke
hartarako zubigintza: azken 20 urteak ezezik 20. mendea osorik aztertzea izan
daiteke, agian, elkarbide horretarako galga egokia.

b) Bilketa-Ian hori era sistematiko batez egin beharra dago, ondorengo
lanetarako balio izango badu: ezin ibil gaitezke, inoiz egin izan den bezala,
gustatzen zaizkigunak jaso eta gainerakoak aide batera uzten. Eta ahalik erizpide
rik bateratuenaz egin· beharrak daude gainera, nornahik egiten dituela ere, gero
rantzean aztergai eta material bateragarriak eskueran izan nahi baditugu.

Horra beraz, halako xehetasun batez, gure hitz-ondarearen berrikuntza dela
eta esan gogo nituenak esan.

Ez nioke nere azalpengintza honi amaiera eman nahi, dena dela, gaitik
kanpora samarrean gelditzen bada ere funtsezkoa iruditzen zaidan uste-aburu bat
agertu gabe:

euskararen hitz-altxorraren berrikuntza askozaz egmbehar zabal eta bihurria
goa da, goian azalduabartzen saiatu naizenez, lexikografi Ian hutsa baino. Gure
ondokoei eskuratu nahi geniekeen euskara-moldearekin estu-estu lotua dagoela
ko, batetik;- eta, bestetik, guztion euskaltzaletasunaren funtsa eta azken arrazoia
euskararekiko berarekiko harrotasunean oinarritzen delako. Hiztegigile saiatuen
buru-argitasunaz gainera bestelako faktore asko dira horrexegatik, kolpe huts
egingo ez badugu, kontuan hartu beharrekoak: hiztun arruntaren itxaropen
-gogoak eta ahalmenak, besteak beste.

Poetek hitz gutxitan esaten omen dakite, eta belarriari atsegin zaion eran,
besteok jardun luzeaz eta era aspergarrian baizik adierazten ez dakiguna. Euskal
olerkariak erdiz erdi asmatuz eta gogo-bihotzak hunkitzeko eran esana du, men
de honetan, hizkuntzaren berrikuntzaz gehienok geure barren sakonean itsatsirik
dugun izkutuko sentipen-gogoa. Zilegi bekit beraz, Lizardi handiaren eskutik,
nere jakinaren gainean inongo hizkuntzaren berrikuntzaz inoiz egin den bide
argitzerik mirarigarriena errepikatzea:

Baiiia nik, izkuntza larrekoa
nai aunat ere noranaikoa;
yakite-egoek igoa;
soina zaar, berri gogoa;
azal orizkta, muin betirakoa.

.Asmatuko ahal dugu, denon artean eta Euskaltzaindiaren gidaritzapean, oro
mintzozko amets hori egia bihurtzen.

Eskerrik asko.
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BALENDIN ENBEITA GOIRIA

Donostian, Euskaltzaindiaren bileran 1986.x1.28

Jose Antonio Arana Martija

Aurtengo Azaroaren 20an hit zaigu Balendin Enbeita bertsolaria. Eta euskal
dunok badakigu zer esan nahi duen "zaigun" horrek Euskaltzaindiaren bilera
honetan nekrologia hau ematen dugunean, Ohorezko Euskaltzaina zen gure
Balendin eta. Muxikako Areatza auzuneko elizan eman zion herriak geroarterako
agurra; hainbat erakunderen ordezkariak han bazeuden ere, eta bertsolariak ugari
tartean, herria izan zen agurraren protagonista "Agur Jaunak" kantatuz eta txalo
beroak emanez hilobirako bidea zabaldu zuena.

Balendin duela larogei urte jaioa zen Areatzako Usparitxa baserrian, 1906.eko
Maiatzaren 20an, Balendin Berrio-Otxoa, Elorrioko Martiria eta bertsolarien patroia
beatifikatu zuten egun berean. Horregatik aitak, Kepa Enbeita Rementeria "Urre
txindorrak" (1878-1942) Elorrioko bertsolariaren izena jarri zion. Eta benetako
bertsolari izango zenaren biziaren atea zabaldu zion. Benita Goiria zen haurraren
ama, Ibarrurikoa, beste sei seme alaba bertsolaritzaren mundurako izango zitue
na: Bizenta, Sabin, Miren, Imanol, Edurne eta Itziar. Balendinek, bere aldetik,
beste sei seme-alaba eman dizkigu bertsolarien giroan bizi direnak: Kepa, Abel,
Libe, Moises, Joseba Andoni eta Jon. Nagusia, gainera, Euskaltzain urgazlea
dugu. Hemen ditugu bada lau bertsolarien belaunaldiak, "Urretxindorraren" aita
zen Juan Antonio Enbeita "Txotxo Jeuri"gandik hasita.

Zurgin edo ebanista ikasketak egin zituen Balendinek eta 20 urte zituelarik
ogibide hau zeukala joan zen Logroiiora, gaztelera hizkuntza berandu bertan ikasi
zuelarik. Gero Imanol anaiarekin garraio lanetan hasi zen 1934an, aitak erositako
kamioi batekin. Txirrindularia ere izan zen gaztaroan, Sardui eta Barruetabeiiaren
garaian.

Eta Areatzako Ormaetxe baserrian bizi zen Klara Ealorekin, 1935.eko Aza
roaren 30ean ezkondu zen. Gerra denboran, Bizkargiko frentean egon ondoren
espetxeratua izan zen Laredon, Dueson eta Puerto de Santa Marian. 1937.eko
Abenduaren lean, hamabi urteko zigorra eman zioten Gerra Epaiketa batetan,
baina 1941an etxeratzea lortu zuen. Zigor horren ziorik astunena, agirian ager
tzen denez, "por componer versos alusivos al separatismo vasco" izan zen. Gero,
Ormaetxe baserrian bizi izan zen gure Balendin nekazaritza ogibide zuelarik.
1948tik gauregunarte, berak eraikitako baserri etxe berri batetan bizi izan da
Balendin Ormaetxe auzunean.
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Bost urterekin bota zuen Balendinek bere lehen bertsoa. Baina 18 urte bete
arte ez zen bertsolari gisa plazaratu, Eibarren 1924an. 1929an, 23 urte zituelarik,
irabazi zuen bere lehen txapela Mungian. Eta geroko bertsoak badakigu zer
leporatu zioten gerraldiko une tristean. Ez dira bertso asko izango hamabi urteko
gartzela balio izan dutenak. Gerra ostean, jakina, isiltasuna baina ez euskal arima
eta abertzaletasunaren itotasuna.

1955ean, Bergaran Uztapide eta Basarriren saio bat entzun ondoren hasi zen
berriz Balendin bertsotan. Hurrengo urtean, Arantzazun, azaldu zen Euskaltzain
diaren bilera batetan eta urte berean, Bilbon, Azkueri egin zitzaion omenaldian.
1958an, Nazario Oleaga eta Alfonso Irigoien jaunen eraginez antolatu zen Bilbo
ko Arenalean Bizkaiko lehen txapelketa eta Balendinek irabazi zuen txapela,
Ormaetxe mefiakarra bigarren lotuz. Orduan sortu zuen "Garriko" izeneko ber
tsolari eskola, Euskal Herrian, behar bada, lehena izan dena. 1959ko txapelketan
ere Balendin Enbeita izan zen txapeldun, Azpillaga bigarren tokian utziz. Gero,
hurrengo urteetan, Mugartegi, Azpillaga eta Lopategi izango ziren txapeldunak
Bizkai mailan.

Azken hogeitahamar urteotan ez da bertso saio eta herriko jai askorik
antolatu, Bizkai aldean behintzat, Balendinen partaidetzarik gabe. Honen bertso
erraza, doinuz ondo hornitua, sarritan entzuteko aukera izan dugu honen ingu
ruan bizi izan garenok. Euskara, herria, Euskal Herria izan dira gure txoriaren
gaiak, libre bizi izan den txoriaren gaiak, nosh Eta herriak eskertu dio lana,
orain azken agurra ematerakoan eta bere ohorez antolatuak izan diren omenal
dietan: 1975.eko Otsailaren 3an Donostiako Astoria antzokian eskaini zioten



bertsolariek beraien omena, eta orduan kaleratu zuen Balendinek bere lehen
bertso liburua, Auspoaren babesean: Nere apurra. Gem, 1983.ko Maiatzaren
29an, Bilboko Buenos Aires antzokian eratu zuen beste omenaldi bat Bizkaiko
Bertsolari Elkarteak. Eta Euskaltzaindiak, euskararen aIde egindako lanagatik,
Ohorezko Euskaltzaina izendatu zuen Balendin Enbeita Goiria 1984.eko Azaroa
ren 30ean.
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