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XABIER KINTANA EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Egoitza, Bilbo, 1994-11-25

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Agintari ohoragarriak,
Euskaltzainkideak,
Andere-Jaunak,
Agur.

"Erleak, hain gauza ttipiak eta flakoak bethatzen du mundua eztiz eztitzeko
eta ezkoz argitzeko. Eta gaitz litzateke kontatzea nola gobematzen diren erleak
elkharren artean; nola duten bere erregea eta obeditzen duten; nola zaharrak
kofauean barrena, etxeko lanen egiteko, egoiten diren; eta gazteak bere man
tenuaren eta bizikaien garraion, kanpotik ari diren; nola duten bere athal-zaifia
eta behar ere bai. Zeren eztiari, nola baita gozo, eta izena duen bezala, ezti,
anhitz baitarraika, eta baitzaika aiher. Nola trabaillatzen direnek, trabaillatzen
eztiren alferrak eta nagiak, ezten kolpez egotzten dituzten bere konpaifiiatik.
Expellunt ab alvearibus pigras (Plin.). Eta nola bertzerik ere anhitz gauza egi
ten duten, eta guztiak hain ordenantza handiarekin, non baitirudi ezen eztela
erregerik, bere erresuma hain ongi gobematzen duenik, nola erleek bere erre
gearekin batean trabaillatuz, gobematzen baitute berea."

Nork daki? Behar bada, Axular-ek idatzi duen zati hau irakurtuz sortu zaio
Xabier Kintana-ri erlezaletasuna. Erle langilearen pare bereganatu du gure He
rriaren hizkuntza zaharra. Bereganatzeko irauli du lehenik ere baitan zeukan
lur aberatsa, lur hartan erein, alorra jorratu eta zaindu uzta ederra eman zezan.
Hala gertatu da. Ageri dira fruituak, mozkin nasaiak edozein arlotan: elebe
rrian, saiakeran, hizkuntzalaritzan, hiztegigintzan eta abar... Denek badakigu
euskara batuaren aIde egin dituen lanak Euskaltzaindiak sorturikako batzor
deetan. Denek badakigu ere institutuetako euskal katedren lehenbiziko oposa
ketetan jalgi zela lehen, ohore guziekin, Xabier Kintana.

Euskaltzaindia den kofauaren barrenean sartzen zaigu Xabier Kintana, erle
langilea. Ez da izanen erle zaharraren parekoa, etxeko lanetan bakarrik ari
dena; are gutiago trabaillatzen ez diren alferren eta nagien idurikoa eta nehork
ez du gure konpainiatik ezten kolpez egotziko. Segur naiz, ordea, gazteak be-
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zala ariko dela mantenuaren eta bizikaien garraion emaitza joriak eskainiz. Eus
kaltzaindiari, bere baitan daukan eztia denen eztitzeko, gogoan daukan ezkoa
guzien argitzeko.

Ongi etorri zuri Xabier Kintana!



BILBAO, EUSKARAREN BIZITZAN

Egoitza, Bilbo, 1994-11-25

Xabier Kintana

"Agustin Berreteaga
adiskide ahantzezinari
betiko oroitzapenaz"

Jaun-andreok, senide, lagun eta adiskideok, agur guztioi.

Zuen adiskidetasuna eta, seguraski, pazientzia ere frogatzeko aukeratu du
dan gai honekin, nolabait, aspaldiko zorra kitatu nahi nuke. Gizalegezkoa omen
da nork bere gurasoenganako maitasuna agertzea, eta ni, dakizuenez, Bilboko
seme nauzue. Ez ditugu aita-amak maitatzen, ordea, onenak, begikoenak edo
hobezinenak direlako, geureak ditugulako baizik. Horregatik, nekez aldatuko
genituzke geureak, trukean, inorenak hobesteko.

Eta nik neuk, Bizkaiko hiriburu den Bilbao honekin, halako zerbait sen
titzen dut. Badakit berau ez dela Donostia bezain polita. Bistan dago ez duela
Baionaren lasaitasuna, Donibane Garaziko inguru zoragarriak, Gasteizko aire
eta zeru garbi atseginak, Iruiieari darion histori kutsu sarkor hori edo Mauleren
garbitasun imitagarria. Geure inguruan industri kutsadura, zirkulazio zaratotsa,
ibai zikina eta zirimiri etengabea pairatu behar izaten ditugu maiz, eta hala eta
guztiz ere, Iparragirreren hitzak are mugatuago erabiliz, "baina bihotzak dio",
berton jaio garenontzat txoko paregabea da gure botxo hau.

Egon lasai. Ez natzaizue hemen hasiko, herri-minez, neure jaioterriaren
ederrak goraipatzen. Aitzitik, Ibaizabal bazterreko hiri honek euskal kulturan
izandako garrantzia gogoratzera nator, hizkuntzari dagokionean batez ere, hori
gomutatzea batzuentzat interesgarri, beste batzuentzat seguraski argigarri eta
zenbaitzuentzat agian eredugarri izango delako esperantzan.

Norbaitek pentsa dezake, ordea, eta arrazoia luke, ez dela ene aldetik bat
ere gizabidezkoa neure aurrekoa, hots, Eusebio Erkiaga euskaltzain zendua he
men aipatzeke uztea. Eta egia esan, ohitura izaten da, inoren lekua hartzean
berriak zaharraren merezimenduak gogoratu eta publikoki aitortzea, eta Erkiaga
jaunak, eduki, merezimendu franko zeuzkan horretarako. "Eginak ez du egin-
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kizunik" diosku esaera zaharrak, are gutxiago ongi eginik dagoenean, eta duela
bi urte, 1992.eko maiatzaren nan, Bizkaiko Diputazioak Erkiaga jaunari ondo
merezirik egin zion omenaldian, Karmelo Etxenagusia euskaltzain urgazleak
haren bizitza eta literatur emaitzak zehatz-mehatz eta ezin hobeki azaldurik utzi
zizkigun. Uste dudanez, haren biografia eredugarri eta Ian ugarien zerrenda
hori honez gero argitaratzeko bidean izango dira. Hori dela eta, alferlana li
tzateke, eta plagio barkezina gainera, orain ni haren hitzak zuen aurrean erre
pikatzen hasiko banintz. Horrela ba, puntu hau argitu ondoren, nakion bada
neure gaiari, Bilbao hiriak euskararen bizitzan izandako garrantziari, hain zu
zen.

Lehen lekukotasunak

Bilbon argitaraturiko lehenbiziko liburua, 1596. urtekoa da, Doctrina
christiana en Romanze y Basquenze deritzo, eta izenak berak dioenez, doktrina
katolikoa ikasteko obra bat da, era horretan euskaraz egindako lehenengoa.
Egilea Joan Perez Betolatzakoa zen, jatorriz arabarra.

Euskal letretan azaltzen zaigun lehen bilbotarra, aldiz, Rafael Mikoleta
izan zen, 1611 an jaioa eta apaiza izandakoa. Kuriosoa da, ene ustez, eta aldi
berean, sinbolikoa ere bai, bilbotar batek idatziriko lehenbiziko euskal liburua,
hain zuzen, gure hizkuntza ikasteko metodo bat izatea, Modo breve de apren
der la lengua vizcayna, 1653an datatua, obra horrekin gure hiri honek bere
jatorrizko hizkuntza berreskuratzeko izango zuen garrantziaren profezia egiten
zelako. Liburu horri esker, jakin badakigu garai hartan Bilbon egiten zen eus
kara nolakoa zen, eta harrigarria bada ere, gauza batzuetan behintzat, baterago
zetorren oraingo euskara batuarekin gaurko bizkaierarekin baino. Adibidez, ze
Ian moduzko galdetzailearen ordez, nolan esaten zen Bilbon garai hartan, gure
oraingo nola arruntaren antzera, hain zuzen.

Orduko bilbotarrek baina, bazekiten euskaraz eta dirudienez Mikoletak
bere hizkuntza kanpotarrei irakasteko asmoz idatzi zuen bere liburua, horren
eskueskribua non eta Londresko British Museum-en aurkitzeak argi erakusten
digun bezala. Edonola ere, scripta manent zioten klasikoek, eta letra idatziaren
irauteari esker gaurko bilbotar, bizkaitar eta euskaldun guztiongana heldu dira,
denboraren tuneletik bezala, Bilbao zaharreko izen euskalduneko kale hauetan
berton bizi izandako herkideen berbaro urruna, batzuek ahantzerazi nahiko li
guketena. Mikoletari zor diogu, beraz, hiri honen hizkuntz sustrai zaharrak go
goan gordetzea.

Eta elizgizonekin segitzeko, esan dezagun, mende berean, 1656an, Martin
Otsoa Kapanaga maiiariarrak beste doktrina bat argitaratu zuela Bilbon, Ex
posicion breue de la Doctrina christiana izenekoa.
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Jean Haritschelhar, euskaltzainburua eta Xabier Kintana

Bestaldetik, Alfonso Jrigoien euskaltzainak argitaratu dituen datuei esker,
badakigu Mikoletaren denboran, orain dela hirurehun urte, bilbotarrek, eus
karaz berba egiteaz gainera, Donibane Lohizuneko merkatariei, haiekin izaten
zituzten tratuetan, eskutitzak euskaraz egiten zizkietela (1).

Zenbait Gabon-kanta izan ezik, ez dugu datu askorik, nik dakidala behin
tzat, hurrengo mendeko bilbotarren hizkuntza nolakoa zen jakiteko, baina ezerk
ez diosku euskara galdu zutenik, eta tarte horretan gauzak ez ziren, seguraski ,
asko aldatuko. Hortaz, ehun urteko saIto handia egin beharko dut, XVTJI. men
dearen gainetik.

Baina aurrera segitu baino lehen, puntu bat argitu nahi nuke. lzan da, Es
painiako Hizkuntz Akademiako kide den Gregorio Salvador jaun txit argia adi
bidez, Bilbao eta oro har Euskal Herri osoa, euskalduna izan baino lehen beti
erdalduna izan dela esan duenik, horrela, akademikoak izan arren, batzuetan
memelokeriak esatetik inor ez garela Iibratzen frogatuz; baina ez dut uste ho
rrelakoen probokazio ergelak kontutan hartu behar ditugunik. Hala eta guztiz,

(I) Cfr. Alfonso IRIGOYEN: "Carta en lengua vasea dirigida en 1683 desde Bilbao por
Fermin de Basauiluaso a Joanes de Callo a San Juan de Luz", Euskera, VlJ, pp. 259-269.
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gure artean, Bilboren jatorrizko euskalduntasuna ukatzeraino heldu barik ere,
inoiz, gaurko Bilbao erabat erdalduna dela esan da, eta Irufiea, Baiona edo Gas
teizen pare aurkeztu nahi izan zaigu, hau da, erdal eremu baten erdian kokatua
balego bezala eta euskal enbor biziarekin loturarik ez baleuka legez. Hori bai
na, ez da egia.

Joan den mendean hasita, azken karlistadatik hona batez ere, gure artera
inguruko erdal herrietatik jende asko etorri da Bilbora bizitzera, eta etorkin
horiek, beren kopuru handiarekin, eta beren zerbitzuan era exklusiboz izan du
ten administrazio eta irakaskuntza espainolari esker, Bilboko bizimodua erdal
dundu dute, urtegi bat egitean hara ekarririko urak haranaren sakoneko lehengo
etxe jatorrak itotzen dituen bezala. Baina bere inguru osoa oraintsu arte eus
kaldun-euskalduna izan du Bilbok, bai Ibaizabalen ezkerraldean eta bai eskui
naldean ere.

Ni neu Artxandapeko Uribarri auzategian jaio eta hazia naiz, eta gogoan
dut ene haur denboran, orduko baserri eta txakolindegietan jendea normalean
euskaraz mintzo zela, eta gaur ere bai, oraino zutik gelditzen diren etxeetan
behintzat. Mendebaldean, berriz, Pagasarri aldeko baserrietako euskararen le
kukotasunak bildu dizkigu duela gutxi lfiaki Gaminde azterlari trebeak (2).
Hori dela eta txikitan euskaraz jakin ez dugun bilbotar askok, ezagun-ezagunak
izan ditugu behintzat Emiliano de Arriagak (3), orain dela ehun urte, bere Le
xicon del bilbaino neto-n metaturiko hitzak, no dejar ni los hondakines, que
txirene, sagutxu, quedarse neke, arraingorri, zaran, hestegorri, etab. Bestalde,
Adrian Zelaia jaunari aditua diot bere umezaroan Barakaldo inguruko baseri
tarrek ere euskaraz egiten zutela. Beraz, euskararekiko etengabeko lotura ho
rrek oraintsu arte iraun du, eta hausketa ezin berriagoa da.

Bilbao, euskaldunen elkargune

Gauza jakina denez, munduko hiri handi, portu eta merkatalgune guztiek
erakartze indar berezia izaten dute inguruko herrisken gainean, eta gure Bilbao
ere ez da salbuespena izan. Hori dela eta, Didako Lopez Harokoak fundaturiko
hiri honetara aldirietako jende asko heldu eta berton gelditu ziren. Horiek guz
tiok, jaiotzez bilbotarrak izan ez arren, Bilbok elkartu eta beren bizimodu eta
emaitzak hementxe burutu zituzten heinean, neure hitzaldi honetan bertoko gi
roaren partaide eta moldatzailetzat jotzen ditut, jatorrizko bilbotarrek besteko
eskubideekin gainera, gure hiriaren bilakabidean haien eskua ezin utzizkoa de
lakoan.

(2) Ikus Ifiaki Gamindek oraintsu argitaraturiko Bilboko Larraskituko euskaraz. Lexikoa eta
testuak. Bilboko Udala, Bilbao,1994.

(3) Emiliano DE ARRIAGA: Lexicon etimologico, naturalista y popular del bilbaino neto,
Bilbao, 1896.
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Horietako bat, adibidez Jose Pablo Ulibarri Galindez Okondoko arabarra
izan genuen (1775-1847), Abandoko zinegotzia eta elizate honetako ahalduna
Bizkaiko Batzar Nagusietan. Joan den mendearen hasieran euskarazko irakas
kuntza bultzatu, euskarazko eskribu mordoa idatzi eta Euskal Akademia sor
tzeko lehen proposamena egin zuen. Hark sortu zuen, "eskola" esateko, ikasola
hitza, geroago ikastola bilakatuko zena. Haren izena daraman Bilboko euskal
tegi batek berak ereindako euskal kezkak oraindik bizirik dirauela argi era
kusten digu.

Joan den mendeko karlisten gerrateek, Mitxelenaren ustez egiazko askapen
nazionalerako herri-borrokak izan zirenek, eta ondorengo fOfU galtzeak, orduko
Europan zebilen erromantizismo giroaz nahasirik, euskal nazionalismoa itxu
ratu zuten.
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Antzinateko denbora klasikoetatik argi ageri da hiriek zer nolako garran
tzia izan duten, jendeak elkartu eta nazio-kontzepzioa eratzeko orduan. Ez da
kasualitatea, nik uste, ekialdeko eta mendebaldeko hizkuntza askotan hiria eta
Estatua, (hebr. madinah, gr. 71:01..11;, alem. Stadt/Staat) bi-biak berba berarekin
izendatzea. Izan ere, zibilizazio hitzak, latinezko civitas hitzetik eratorriak, argi
erakusten digu kaleko gizaguneak izan direla historian zehar kulturaren egiazko
hasierak. Eta horrek azal diezaguke euskaltzaletasunean eta gure nazio-senti
menduen eraketa intelektualean euskal hiriek eta kaletarrek, eta Bilbok bere
ziki, izandako garrantzia.

Euskaldunen sentimendu nazionalak, ordea, ez ziren joan den mendean
"ezerezetik asmatu", punta bateko eta besteko interesatu batzuek bestela si
nesterazi nahi badigute ere. Kultura pixka bat duenak badaki, gutxienez, Etxe
parek, Leizarragak, Oihenartek, Pozak, Axular eta Larramendik, zeinek bere
erara, goraipatua zutela "euskal nazioa". Hemeretzigarren mendeko naziona
listei egiteko gelditzen zitzaien bakarra, beraz, lehendik zetorren sentimendua
bideratu eta horren aplikazio politikoa ematea besterik ez zen.

Horien artean kokatu beharko litzateke, adibidez, Pedro Novia de Salcedo
bilbotarra (1790-1865). Bizkaiko diputatu nagusi, foruzale, eta euskaltzalea
izandako hau 1838an moldatzen hasitako Diccionario etimol6gico del idioma
bascongado liburua, 1887an, egilea hil eta gero, Tolosan Lopezek argitaratu
zuen. Ostera ere, badakusagu herriarekiko loturak euskararen aldeko jarrera
bultzatzen zuela. Beraren inguruan zegoen giroaren adierazle, 1864an, Gerni
kako Batzarretan Bizkaiko maisuek euskaraz jakin beharra tratatu zen, eta eus
karazko katedra bat sortzeko komenientzia ere bai -eta hitzez hitz irakurtzen
dut orduko batzarraren akta-:

"teniendo sin duda muy presente el axioma de que alii donde concluye la
lengua de los pueblos concluye su nacionalidad" (4).

Gogoan izatekoa da, aipaturiko urte horretan Sabino Arana ez zela orain
dik jaio, eta, hala eta guztiz ere, bazela hemen abertzaletasun giro nabarmena,
hizkuntza eta foruen inguruan bilbatua. Giro berberori, derradan bidenabar,
mendearen azken aldean Fidel Sagarminagak, Bilboko alkate izandakoak, fun
daturiko "Euskalerria" elkarte foruzalean mamituko zen.

Honela uler daiteke Bilbao liberal baina batera foruzale honek, Jose Maria
Iparragirre gipuzkoar ospetsuari 1855ean, Madriletik itzuli zenean, egin zion
harrera beroa. Horrek txunditurik eta haserre utzi zuen Bizkaiko gobernadorea,
hura agurtzera etorririko euskaldun ugarien aurrean Gernikako Arbola, euskal
himnoa kantatzen zuelarik, "adoratzen zaitugu arbola santua" esatean jende
haiek bat-batean belauniko jarri zirelako; eta hargatik Madrilera deitu zuen,
kitarra batekin hainbat herritar erakartzen zekien "arriskugarri" hura gartzela-

(4) Alfonso IRIGOYEN: De re philologica lingaae aasconicae III, Bilbao, 1990,293. orr.
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ratzeko baimena eskatzeko. Hori dela eta, hemendik aIde eta "Santander al
dera"ko bidea hartu behar izan zuen Urretxuko kantariak.

Hiru erraldoi sokatiran

Euskararen aldeko giroa bazegoen, beraz, Bilboko eskenatokian Resurrec
cion Maria de Azkue lekeitiarra, eta Migel Unamuno eta Sabino Arana Goiri
bilbotarrak agertu zirenean. Madriletik Estatuak bere administrazio-, soldadu
tza- eta irakaskuntza-guneetatik etengabeki hedatzen eta bultzatzen ziharduen
erdal giro prestigiotsu hartan, baziren, korrontearen aurka, bertoko herri za
paldu eta ukatuaren aIde boza goratzen zekitenak.

Deus gutxi esan behar dut Azkueren euskaltzaletasunaz. Haren gramatika,
morfologia, folklore eta hiztegi lanak aski ozen mintzo dira beren aitaren fa
bore. Euskaltzaindi honek bera du fundatzaile. Haren Diccionario vasco-es
pafiol-jrances famatuan ondoko hiztegi guztiak oinarritu dira, eta Akaderniak
orain burutzen diharduen lexikografi Ian erraldoiak, Koldo Mitxelenak hasi eta
orain Ibon Sarasolaren gidaritzapean segitzen duenak, Azkuerena izan zuen
iturburu. Behialako gipuzkera osotuarekin eginiko saio hura ere euskara ba
tzeko ahalegin goiztiarra besterik ez zen, ondorengoek, zuzentzeko eta osatze
ko bada ere, kontutan hartua. Gehiegizko garbizalekeriaren eta hizkuntz ma
nipulazioen arriskuak ere zuhurki salatzen jakin zuen Azkuek bere garaian.

Sabinoren eragina, bestetik, hortxe dugu: euskal ortografia finkatzeko
urrats asko hari zor zaizkio, eta poesian bertsoak neurtzeko jarririko arauak ere
bai, ondorengo olerkariek haintzathartuak. Bestalde, ezin nagoke aitortu gabe
Aranak euskal arlora ekarririko emaitza bahosa. Askok, ni barne, Sabinoren
purismoa kritikatu dugu. Baina guztiok geure garaiko umeak izaten gara, eta
kontua ez da hark egindakoa gaizki ote zegoen, baizik eta ea, une eta giro
hartan, gure hizkuntzaren ikerlanak hasirik ere ez zeudenean, gauzak hobeki
egin zitezkeen ala ez.

Noski, Sabinok ezin jakin zitzakeen, guk gaur dakizkigun neurrian behin
tzat, euskarak hitz berriak asma-sortzeko zituen baliabide jator guztiak; gure
ondorengoek guk baino gehiago eta hobeki jakingo duten·arrazoi berberagatik.
Baina halere, gure hizkuntza erdarapeko morrontza kaltegarritik ateratzen saia
tu zen, borondaterik onenarekin eta ahal zuen modurik hoberenaz. Eta emaitza
konkretuetan beti asmatu ez arren, haren helburua eta kezka behintzat ederki
fxertatu zuen bide beretik segitu dugunongan. Gaur, idatzi, ikurrina edo batzoki
moduko hitz batzuk, Aranak lehen aldiz moldatuak, Euskal Herri osoan era
biltzen dira.

Baina Aranak euskal alorrean utziriko emaitza handiena, zalantzarik gabe,
Azkuek berak aitortu zuenez, hizkuntzaren garrantzi teorikoa azpimarratu eta
hori bere programako gainerako eskakizunekin batera jartzea izan zen, eta, gure
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gizartean euskara erabat baztertzen eta mespreziatzen zen garai ilunean, hari
esker gure mintzaira defendatzen zuen lehen talde politikoa antolatu zuen, hau
da, giza multzo eratu bat, alderdi trinko bat, erdalduntzeko erasoei beti aurka
egiteko prest. Eta ideologia hori Bilbotik hasi zen zabaltzen, Sabinoren eragin
politikoaren bitartez.

Badakit, eta arrazoia ez dute falta, gure artean boz batzuk entzun direla
euskarari halako edo holako ideologia abertzaleekin l,otuegirik egoteak zer no
lako kaltea dakarkion salatzeko. Izan ere, Euskal Herritar ororen hizkuntza
inoiz euskara izango bada, kolore guztietakoek haintzat hartu beharko dute
bera, eta horrexegatik inork ez luke guztion hizkuntza erabili behar "beraren"
bandera edo balio propio, berezi eta bakarra balitz bezala.

Ez nuke gezurrik esango, ordea, gure hizkuntza beti "hortxe", guztien au
rrean, egon dela gogoratuko banizue; eta Mari Errauskin gizaixo horri nahi
zuenak luza ziezaiokeen, lagungarri, eskua. Zergatik batzuek bai eta besteek ez
dioten kasurik egin, norberak susma beza; baina ez da ustekizunetan aritzea,
gaixorik eta hiltzear zegoenean norbaitzuek hura onartu, zaindu eta jaso ez ba
lute, gaur euskara mintzaira hilen linboan legokeela pentsatzea.

Bat nator, hobe ez, orain arte maitasunez gorde dutenei esker bizirik di
rauen euskara hori, hemendik aurrera zabaldu, hedatu eta, alderdikeriak aIde
batera utzita, guztiena egiteko gogo horrekin. Baina begien aitzinean eta es
kuaren aldamenean zuten diamantearen balioaz konturatu ez edo eta hura os
tikoperatzen ibilitakoek, lotsa eta zentzua balute behintzat, ez liokete besteri
hartaz arduratu izana aurpegiratu behar, eta bai herri honi barkamena eskatu
beren oraintsu arteko arduragabetasun itsuagatik.

Eta diodanaren erakusgarri, hortxe dugu azken hauteskundeetan, alderdi
politikoek beren propagandan euskarari eman edo ukatu dioten tokia... non eta
euskara, aspaldiko HAMALAU URTEOTAN ofiziala den herrialde honetan.
Kontua da, nazionalista batzuek euskara arma politikotzat daukatela salatzen
den bitartean, sarriegitan ahantzi egiten zaigula beste nazionalistek asmo ber
berarekin darabiltela erdara ere, eta mundu guztiak badaki, hizkuntza bakoitzak
duen pisuagatik, min handiena zeinek egiten duen. Beraz, nori berea da zu
zenbidea, gure zaharrek ziotenez.

* * *
Baina natorren harira. Hirukote horretatik Unamuno gelditu zait aipagai.

Seguraski batek baino gehiagok pitxi eritziko dio nik Migel Unamunokoa bil
botarra euskaltzale gisa aipatzeari, eta horrek argitasunen bat merezi duo Has
teko, esan behar da Unamuno, euskara nagusitan ikasirikoa zela, garai hartako
euskaldun berria, hau da, Campion, Urkixo, Olabide, Arana Goiri eta beste
batzuk bezalakoa. Euskal Erria aldizkarian Gernikako Arbolaren omenez arti
kulutxo bat idatzi zuen, eta Aita Santi Onaindiak don Migelen zenbait euskal
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poema bildu zituen bere Milia Euskal OZerki Eder antologian; lantxo guztiotan
bilbotarraren nahia eta ezina elkarren lehian azaltzen zaizkigu, adierazi nahi
zuena ez baitator maiz bat berak zekien euskara urri eta inoiz okerrarekin.

Geroago lehian ibili zen Unamuno Azkue eta Aranarekin Bizkaiko Di
putazioak jarririko euskal katedra lortzeko, eta horrek ederto erakusten du garai
hartan ez zuela inondik ere euskara mespreziatzen. Euskararen aurkako joka
bidea ondoren garatu zuen, bizimodua atera beharrak hemendik kanpora, Ma
dril eta Salamancara, eraman zuenean. Han orduko hizkuntz aurreritzi okerrak
bereganatu zituen, garai hartako arrazismo kolonialak nolabait hizkuntz arlora
iraganikoak. Izan ere, aIde batetik lehen mailako kultur hizkuntza dotore eta
trebeak jartzen ziren (frantsesa, ingelesa, espainola, alemana...) eta bestetik he
rri atzeratu eta kolonizatuen bigarren mailakoak (adibidez, arabiera, zulu, in
diera, vietnamiera, tagalog, ketxua, nawatl, bretoiera eta, noski, euskara bera
ere bai), eta horiek, jakina, inperialisten ustez, ez zuten balio goi mailako kul
tura adierazteko, horiek suntsitzekio zerabiltzaten ahalegi guztiak, bide batez,
justifikatuz (5). Unamunok, seguraski hori sinetsi zuen, edo sinetsi nahi izan
zuen, horrela euskara ikasteko zerabilen borroka latza konpontzen zitzaiolako;
aurreritzi horri esker, bere pentsaera gorena azaltzeko balioko ez zion mintzaira
hura gehiago ikasi beharrik ez zuelako.

Edonola ere, Unamunori euskara aIde batera uztea maiz aurpegiratu diogun
arren, abandonismo horretan ez zuen erabateko arrazoirik falta. Garai hartan
gure hizkuntza dialektotan banatua eta literatur eredu baturik gabea zen, kultur
hitzen aukera egiteko bide argirik ezaz eta gehiegizko garbizalekeriaren za
mapean, eta horregatik ez zegoen oraindik frantsesa edo espainolarekin lehian
eroso ibili eta burua tente ateratzeko moduan. Landu beharra zeukan oraino.
Unamunori, hortaz, lantze-bide horretan saiatu ez izana kritika diezaiokegu.
Izan ere, euskarak halako intelektual prestigiotsuen premia zuen herri xehe
maila apal hartatik irteteko, baina bera ez zen gai laguntza hori emateko. Ha
lere, gure hizkuntzaz egin zuen diagnostikoa ez zegoen erabat oker.

Bere Ian guztiak erdaraz idaztean, azken buruan, Sabino Aranak bezelatsu
jokatu zuen, eta bata euskararen kontra eta bestea aIde agertu arren, bi-biek
erosoen zuten erdara batua erabili zuten. Baina Unamunok, euskarari egin zion
kritika zela eta, bertoko euskaltzale askoren bihotzak haserrez sutu eta bera
oker zegoela frogatzen saiatu ziren. Hortaz, "Bizitzaren sentimendu tragi
koa"ren egileari hainbeste gustatzen zitzaizkion paradoxetako bat erabiliz, eus
kara mespreziatzean, jende asko bultzatu zuen haren defentsan, bera estimatu,
landu, batu eta kulturarako egokitu arte. Bertoko jendearen izaera ezaguturik,

(5) Gogoan izan Espainiak Afrikan, Amerikan eta Ozeanian egindako kolonizazioaz oraintsu
arte guztiok eskolako maisuei harroki entzundako "ies enseiiamos nuestro idioma" hura, behin eta
berriro errepikatua. Horrek, noski, aldean gutxiespenezko "porque ia suya no valla para nada"
inplizitu bat zeraman, bertako jendeek hara espainolak heldu baino lehen elkarrekin ezin komu
nikatuz ibili edo maia, azteka edo inken moduko goi mailako kulturak eraikitzeko gai izan ez balira
bezala.
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eta bere azken urteetako pasadizoen argitan (6), nik neuk, ausartegi agian eus
kararen aurkako jokabide horretan ez ote zuen prezeski kontrakoa nahi sus
matuko nuke, Kirikifiok, Lizardik, Salbatore Mitxe1enak, Txillardegik, Martin
Ugaldek eta euskara lantzen eta batzen arituriko beste lagun askok behintzat
gogoz hartu diote harrez gero Unamunori desafio-eskularrua.

Bilbao, han bere dongeak birao

Baina Bilbok, eguzki-distiren ondoan, baditu bere hodei ilunak ere eta, egi
zaletasunak beharturik, ez dizkizuet horiek ezkutatu nahi. Izan ere, gure hiri
handietako jendeek sarritan metropoliarekiko erabili duten liluraeta txakur
leialaren menekotasun hori ez da gaurkoa. "Gatzean gatzean baina ez Ibar
guengorean" Erdi Aroko esaera zaharra, adibidez, garai hartako nobleen arteko
ohiko mintzaira zein zen j akiteko lekuko ederra da. XVIII. mendean Larra
mendik Gipuzkoako hirietako zaldun erdaltzaleak salatzen zizkigun, orduko
andre euskaltzaleak goraipatzen zituen bitartean. Eta Bilbon, administrazioa eta
irakaskuntza espainieraz derrigorrez jarri zirenetik batez ere, lehenagoko sus
traiko joera horiek neurri handiagoan islatzen hasi ziren.

Gonbaraketak, maiz atseginak izan ez arren, askotan argigarriak dira, eta
horregatik ez zaigu gaizki etorriko, adibidez, garai hartan Katalunian zer ger
tatzen zen gogoratzea. Diotenez, XIX. mendearen hasieran Bartzelonako bur
gesei dotoreago iruditzen zitzaien gaztelaniaz egitea, eta katalana morroiekin
mintzatzeko besterik ez zuten erabili nahi. Erdararekiko lilura horrek, ordea,
Madrileko burgesiak katalan "probintziano" haiekin botere politikoa erdiba
natzeko bat ere gogorik ez zuela konturatu arte besterik ez zien iraun. Ma
drildarren mesprezio hari antzeko gaitzespenaz erantzun zioten eta espainole
nak utzi eta beren hizkuntza eta usario propioetara itzuli ziren katalanak. On
doren Renaixenc,;a etorri zen, gaurko Katalunia moderno eta errotik katalanaren
oinarriak ezarri zituen mugimendua.

Bilbok, ordea, ez zuen holakorik izan. Eta hor gure nazionalismoak hiz
kuntzarekiko bestelako jokabidea izan zuela esan dezakegu. Abertzaleek eus
kara maila teorikoan goraipatu arren, ez zuten inoiz gehiegi praktikatu. Orduko
bilbotar gehienek erdara besterik ez zekitela ikusirik, Aranak, bere herritar as
kok galdu berria zuten hizkuntza berreskuratzeari ekin beharrean, errazago eta
ekonomikoago eritzi zion haien egoera erdaldundua eredugarri jartzeari, eus
kara ez zekien baina euskal deituretan bere "arraza"ren jatorria garbi erakusten
zuen "euskotarra"ren figura kanonizatuz.

(6) Ikus adibidez, neronek Jose Mari Uzelai pintatzaileagandik bildurikoa: Nazioarteko Ipui
nak, Donostia, 1980, 84-85. orr.
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Ezkerretatik eskumatara: Xabier Kintana; Juan Mari Lekuona; Jean Harits
chelhar, euskaltzainburua; Endrike Knorr eta Jose Antonio Arana Martija.

Politikariren batek oraindik ez badaki ere, euskaldun nazioaren izen his
toriko zahar eta jatorra Euskal Herria da, Azkuek, Kanpionek eta beste askok
behin eta berriro gogoratua eta Euskaltzaindiak autonomi estatutuan errespe
tatzeko eskatu behar zuena. Hortaz, euzkotar eta Euzkadi, izen berriak ditugu,
duela ehun urte Sabino Aranak asmatuak, batez ere euskaraz ez zekiten bilbotar
erdaldundu haien Iotsa estaltzeko. Izan ere, Sabinok, konturatu barik, haien
antz eta irudira neurturiko nazio-eredua projektatu zuen, eta "euzkotarren abe
rria Euzkadi da" harekin de facto "Euzkadi euskara ikasi beharra sentitzen ez
dutenen aberria da" esaten zuen, edo gordinago oraindik, euskara ikasi nahi ez
dutenena.

Kontraesan garbia zegoen -eta dago- hor. AIde batetik bilbotar erdaldun
horiek oso arro zeuden, "bertokoak" zirelako, eta erdal hizkuntza eta kultura,
"kanpotarrak" zirela esaten zuten. Baina euskara ez zekiten eta zerabilten neu
rrian, bihotzez arrozkeria horien maitaIe, praktikatzaile eta goresle faktikoak
ziren, kolonizatuak koIonizatzaiIearenganako omen duen Stockhomeko mires
pen-sindrome gisako horrekin, hura Ieialki imitatzera bultzatzen duena.

Ondorioak Iarriak bezain bistakoak ditugu: Gure herriaren jatorrizko ize
nean hizkuntzak duen ezin utzizko garrantzia bigarren mailara pasa, euskaI-
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duntasuna norberak merezi gabeko deitura administratibo espainoletan oinarri
tu, gure ezaugarri nazional nagusia ez berreskuratzeko aitzaki ederra asmatu
eta kanpoko jendeari, hizkuntzaren kasuan ez bezala, bertakotzeko oztopo gain
diezinak jartzea. Hizkuntza, ez dakigunean, ikasi eta lortu egiten da, baina arra
za edo Rh negatiboa, ordea, ez.

Halere, praktikan euskara hain gutxi interesatzen zitzaion bilbotar burgesia
horrek, uda ematera herrietara joaten zirenean, euskaldun baserritar eta arran
tzaleen artean "kaletar usario dotore erdaldunak" hedatzen zituen, baina bere
nazio kontzientzia teoriko txarra garbitzeko edo, euskara "besteek" lantzea begi
onez ikusten zuen, hura sinbolo nostalgiko eta sakratua balitz bezala. Euskara
hori, bestalde, egunero erabiltzekoa ez zenez, erraz idealiza zezaketen, haren
barruan azken muturreko garbizalekeria guztiak sartu arte.

Beraz, nahiz atsegina ez den, aitortu behar da Bilboko euskaltzaleen giroa,
Hego Euskal Herriko beste anitz hiritakoa bezala, euskal abertzale erdaldunez
inguratua egon dela, eta horiek, normalean ukatzen ez zieten laguntza politi
koaren ondoan, sarriegi arduragabetasun ia absolutua azaltzen zutela. Kasu ge
hienetan, eta honetan ere Krutwigen hitzei natxakie, haientzat euskara heraldika
arloko zerbait zen, beren deituren misterioa azaltzeko, edo eta lema, izenburu
eta eslogan kriptikoak moldatzeko besterik balio ez ziena.

Edonola ere, eta pertsona eta gizarte orotan izaten diren kontraesan guztiak
gora behera, Bilbon euskararen aldeko mugimendua bizirik zegoen eta aurrera
egiten zuen. Eta horrela, mende bat lehenago Ulibarrik nahi bezala, Bilboko
diputatuak ziren Kosme Elgezabal eta Felix Landaburu jaunek Euskaltzaindia
ren fundazioa proposatu zuten 1918.eko urtarrilean.

Bilbao, bestalde, eragin handiko agerkarien sorleku izan zen: Ibaizabal
euskal aldizkaria eta, batez ere, Euzkadi egunkaria hor ditugu, garai hartako
euskaltzaletasunaren lekuko. Haien orrietan Kirikifio eta Azkue, bezalako idaz
leek ezaguterazi zizkiguten beren lanak.

Bilbon argitaratu zen, era berean, lehenbiziko euskal egunkaria, Eguna ale
gia, Augustin Zubikarai ondarrutarraren, Eusebio Erkiaga lekeitiarraren eta or
duko beste lagun batzuen lanari esker; gerra giro hartan ezina ustegabeko egi
na, alegia.

Gerraondoko giroa

Gerra etortzean, lehenbiziko Euskal Gobernu Autonomikoa Bilbon kokatu
zen, baina orduko egoera larriagatik ez zuen astirik izan euskararen aIde gauza
handirik egiteko. Gero gerraondoa heldu zen, erbesteratze, gartzela eta erre
presio ezagunekin.
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Katakunbetako garaia izan zen hura. Erregimenak bere kanpoko eta ba
rruko kolaborazionistekin, ongi jakin zuen itotzen hemengo euskal zantzo guz
tiak. Administrazioa, eskola, prentsa, irratia... dena oso ongi antolaturik zegoen
euskal kutsurik txikienaren aurka jotzeko. Gure hizkuntza galerazirik eta mul
taz zigorturik zegoen orduan, Katalunia eta Galiziakoa bezala; eta, gauza ku
riosoa, nik dakidanez behintzat, orduko erdal akademiak ez zuen inoiz txintik
atera euskaldun, katalan eta galegoen hizkuntz eskubide zapalduen aIde.

Bai, orain, demokrazi garaian euskararen delako "inposaketa"z gora-go
raka ari zaizkigun horiek non ziren, adibidez, Emiliano Lopez Becerra alias
"Desperdicios" edo Calle Hurrino haien garaian, non eskolako eraztunen den
boran? Nola ez dira lotsatzen, oraingo irakaskuntza sistemaren ustezko "abu
sutxoak" salatzen, berek aurreko gehiegikeria etnozida erraldoien aurrean ahoa,
ondo pozik gainera, itxita zeukatenean? Zer esan, azkenik, gure herri-balioen
mintegi ahul eta bakarrak izan diren ikastoletan oraingo terrorismoaren iturria
ikusi nahi duten ero horiez? Ongi ixiltzen dute, adibidez, Espainiako eskola
nazionalek hemengo jendearen kontzientzia deseuskalduntzen eta, erdal izpiritu
nazional inperiala bultzatzeko, galego, katalan eta euskaldunekiko intolerantzia
amorratuena ereiten hainbeste urtetan egindako Ian negargarria, kanpoko eta
bertokoen arteko ezinulertu eta ezinikusi gehienen sorburu nagusia horixe izan
dela susmatu ere egin barik.

Lainope beltz horretan, ordea, tenpluaren aldarean fiir-fiir ari den olio-Ian
paratxo dardartiaren antzera, Erribera kalean, zur iluneko egoitza tristean, gure
hizkuntzak ere bazuen bere argia iluntasunean. Azkuek, bere jarrera apartidis
tari esker, ixilkako lana egiten segitu zuen bakean. Euskaltzaindia, legetik kan
poko egoera hartan, haren arrimuan toleratzen zen, iraute hutsezko bizitza mo
telaz bazen ere.

Haren inguruan, pixkanaka, bertoko euskaltzaleak hasi ziren biltzen: Eu
sebio Erkiaga lekeitiarra, Federiko Krutwig getxotarra, Luis Villasante gerni
karra, Bernardo Garro "Otxolua" mundakarra, eta Mikel Arruza eta Alfonso
Irigoien bilbotarrak. Hauekin giro berria sortu zen. Euskaltzaindiak bere fun
dazioatik izandako helburuetako bat, hizkuntzaren batasuna alegia, berriro pla
zaratu zen, Krutwig euskaltzainaren eraginez batik bat, lapurtera klasikoaren
inguruan.

Batasun hori, ordea, asmo berritzaile eta nolabait iraultzaileez planteatzen
zen oraingoan. Mendearen hasieratik Eleizalde eta Kirikifio "kapeladunak" eus
kara kaletartu guran zebiltzan, hura baserritar eta arrantzale txapel-girotik kan
poan ere hedatzeko asmoz. Gerra ondoko batasun-gogoan, ordea, ez zegoen
hizkuntza hiri-giroan sartu gura hutsa, horrekin batera euskara kultur eta zientzi
arloetan erabiltzea baizik, hau da, Lizardik gerra aurrean nahi izandako oro
mintzo hura lortu nahia, euskara edozertarako hizkuntza bihurtzea alegia. Hor
tixek abiatu ziren oraingo euskara batuaren aldeko lehen pausoak. Eta mere
zimendu hori, nik uste, aitortu behar diegu euskaltzain horiei.
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Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan Alfonso Irigoienek urte askotan ihar
dun zuen lanean Etxaide euskaltzainburuaren garaian, idazkariorde. Berari es
ker, gure mintzairaren beste agerkera handiagoetarako baimenik lortzen ez zen
garaian, herri-poesia, bertsolaritza, alegia, berriro ernetzen eta hedatzen hasi
zitzaigun, eta bertsolari-txapeletak ere bai. Horrekin hainbat urtetan burua ma
kurturiko euskaldun jendeak berriz ere hartu zuen euskal arnasa eta itxaropena.
Bestetik, ez dut uste gehiegikeria denik esatea, Euskaltzaindiak 1959an pla
zaratu zuen euskal hitzen definizioa, ordurarteko garbizalekeria bidea hautsi
zuena, neurri handiz Alfonso Irigoien eta Aita Luis Villasanteren herri-bideko
eraginari zor zaiola. Eta bi-biek badakite horrek zenbat kritika ekarri zien.

Xabier Kintana eta beronen aita: Benjamin

Euskaltzaindiaren itxurazko babespean, beste ekintza batzuk ere egiten zi
ren. Gogoan dugu, esaterako, hirurogeiren hamarkadan Txinpartak teatro tal
dearen lana, Manuel Ziarsolo "Abeletxe"ren zuzendaritzapean.
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Alfonso lrigoienek Julia Berrojalbiz eta Tere Errotaetxeekin eginiko ges
tioei eskersortu zen gainera, Euskal Herriko gerra ondoko lehen ikastola legala
1965.ean, Resurrecci6n Marfa de Azkue izenekoa, hasieran Elkano kalean ko
katu eta geroago Laurora aldatua. Horrek, gure irakaskuntzaren historian mu
garri garrantzitsua izateaz gainera, gainerako guztientzat zirrikitu eta bidea ireki
zuen, ikastolen mugimendusendoari hasiera emanez.

Tolosatik Labaien oraintsu hilak hala eskaturik, Irigoien bilbotar poeta
gaztetxo bat ezagutzera joan zen, euskal bideetan laguntza eskaintzeko. Gabriel
Aresti zeritzon, eta harrez gero maiz laguntza eskaini zion bertsolari-txapel
keten epaimahaikide gisa.

Lehen, Bilbao, leku askotako euskaldunen bilgune zela esan badut, orain
gaineratu beharra daukat anitz ideologiaren elkartoki ere bazela. La Concordia
moduko kafetxeetan, adibidez, lrigoien eta Aresti Bilboko komunista eta so
zialista espainolekin biltzen ziren, euskara eta elebitasuna zela eta, maiz haiekin
eztabaida gogorrak izanez. Borroka horiek guztiok, edonola ere, beti ere dia
lektikoak ziren, eta tolerantzi giro eta elkarren eragineko elkarrizketa horretatik
abiaturik hasi zen gure artean agertzen ezker kutsuko literatura, gizarte-tema
tika, eta, beste bandakoen baitan, euskaldunen eskubideak eta euskal literatura
onartzeko joera hazkorra.

Gabriel Arestiren literatur lanek izugarrizko eragina ukanen zuten orduko
gazteen belaunaldian. Maldan behera, Harri eta herri, Euskal Harria, Harrizko
Herri hau moduko obrek berrikuntza ugari zekarten hizkuntzaz, formaz eta ma
miaz. Mitxelenak berak esan duenez, liburu horietan Aresti, avant Ie mot, li
teratur euskara batuan idazten hasi zen, eta bere prosa, eta batez ere, bere poe
siarekin euskal literatura beste maila batera igonerazi zuen.

Arestik gazteria ez zuen soilki, bere Iiburuen ederraz erakarri, tratua ere
ona izaten baitzuen gazte-jendearekin. Ez gara gutxi harengandik adorezko hi
tzak jaso ditugunok. Bernardo Atxagak berak, duela gutxi, Santutxuko Kar
melo ikastolan eginiko hitzaldi batean aipatzen zigun, non eta Bilbon hartu
zuela berak euskaraz idazten hasteko lehen bultzada, eta noren eta Gabrielen
eskutik, hain zuzen. Era berean, Oskorri musika-taldeak asko zor dio Bilboko
poeta horri.

Jose Luis Alvarez Enparantza idazleak ere lotura hertsia ukan du gure hi
riarekin. lngeniaritza-ikasketak hemen egin zituen denboran, berrogeita ha
marren hamarkadan, Txillardegik bertoko giro euskaltzalea ezagutu eta Ekin
taldea antolatu zuen, hizkuntzaz eta politikaz kezkatua. Hor, nik dakidala, A.
lrigoien ere aritu zen.

Euskaltzaindiaren aretoetan, bestalde, euskarazko eskolak ere ematen zi
ren. Irakasleen arteko bat Xabier Pena zen, Tolosako semea, mendizale, eus
kaltzale zintzo eta euskara ikasteko Iiburu baten egilea. Askok bera irakasle
izan genuen.



30 EUSKERA - XL (2. aldia)

Bilboko euskal mugimenduaren beste pilare bat Gerefiotar nebarrebak izan
dira, Xabier famatuena izan arren. Gabriel Arestik Gerefiotarrak biziki estimatu
eta honela definitzen zituen: "Horiek inurriak bezalakoak dira. Ixil-ixilik, eki
naren ekinez eta beti aurrera ari dira, lege-oztopo guztien kontra, eragozpen eta
debekuen trabak etengabeki horzkadaz horzkada janez eta birrinduz, azkenean
etxe osoa, terrnitak bezala, behera erorerazi arte". Haiek bultzatu zuten Txis
tulari aldizkaria, Herri-irratiko euskal programak eta CINSA argitaletxea, ho
rren bidez euskal ipuinak, liburuak, diskoak eta jolasak plazaratuz.

EDILI izan zen Bilbok sortzen ikusi zuen beste argitaletxe bat, Castor
Uriarte zeritzon arkitekto eta euskal mezenas baten babesean. Hor ikastolen
mugimenduaren aIde hainbat Ian egin duen Jesus Atxa Elorriotarra ezagutu ge
nuen. Horren inguruan ibili zen, halaber, Jesus Idoeta abokatua, Ama Lur eus
kal filmearen bultzatzaile nagusienetako bat.

Bada garai hartako beste pertsona bat, gaur, bidegabeki, ia erabat ahantzia:
Miguel Angel Astiz kazetari nafar euskaltzalea. Hark, erdaraz bazen ere, La
Gaceta del Norte-ren orrialdeetatik, euskal ekintza guztiak barreiatzen zituen,
gogo eta adore eskergarriaz.

Eta nola utz dezaket hemen aipatzeke aita Imanol Berriatua, Elantxobeko
seme ospetsua? Frantziskotar euskaltzale langile eta zorrotz hau urte askotan
Bilbon argitaratzen zen eta Angel Zelaieta zuzendari zuen Anaitasuna aldiz
kariaren zuzentzailea izan genuen, Euskaltzaindiko aditz batzordekidea, eus
kara irakasteko metodoen egile, Israelgo ereduetan oinarrituriko euskara erra
zaren bultzatzaile eta irakasle suharra. Anaitasunako bere lanari esker
euskararen batasunak bide luzea egin zuen, ez eta ez, soilki, Bilbao eta Biz
kaiko eremuan, Euskal Herri osoan baizik. Asko gara geure burua haren ikas
letzat daukagunok, eta zilegi izan bekit hemen harekiko ene esker oneko zorra
kitatu nahi izatea.

Bazen Bilbon beste aldizkari bat, Agur zeritzona, praktikan Josu Arenazak
zuzendua. Hartan euskalkiei, bizkaierari batez ere, eutsi nahian euskara batua
ren premia bera ukatzen zen. Nahiz eta gehienetan polemiko xamarra izan, ha
ren kritika batzuk, bestalde, ez ziren guztiz oinarri gabeak, eta euskalkiek zi
tuzten aberastasun bereziez konturatzeko ere balio izan ziguten.

Kili-kili aldizkaria ere bazen, Retolaza jaunak haurrei begira egina. Hasie
ran bizkaieraz besterik ez zen argitaratzen, baina gero, euskara batuko edizioa
ere izan duo

Beste elizgizon euskaltzale bat aita Justo Mari Mokoroa izan zen, jaiotzez
Tolosarra. Hemengo eskolapioen ikastetxean hogeita hamar urte baino gehiago
eman zituen eta bilbotar askok frantses irakasle izan genuen bera. Jadanik gerra
garaian Ibar ezizenaz argitara eman zuen Genio y Lengua liburuan argi agertu
zuen kezka nagusiaren bidetik, aita Justok bere bizitza osoan euskal esaldi ja
torrak biltzen ihardun zuen, azkenean, Ortik eta emendik izenaz, bi tomo ede-
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rretan 1990. urtean publikatu arte; euskaraz inoiz egin den esalditegirik osoena,
hain zuen. Eta eskolapioak aipatzean, ez nintzateke ongi sentituko bertako
hainbat irakasleren, fraide eta laikoren, bizkaitar, gipuzkoar eta nafarren, for
mazio-Iana aipatuko ez banu. Haiek, beren ohizko literatur, matematika, erlijio
edo filosofi eskolen barman, ez zuten inoiz okasioa galtzen, zeharka bederen,
gure herri eta hizkuntza orduan zapaldu hauenganako interesa eta maitasuna
iratzartzeko.

Karmeldarrek ere maila handiko lagunak izan dituzte euskal eremuan, eta
Bilbok, Santutxuko auzategiko komentuan Aita Lino Akesolo dimostarra izan
du bizilagun. Haren artikulu, ikerlan eta, batez ere, psalmoen itzulpen bikainak
ez dira bazterrean uztekoak.

Bilboko elizgizonen artean aparteko aipamena merezi du don Klaudio Ga
llastegik, Elorrioko seme eta San Antongo parroko izandakoak. Bera hasi zen
Vatikano Kontzilioaren ondoan Bilbon lehenengo euskal meza ematen. Gaurko
gazte-jendearentzat elizkizun bat euskaraz lortzea seguraski garrantzi gabeko
anekdota hutsa dateke, baina garai hartan gure hizkuntzan meza bat izatea ezo
hiko arrakasta zen. Izan ere, don Klaudioren mezak euskaldunentzat elkarrekin
arriskurik gabe biltzeko toki eta esperantzarako leiho ere baziren. Bestelako
euskal kultur ekintza publikorik ez genuenean, Bilboko euskaltzale asko -fe
dedunak eta fedegabeak- hantxe elkartzen ginen, eta San Antongo euskal me
zaren ondoan, eliz atarian Boni Fernandez eta bere lagunei esker txistu-kon
tzertua entzun, klandestinitateko azken berriak elkarri konta, eskuz esku
ixilpeko paperak pasa eta lehen euskaldun taldetxoak eratzen ziren, eta Bilbao
Zaharreko tabernetatik zehar, txikito batzuk edaten genituen bitartean, garai
hartako euskaldun berriok euskaraz praktikatzeko aukera izaten genuen.

Ikastolako munduari erantzun guraz IKER enpresa ere sortu zen Bilbon,
textu eta material didaktikoak prestatu eta argitaratzeko, Saioka liburu-sorta fa
matua esaterako. Horren inguruan irakasle eta pedagogo asko bildu ziren, eta
hizkuntz berezilari onak ere bai, adibidez, Xabier Mendiguren, Joseba Agi
rreazkuenaga, Roman Basurto, Rafael Lopez Atxurra eta beste asko.

Baina hirurogeita hamarren hamarkadan ez ziren ikastolak gure hizkuntzaz
arduratzen ziren leku bakarrak. Unibertsitatean ikasleak ahal moduan konpon
tzen ziren euskara-eskolak antolatzen. Mundu zabaleko adibideak ikusirik, ba
dirudi hizkuntza ezofizial eta minoritarioak, unibertsitatera heltzen direnean,
beti ere letra-arloan hasten direla erabiltzen, literatura, historia, geografia etab.
emateko. Gurean ordea, letra fakultaterik ezaz, Bilboko Industri Ingeniarien
Eskolan ibilirikoek bultzatu zuten, lehen aldiz, unibertsitate mailako irakas
kuntza euskaraz, fisika, matematika eta kimika, adibidez, gure hizkuntzaz azal
duz. Eta ene ustez hori guztiori Jose Ramon Etxebarria fisika-irakasle gerni
karrari zor zaio batik-bat.

Deustuko Unibertsitatean giroa ez zen orduan inondik ere euskaltzale. Aita
Patxi Altuna, Xabier Arzalluz eta Gotzon Garate gipuzkoarrak, Gregorio Mon-
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real eta Rikardo Zierbide nafarrak eta Alfonso Irigoi€p, Jose Urrutia, Jose An
tonio Obieta, Andres Mafiarikua, Mari Angeles Larrea, Karmele Rotaetxe eta
Adrian Zelaia bizkaitarrak genituen, erdal itsaso hartatik buru tente ageri ziren
irla bakarrak, zeinek bere arloan, maiz goikoen begi mesfidati.edo eta burlatien
pean, euskararen aldeko lana eginez. Edonola ere, Euskal Kultur Mintegia sortu
zen orduan Deustuan, ikasle euskaltzaleen biltoki.

Urte batzuk lehenago ezagutu nuen nik, unibertsitate horretako korrido
reetan, Jose Antonio Ardantza jauna, gaur lehendakari duguna. Orduan, ikasle
oraindik, gehienetan Juan Jose Pujanarekin batera ibiltzen zen, elkarrekin beti
euskaraz mintzatzen. Ni neu, garai hartan gure mintzaira ikasten hasi berria
nintzen eta, zinez diotsuet, izugarrizko inbidia ematen zidaten. Sentimendu ho
rrek eraginik, lagun bi haiek ulertu eta beren hizkuntz mailara heldu arte ez
nintzela geldituko esaten nion neure buruari. Eta, egia esan, haien exenpluak
ere euskara ikasten segitzeko adore eman zidala, aitortu behar dut.

Euskararen irakaskuntzan arituriko guztiak, ordea, ez dira beti euskaldunak
ez bertokoak izan. Kasu bat aipatu nahi nuke, Ricard Jordana irakaslearena,
alegia, herrien arteko solidaritatea azpimarratzeko. Jordana katalana zen, eta da,
oraindik bizirik baitago, eta hirurogeita hamarren dekadan Bilboko O.H.O.rako
Irakasle Eskolan ari zen ingelesa irakasten. Gure hizkuntza orduan oraindik
ofiziala izan ez arren, ikasleek beren kontutik euskara-klaseak antolatzen ari
ziren, eta Jordana jauna bera ere, jakin-minez, haietara joaten zen. Baina eus
kara irakasteko generabilen metodologia aski zaharkitu eta desegokia zela iku
sirik, berak arlo horretan zeukan esperientzia eskaini zigun borondate onaz, eta
haren eraginez sortu zen, adibidez, Euskalduntzen metodoa, geroago, Imanol
Berriatuak Israelen ikasiriko metodologiarekin osatu eta hobetua.

Lehen euskal hiztegi batuak ere Bilbon argitaratu ziren, hots, 1970.ean
Arestik eta biok prestauriko Batasunaren kutxa eta handik zazpi urte geroago
Bilboko irakasle talde batek elkarlanean moldaturiko Euskal Hiztegi Mader
naa, bere edizio eta moldaera ugariekin, gure hizkuntza finkatzeko orduan era
gin handikoa.

Aipatzekoa da, halaber, Bizkaiko Elizak Derioko bere Apezgaitegi izan
dakoan eraturiko Labayru ikastegia, Ander Manterolaren zuzendaritzapean, ho
rren inguruan Adolfo Arejita eta beste lankide batzuk Bizkaiko euskararen aIde
Ian handia egiteko aukera izanez.

Bilbao eta euskararen etorkizuna

Orain arte Bilbon egindako gauza batzuk kontatu ditut, beharbada era de
sordenatuegian eta, are okerrago, seguraski garrantzi handiko pertsona eta ekin
tza batzuk ordenagailu barruan ahantzirik. Barkatu, beraz. Baina hori guztiori
honez gero joana da. Halere, historia egunero egiten da; egunez egun egiten



BILBAO, EUSKARAREN BIZITZAN - Xabier Kintana 33

dugu guztion artean. Eta orain arte ongi egindakoaz poztu eta gaizki eginda
koaz tristatzeko baino gehiago, historiak, lehenagoko gauzetan oinarri hartu eta
hemendik aurrera zer egin irakatsi behar digu. Eta, egon, asko dago oraindik
egiteko.

Hirurogeita hamarren dekadan Bilbao euskal kulturaren dinamizatzaile na
gusietako bat izan bazen, paradoxaz, behin autonomia etorri eta gero bizkor
tasuna motelduz joan dela esan daiteke. Orduan euskalgintzan arituriko asko
Euskaltzaindian, irakaskuntza, euskaltegi, unibertsitate, politikan eta enpresetan
sakanabaturik daude. Egia da, aIde batetik, horien eraginez Bilbon milaka eus
kaldun berri eta landu sortzen direla, bai haur eta bai nagusien artean, baina
ez da gezurra, bestetik, aspaldion ez dugula hemen euskal aldizkaririk, ez eta
lehen bezalako kultur plataforma euskaldunik. Bilbon argitaratzen den gehiena,
zoritxarrez, erdara hutsean dago, eta leku ofizialeko agerkariak erdaldunen esku
daude.

Gasteiz Euskal Autonorni Elkartearen hiriburu eta Donostia kulturaren hi
ria izendatu zirenetik badirudi Bilbao zokoraturik, ahuldurik, gogogabeturik
gelditu zaigula, merezi gabeko gaztigu bat jaso bagenu bezala. Metroa eta Gug
genheim hor dira, baina ez bata ez bestea dira euskaraz mintzatzen, gure kale
-izen asko bezala.

Bilboko giroak, Bizkaian eta bere eraginpeko inguruan erdal modak jar
tzean, erantzunkizun larria izan du horko jendeak erdalduntzean. Euskalduntze
-kanpainak hasi zirenean, aldiz, Bilboko uhin horiek laster hedatu ziren gure
geografia osoan. Ikastolekin, irakaskuntza publikoarekin, administrazioarekin,
irrati-telebistarekin Ian handia egin da, baina geure botxoa oraindik guztiz eus
kaldundu barik daukagu. Badago, bai zer egin, asko eta handia, gainera. Are
gehiago euskararen eta euskalduntzearen kontrako boz gero eta lotsabakoagoak
entzuten hasi diren denbora honetan.

Beraz, aurrera segitu behar dugu. Ekintza berriak bultzatu ahal ditugu, ele
bitasun-Iegea betez, euskaldun bizi nahi duenari horretarako aukera guztiak
emanez: irakaskuntzan, administrazioan, osasun, justizi, lantoki, merkatalgo eta
olgeta-Iekuetan. Eta hor guztiok daukagu, nork bere arloan, zer egin. Bilboko
ume, gazte eta heldu euskaldunak euskaraz mintzatzeko eta ikasirikoa prakti
katzeko lekuak sortu eta antola ditzakegu, baina era atseginez: euskara lane
rako, kulturarako, pozerako, humorerako, kanturako, lagun arteko harremane
tarako, maitasunerako hizkuntza bizi eta alaia egiteko.

Administrazioak bideak asmatu beharko ditu kale, denda, garraio eta era
guztietako zerbitzuak bertoko hiritar guztiak errespetatzeko moduan egon dai
tezen, kartel, errotulazio eta pertsonal elebidunekin, alegia. Euskaldunok, aldiz,
lotsa galdu eta praktika dezagun edozein lekutan euskaraz berba egin eta eus
karaz onartuak izateko eskubidea. "Euskaldun den gizon orok altxa beza bu
rua" esan zuen Etxaparek, eta oraindik gehiago bilbotarra bada, gehituko nuke
nik.
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Euskal Herri guztia guri begira dago, ez dakit onenak baina bai gehienak
garelako; guk zer egingo, neurri batez besteek imitatuko dute. Horra ba geure
erantzunkizuna: euskal hiritar toleranteak hezi, baina beren eskubideetan amore
emateko prest ez direnak. Nahi badugu, ez da ametsa izango; eta seguru egon,
zerbait benetan nahi izanez gero, hori bai, ekinaren ekinaz, azkenean lortu egin
go dugu.

* * *
Amaitzera noa. Duela gutxi, Euskal Herriko hausteskundeetan aurkeztu

den politikari ezagun batek "ez dakiela euskaraz, ez dela euskara ikasten ari,
eta ez duela ikasteko asmorik ere" esan du publikoki. Horrek zalaparta eta es
kandalu handiak sortu ditu euskaldunen artean, eta askok, arrazoiaz, bere anti
euskalduntasuna aurpegiratu diote. Nik ez dakit. Horren aurkako politikari as
kok, hitz horiek esan ez, baina gauza bera egiten dute: ez euskara jakin, ez
ikasten ahalegindu, ez ikasteko asmorik izan, eta hala eta guztiz ere abertzaleak
omen dira. Non da beraz diferentzia? Euskaldunok, hiritar guztiok, inora ez
garamatzan joera hipokrita hori salatu beharra daukagu. Beren eginetatik eza
gutuko dituzue, zioen nazaretarrak. Bihotz barruan omen daukagun sentimen
duak ez gaitu salbatuko, horren eraginez kanpoan egiten eta praktikatzen du
gunak baizik.

Eta ez da gisa, euskara bultzatzeko ahalegin kolektibo honetan, lanpostu
bila ari den kalegarbitzaile, atezain edo medikuari euskara jakitea merezimendu
puntuagarri edo derrigorrezko moduan eskatzen zaien bitartean, kargu askoz
ere goragoa izan arren, politikariei beste horrenbeste ez eskatzea. Diputazio
buru, alkate edo Hezkuntz Sailburu izateko euskara jakin beharrik ez badago,
nolako eskubide moralaz esango diogu geure hizkuntza ikasteko, udaleko idaz
kari, udaltzain edo irakasle bati?

Hemen, geure artean, maila goreneko politikari eta jaun-andre publikoak
ditugu, eta beren etorrerarekin egin diguten ohorea bihotzez eskertu nahi diet
guztiei. Jaun-andreok, zeuek ere Euskal Herriaren eredu zarete, eta jendea be
gira duzue. Euskaltzaindiak arauak, normak eta kontseiluak ematen ditu; zuek,
lider eta buruzagi moduan, zeuen hitzez eta exenplu pertsonalaz, jendearen gi
dariak zaituztegu. Hortaz, erantzunkizuna guztiona da. Geure denboran pro
blema konkretu hauen aurrean izan dugun portaera nolakoa izan den, epaituko
gaitu Historiak, eta nik neuk behintzat pentsatzen dut atseginagoa litzatekeela
geroak gugatik "haiei esker" esatea, "haien erruz" deitoratzea baino.

* * *
Los personajes bilbainos, originarios 0 residentes, que he mencionado han

sido, en general, autores de merecida fama. Al citarlos, mas que recordar unos
hechos hist6ricos, he tratado de integrarlos en esa cadena vivencial que nos
une a los presentes con un pasado que sentimos como nuestro y del que, es-
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trictamente, somos su continuacion activa y actual. Y sin embargo no todos
los que han ido conformando ese caldo de cultivo para la lengua vasca han
sido necesariamente grandes de las letras.

Tambien ha habido entre nosotros otras personas, que no por mas humildes
han sido menos influyentes en nuestra vida nacional. Estoy seguro que todos
recordamos a aquel viejo gudari, a la maestra progresista, al sacerdote amigo
o a esa anciana vecina que en el tiempo de la dictadura franquista nos pasaba
a escondidas algtin libro de antes de la guerra, ya amarillento, sobre la lengua
y la cultura vascas, muchas veces desfasado, pero con el gran atractivo de 10
clandestino y prohibido, y que en cualquier caso siempre nos hacia palpitar de
emocion.

Serfa injusto olvidar aquf la gran labor que realizaron en aquellas diffciles
circunstancias nuestras esposas 0 maridos, tanto por su colaboracion en la
transmision de la lengua a los hijos, como en el apoyo y ayuda a mantener y
mejorar en todos nosotros el idioma en su uso vivo, afectivo y familiar. Ahf
estan los numerosos padres, en fin, que sin saber euskara y sin medios de
aprenderlo, deseaban recuperarlo en sus hijos, enviandolos a las ikastolas y
prestando a estas toda su colaboracion.

Igualmente hemos de recordar, a los numerosos de euskaldunberris, afa
nados en el aprendizaje y recuperacion del idioma de un pueblo que sienten
como suyo; esos que renunciando a la comoda y egofsta frase de "hablar en
castellano, para que nos entendamos todos" han preferido respetar los derechos
ajenos con un honesto y ejemplar "he aprendido euskara para no obligar a los
vascos a tener que hablar por mf en espanol".

Habida cuenta del gran riesgo que corrfan, merecen igualmente una men
cion especial los libreros, aquellos que nos consegufan, no se sabe muy bien
por que medios, los libros prohibidos por el regimen. Y estando aquf, en el
casco viejo de la villa, no puedo menos que recordar la gran labor realizada
por librerfas de tanta solera como la de Verdes Achirica en la calle Correo 0

la Librerfa Bilbaina a cargo hasta hace un ano del entranable donostiarra Pepe
Gorriti, bajo los arcos de esta misma Plaza Nueva.

Otras veces eran los familiares los que, al contarles nosotros en nuestra
infancia los comentarios despectivos hacia 10 vasco que bastantes maestros de
la epoca "preautonomica", aparentemente tan abnegados y alejados de la po
lftica, nos habfan ensenado en la escuela, se rebelaban de manera espontanea
y nos corregfan aquella informacion erronea y malintencionada.

Sobre esto, guardo en la memoria un recuerdo especialmente querido. Yo
no habfa cumplido atin los nueve anos y por entonces estudiaba en las escuelas
ptiblicas de la Viuda de Epalza, conocidas popularrnente como las del Tivoli.
Aquel dfa el senor maestro nos habfa hablado de las concordancias vizcafnas,
esas que, con su "sabidurensia", tan bien caricaturizaba Chomin del Regato,
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cuya imagen, dicho sea de paso, presidia hasta hace pocos anos la entrada de
un centro social abertzale de Barakaldo, supongo que por considerarlo un gran
benefactor del Pais. Pues bien, aquel buen maestro, Don Jose Marfa, despues
de burlarse de los desgraciados que decfan "el vaca" y "la coche", nos explic6
que el vascuence no era mas que un vulgar dialecto, ignominiosa palabreja que
en sus labios sonaba a jerga hablada por ignorantes, parias y otras gentes de
condici6n viI y plebeya.

Aillegar a casa comente aquello tan divertido con mis familiares. Un tio
materno, de padre euskaldun y muy orgulloso de sus apellidos vascos, ademas
de aprobar las palabras del maestro, anadi6 de su cosecha que el vascuence no
era ya mas que algo muerto y sin ninguna utilidad. Pero, curiosamente, en
nuestra casa el euskara tuvo un inesperado defensor. Y no se trataba de ningun
intelectual, sino de un simple carnicero, que aunque residia en Bilbao desde
los doce anos, por haber nacido en Santander, habia tenido que soportar mas
de una vez, y de personas tan castellano-hablantes como el, el calificativo de
maqueto.

El inici6 una acalorada discusi6n con mi tio, rebatiendole que el vasco
fuese un dialecto, y diciendo que, personalmente, ya Ie gustarfa poder hablar
aquella "lengua muerta" que gozaba de tan buena salud en boca de los tratantes
y ganaderos con los que se relacionaba en su actividad comercial. Como ya 10
habreis adivinado, se trataba de mi padre, aqui presente, Benjamin Quintana,
al que deseo expresar publicamente mi mas cordial y sincero agradecimiento.

Para el, y para otras muchas personas similares a las que tanto debemos,
nacidas unas en el Pais y otras fuera de el, y que desde la penumbra han con
tribuido a que esa llama de afecto por nuestros valores propios continue y no
se apague, para esos que nunca aspiraron a inmortalizarse en los libros, pre
cisamente para ellos, senoras y senores, queridos amigos, os pedirfa un aplauso.
Eskerrik asko.
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Duela sei urte, Xabier, lehiakide izan ginen Juan Gorostiagaren aulkiaz
jabetzeko unean. Orduan esan nuen publikoki nik baino merezimendu gehiago
zenuela euskaltzain izateko, baina bestelako iritzia agertu zuten bozketan hau
tesle ziren euskaltzainek. Oraingoan, ostera, Eusebio Erkiagaren aulkia bete
tzerakoan, Piarres Charrittonek, Pello Salaburuk eta nik neuk aurkeztutakoa,
zu zeu, izan zinen hautatua 1993.eko urriaren 29an. Juan Bautista Eguzkitza
(1919-1939), Nazario Oleaga (1941-1962) eta, esanda dagoenez, Eusebio Er
kiagak (1963-1993) edukitako aulkia dagokizu, beraz. Eta hara hemen, eus
kaltzainkidetasunerako orduan jaio bazinen, gaur, bataio egunean, niri atxeki
zenidan aitabitxi izateko ohorea. Bataio ponte inguruan esaten den Kredoaren
ordez, zutaz eta zure lanaz dudan sinestea aitortzea utziko didazu.

Zu eta zure euskararekiko lanak aipatu behar ditut, labur baino ez bada
ere. Eta gaur "Bilbao, euskararen bizitzan" izenburupean eman diguzunaz lu
zetxoago ihardutea utziko didazu, Xabier, eta didazue, entzuleok.

Bilboko Udaletxearen inguruan, Erkoreka alkatearen izena daraman plazan
jaio zen Xabier Kintana Urtiaga 1946.eko urriaren l3an. Hamalau urtekin hasi
zen euskara ikasten 1960an. Ez da lehen euskaldun berria euskaltzain izatera
iritsi dena, 1918an izendaturiko lau euskaltzainetik Julio Urkixo eta Arturo
Campion ere euskaldun berriak izan baitziren. Justo Maria Mokoroa, eskola
pioetan, eta Xabier Pefia eta Antonio Bilbao, Euskaltzaindiak Erribera kalean
-Azkuek Ibaiondo deitzen zion- zeukan egoitzan izan ziren Kintanaren irakas
leak. Hemerzortzi urtekin, 1964ean, hasi zen euskaraz idazten Zeruko Argian,
eta hogeita sei urtekin, 1974ean, duela hogei urte, Euskera gure agerkarian.
Tartean eta gero, honako aldizkari hauetan idatzi du: Anaitasuna, Jakin, He
rria, FLV, Hitz, Egun on, Elhuyar, Egan, Argia, HABE eta egunkarietan ere.
Lehenbiziko liburua 1969. urtean kaleratu zuen, Beste izakia izenburuduna.
Hurrengo urtean eman zigun, Gabriel Arestirekin elkarlanean, bigarren liburua,
Batasunaren kutxa, euskara baturako 6.000 hitzen formak proposatuz. Ordu
rako euskaltzain urgazlea izendatua zen, 1966.eko azaroaren hogeita bostean,
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gaur hogeita zortzi urte betetzen direlarik. Hogei urte zituen, Ibon Sarasola,
Jose Luis Lizundia, Xabier Lete, Juan Angel Etxebarria, Telesforo Monzon eta
beste batzuekin urgazle izendatua izan zenean, ene ustez urgazleenik gazteena.
Urte bereko urrian hasiak zituen kazetaritza ikasketak Nafarroako Unibertsi
tatean, baina 1969. urtean Deustuko Unibertsitatera etorri zitzaigun Filologia
Erromanikoa ikastera, 1974ean ikasketak burutu zituelarik. Irufieko ikasturtea
bukatu ondoren ezagutu nuen nik Xabier Kintana, orduan Erandioko ikastolako
anderefioa zen Mari Karmen Goiriena nabamiztarraren bidez. Ikastolako ara
zoengatik edo senargaia zuen Xabierrentzat zerbaiten bila etortzen zen nire
Gemikako etxera. Gero, 1970ean Nabarnizen ezkondu ziren, Jurgi (1975) eta
Aiora (1977) ezkontza honetatik jaio zirelarik.

Ni ere ordurako Euskaltzainditik hurbil nenbilen Euskera agerkarirako arti
kuluak bidaliz (1971) eta Altube eta Etxegarai anaien omenaldietan parte har
tuz. Kintanak Hiztegi modernoa kaleratu zuen urte berean, 1977.eko uztailaren
l2an, Arantzazura joan ginen biok, Xota Dzidziguri, Ilia Tabagua eta Viktor
Bondarenko georgiarrekin aita Villasante ikustera, nolabait euskal eta kaukasiar
hem eta kulturen arteko harremanak sendotzeko asmoetan. Ordurako Kintana
eta biok, Juan San Martin Euskaltzaindiaren idazkaria zenarekin Madrilera joa
nak ginen Errusiako enbaxadaren bidez harreman horiek bideratzeko eta bul
tzatzeko. Julio Caro Baroja eta Antonio Tovar jaunen laguntza estimagarria
izan genuen une hartan. Ondorioz, Georgiara joateko aukera izan zuen Kin
tanak 1978.eko maiatzaren 20an, bi hilabeteko egotaldia betez. Rusthaveliren
poema nazionala, Tigre larruduna hain zuzen, itzuli zuen orduan Kintanak.
Esan beharra dago beste itzulpen batzuk ere egin dituela, hala nola, autore
hauenak: Kafka, Defoe, Marx-Engels, Lenin, Unamuno eta beste.

Ez dut, entzuleok, zuek aspertzeko ez eta nekatzeko gogorik, nire gaitasun
ezagatik hala gertatu arren. Baina ezin dut beste gai baten haria hartu zera azal
du gabe: Unibertsitaterako bidea jorratzen hasi zen Kintana, eta 1980.eko urria
ren lean institutuetarako Euskal Katedra irabazi zuen, sailkapenean lehen pos
tua lortuz eta Gabriel Aresti izeneko institutuan lanpostua aukeratuz. Hurrengo
urtean (1981.10.1) Euskal Kabinetearen arduradun izango da Euskal Herriko
Unibertsitatean, Leioako Campusean.

Baina Xabier Kintanak euskararekiko lanetan eman digunaz zerbait gehia
go esan behar dudalakoan nago. Bizirik gauden hogeita bi euskaltzainok hau
edo beste aukeratuko genuke Kintanaren lanetan azpimarratzeko, guk eskuar
tean darabilgun edo gustukoa dugun gaiaren arabera. Izatez, aspaldidanik hain
bat arlo jorratu ditu, eta horregatik, eten gabe Ian egin duelako eta ez noiz
-behinka su-ziria bota duelako dago hemen lankide eta euskaltzainkide gisa
eserita. Eta ni, Kintanaren oihana mehaztukeran, hor nabil txinbo edo kurloi
bezala, jira-biraka hegada arin eta bizkorretan, nora ezean galduta. Erleek be
zala sormen lanei eztena sartuko diet? Aditz batuaz edo ortografiaz egindako
lanak, ogi birrinak balira bezala mokotuko ditut? Lexikografiako Ian ugariak
zimikatu, agian? Euskal Herriko literaturaren historiaz irakatsitakoak edo haur
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hteraturaz idatzi dituenak xurgatzean, onuragarri izango ditut? Hegada labu
rretan Kintanaren emaitzaz nolabait jabeturik -ez baitago gaur astirik hegada
luzeak egiteko hain oparoa den lana aztertzean- gero aipatuko dugun Emi
liano Arriagaren Vuelos cortos de un chimbo datorkit gogora, Bilboko euskara
eta ekanduak deskribatzen dituen liburua. Baina sarrera egun honetan hegada
luzeko hitzaldia eskaini digu euskaltzain berriak eta erantzuna eman behar dio
danez, amasa sakona hartu beharko dut, Erkiagaren jaioterrian lepoa mozten
zaien itsasantzarrek egiten duten antzerako hegada luzea egin dezadan, lau
mendekoa hain zuzen.

* * *
Bilboko euskara da gaur aztertzen dugun gaia. Duela hamazazpi urte edo

(1977) "Bilbo eta euskara" izeneko hitzaldia irakurri zuen Alfonso Irigoien
euskaltzainak Juan Mateo Zabala, idazle bilbotarrari eskaini zitzaion omenal
dian. Bilbon gure hizkuntzak izan dituen lekukoak, testuak eta iruzkinak ema
ten zizkigun Irigoienek, Betolazaren Dotrinatik hasita (1596), zeinen faksimila
eman nuen nik gero Euskera agerkarian (1986). Mendieta pintorearen oleoan
agertzen den euskal testua (1609) ematen zigun gero, eta Mikoletaren Metodo
breve... (1653), Ochoa de Capanagaren Dotrina (1656), Ulibarriren testuak,
Oarabeitia (1755), Estorqui (1794) Antonio Zabala eta Bizenta Moguelen
(1819) Gabon Cantac, Unamunoren eginak eta eraginak ahaztu gabe eta Emi
hanD Arriagak bildu zituen Bilboko hitz bereziak eta "bilbainadak" edo uri
honetako kantak (1). Gabon kantak direla eta, Bizkaierazko idazle klasikoak
izenburuarekin Xabier Altzibarrek prestatu zuen tesia da dugun beste iturri opa
ro paregabea. Baina ikusiko dugunez, badago zerbait gehitzeko, eta horretan
dihardut hurrengo lerrootan.

Kintanak ondo nabaritu duenez, XVI. mendean Bilboko -eta beste hirie
tako- burgesiak ez zion jaramonik egiten euskarari. Karmelo Etxeragaik ida
tzitako "l,Que se lefa en Bilbao a fines del sig10 XVI?" (1917) idaz1anean, argi
agertzen zaigu euskarak ez zeukala irakurlegoan tokirik. Etxeparek euskarazko
lehen liburua argitaratu zuenean (1545) bazegoen Bilbon liburudenda bat, Juan
de Baquio-rena. Baina Linguae vasconum primitiae ez zen salgai egongo denda
honetan, ziurki. Bertoko Iiburuak argitaratzeko ez zegoen orduan moldiztegirik
Bilbon (2), eta Matias Mares-ek 1576an sortu zuenean lehena, ez zuen eus
karazko libururik kaleratu; bai, ordea, euskararekiko bat, Andres de Poza li
zentziatuaren De la primitiva lengua de las Espafias (1587), Euskaltzaindiak
arigitalpenaren mendeurrenean faksimilatu zuena. Mares inprimatzaileak biz-

(1) Nik Kintanari erantzun hau eman eta gero, I994.eko abenduaren 20an irakurri zuen Al
fonso Irigoien euskaltzain eta adiskideak, Bilbon E. Arriagari zuzendutako jardunaldian, "Euskera
y vasquismo en el Bilbao de Arriaga" hitzaldia. Kopia bat eman zidan eta eskertzen diot. Bilboko
euskarari buruz ematen dituen datuak eta egiten dituen iruzkinak oso interesgarriak direla uste dut.

(2) Ikus nire "Euskal Herriko inprentaren historia". Uztaro, 1994, 12, 37-53 orr. Irufiean,
1994.eko uztailaren ISan, UEUko aurkezpen ekitaldian irakurritako hitzaldia da.
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pahiru tokitan eduki zuen inprenta Bilbon, eta hara hor, aukeratu zuen azken
kokalekua San Frantziskoren komentua izan zen. Lehenago, Bilboko inpren
taren hutsunea betetzeko, eta beharrezko ziren liburuak argitaratzeko, kanpora
jo behar izan zuten orduko erakundeek: Bizkaiko Fueroa Burgosen Juan de
Juntak (1527) eta Medina del Campon Francisco del Cantok (1575) argitaratu
zuten. Eta Bilboko KontsuLatuaren Ordenantzak Alcala de Henares-en kaleratu
zuen (1552) Euskal Herriko lehen inprimatzailea izan zen Amald Guillen de
Brocar-en semeak.

Bilbon argitaratu zen lehen euskarazko liburua Betolazaren Dotrina izan
zen, Pedro Cole de Ibarra hemengo bigarren inprimatzaileak moldatuta (1596).
Hirurogei urte iragan ondoren agertuko da bigarrena, Martin Ochoa de Capa
nagaren Dotrina, l656an Juan de Azpirozek argitaratua. Baina ene ustez, ez
Betolazaren ez Capanagaren liburuek ez digute Bilboko euskararik isladatzen,
Arabako bizkaieraren azpieuskalkiarena eta Durangaldekoa baizik. Bilboko
euskaldunek biak irakurriko zituztelakoan nago eta hizkera desberdin horiek
izango zuten hemengo euskaran eragina, buruz ikasten baitzen dotrina. Mi
koletaren liburua, bai, Bilboko euskaran idatzia zen (1653), baina lekukoa izan
arren ez zuen hiztunen artean eraginik izan 1880an lehendabizi inprimatua izan
baitzen.

XVIII. mendea datorkigu. "Ehun urteko saIto handia egin beharko dut,
XVIII. mendearen gainetik" diosku Kintanak hitzaldian. Jauzi handia benetan,
Xabier, mende hori amildegia bihurtuz. Jakin badakizu mende horren erdial
dera sortu zela Bilbon herri-literaturaren eredu berria, hots, Gabon Kanta edo
bilantzikoena. Elizan eta elizatik kanpo kantatzen ziren Gabonetako kantak Eu
ropan zehar XV. mendetik hasita. Baina ez noa gai hau orokorki arakatzen,
honetaz asko idatzi baita: Carmen Bravo Villasante, Manuel Alvar eta gure
eremuan Manuel Lekuona, Antonio Zabala, Juan San Martin, Patri Urkizu, Jo
seba Andoni Lakarra, Jon Bagues eta beste. Nik neuk argitaratu nuen 1981ean
Gabonetako kantak liburua. Arantzazuko artxiboan gordetzen dira --eta beste
elizetako artxiboetan ere egongo dira, katalogatu gabe tamalez- Echevarria,
Escaregui, Ibarzabal, Larramendi (frantziskotarra), Larrafiaga eta Orufiaren Ga
bon Kantak, horietatik asko euskaraz. Baina Bilbora bagatoz, Baguesek ematen
digu Arantzazun dagoen Villa aL Nacimi.O con org.o oblig.o p.o La Merced de
Bilbao, data gabekoa, baina dirudienez XVIII. mendekoa (3). Orduan eliza zen
hau, eta orain eraikuntza zibila, jakina denez, ez zegoen Bilbon, Abandon bai
zik, Bilbok ez zuen "elexate" hau 1890. arte bereganatu eta, Deustu eta Begofia
1924ean bereganatu zituen bezala. Handik hurbil zegoen frantziskotarrek
Abandon zeukaten San Frantzisko izeneko komentua, 1501. urtean eraikitzen
hasia. Euskal Herrian zegoen elizarik handienetarikoa zeukan komentu honek,

(3) Arantzazuko artxiboan ikusi dut originaia eta gazteianiazko testua da Gabon Kanta ho
netan agertzen den bakarra.
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67 metroko luzerakoa (4). Hemen izan ziren ikasle, beste askoren artean, Eu
sebio Maria Azkue eta Pedro Novia Salcedo. Hemen kantatu ziren l755ean
Juan Ruiz de Larrinaga frantziskotar gemikarrak 1932.ean argitaratu zituen Vi
llancicos en basquence (5), gero Juan Ramon Urquijok faksimilez eman ziz
kigunak. Nik, nire musika ikerketetarako, 1966an, kopiatu nituen eta gero Iri
goienek eta Altzibarrek ere argitaratu dute testua. Musikaren egilea komentuko
organojolea izan zen, baina ez argitalpenean agertzen denez Oarabetia deitu
rakoa, Martin Jarabeitia edo Xarabeitia, beste dokumentu batzuetan agertzen
den bezala (6). Baina Gabon Kanta honen testua ez da Bilbokoa edo ingurue
takoa, gipuzkeraz idatzitakoa baizik, komentuan zeuden ehun fraideetatik gi
putzen batek idatzia.

Bilboko Santiago basilikan ere kantatzen ziren bilantzikoak. Dakigunez,
Kapera Maisuek urtero musikatu behar zuten Gabonetarako kanta bat, eta haue
tatik agertzen zaigun lehena da 176lean Gamarrak musikatu zuena. Euskal
tzaindiaren artxiboan daukagu aita Jose Ignacio Arana josulagunak idatzitako
izenburu honekin hasten den eskuskribuen bilduma bat: Ensayo de una Bi
bliografia Bascongada. Aranak berak, beste laguntzaile batzuengandik jaso
takoak eta gero (oraintsu) bildutakoak daude koadematuta liburu mardul ba
tean. Azkenengo hauetatik (beraz ez da josulagunak jasotako erreferentzia)
hartu zuen Xabier Altzibarrek tesian ematen digun izenburu hau: Letras de los
Villancicos en Romance y Bascuence que se cantaron en la Iglesia matriz de
el Senor Santiago... 1761. Puestos en musica por D. Manuel de Gamarra. Ka
pera Maisu honen biografia, Mad Karmen Rodriguez Suso anderenoak eman
dako hainbat xehetasunekin, Bizkaia 1789-1814 liburuan eman nuen
1989an (7). Eusebio Erkiagaren herrikidea zen Gamarra, beraz lekeitiarra. Bai
na dirudienez ez zituen ondo betetzen kaperarako eginbeharrak: l765ean adie
razi omen zioten Kabildoaren haserrea ez zituelako ohiko Gabon Kantak mu
sikatzen. Eta berriz, l773an, azaldu zioten gauza bera "con apercibimiento de
despido". Manuel Gamarra Likona (1723-1791) hil zenean Pedro Casimiro Es
torqui etorri zen Santo Domingo de la Calzadatik lanpostua betetzera.

Estorquirena dugu ezagutzen dugun Bilboko hurrengo euskarazko Gabon
Kanta, 1794.ekoa. Altzibarrek aipatzen du eta Irigoienek eman zigun testua

(4) Omaechevarria, Ignacio. Heraldos del Gran Rey en California. Fr. Pablo Jose de Mu
gartegui en su marco social y misionero. Bilbao, Desclee de Brouwer, 1959.

(5) La Gaceta del Norte, 1932.12.28.
(6) Onomastika batzordeko Mikel Gorrotxategi idazkariak esaten didanez, Martin de Oara

beitia izeneko bat agertzen da 1704ean Zeanuriko fogerazioetan. Gotzon Aurrekoetxea dimostar
adiskideak esan dit Ogarabeti eta Ogaragoiti izeneko baserriak daudela Diman. Baina musikari
honen kasuan, M. Karmen Rodriguez Susok aurkitutako dokumentuetan Jarabeitia edo Xarabeitia
eran agertzen da deitura. Jarabeitia forma Deustu, Muxika, Bilbo, Abando, Larrabetzu, Derio,
Zamudio eta Loiuko Sutegietan agertzen da. Toponimo gisa Zamudion Jabiti eran agertzen da
gaur egun. Xarabeitia forma Abando eta Begofiako Sutegietan agertzen da.

(7) "Musika: Barrokotik Erromantizismora" In: Bizkaia 1789-1814. Bilbo, Bizkaiko Foro AI
dundia, 1989. 215-241 orr.
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(1977). Nik ere, azken honek bezala, aspaldidanik lortu nuen fotokopia bat
Arantzazun eta sarritan eman dut honen berri, lehen aipaturiko Gabonetako
Kantak liburuan azala argitaratuz. Berrehun urte betetzen dituenez aurten, ori
ginala Euskeran argitaratzea eskatzen dut. Hau da izenburua: Letras de los Vi
llancicos en romanze, y basquenze, que se han de cantar en la Iglesia Parro
quial, y matriz del Senor Santiago de esta Noble Villa de Bilbao, en los
solemnes Maytines del Sagrado Nacimiento de nuestro Senor Jesu Christo, este
ano de 1794. Puestos en musica, por Don Pedro de Estorqui, Maestro de Ca
pilla en dicha Iglesia, y Opositor a Magisterios de Capilla en Santas Iglesias
de termino. En Bilbao: Par Simon de Larumbe, Impresor del M.N. y ML Se
norio de Vizcaya. Estorquik, asmoak bazituen ere, ez zuen lortu gorengo eli
zetara joatea eta Bilbon jarraitu zuen (1814ean, beste Gabon Kanta bat eman
zigun) 1832rarte. Nicolas Ledesma, musikari handiak, bete zuen, urte berean,
hutsunea.

Ezagutzen dugun Bilbo edo inguruko laugarren Gabon Kanta, San Fran
tzisko Komentuan 1803an kantatu zena da. Antonio Zabala, bertako koruaren
zuzendariak musikatu zuen. Newberry Library-n dagoen Bonaparte Printzearen
bibliotekan gordetzen da ale bat, edo han zegoen, behintzat, Collins-ek prestatu
zuen Attempt... (8) delako katalogoan agertzen baita. Altzibarrek ematen digu
testua tesian. Gabon kanta hau argitaratzeaz sortu zen auziagatik, oso berezia
eta bakana dela esan dezakegu. Gernikako Batzar Etxearen artxiboan aurkitu
nuen, duela zortzi urte edo, auzi honen espedientea, eta osorik fotokopiatu.
Gero, Bizkaia 1789-1814liburuan eman nuen labur auziaren berri 1989an. Au
ziaren testu osoa ematen digu Altzibarrek bere tesian, eta eskertzekoa da, oso
bitxia baita Gabon kanta honekin gertatua. Bilboco Uri noble / Vizcayen bu
ruba esaten du pasarte baten kantuak eta Bizkaiak ez zeukala uri-bururik eta
inprimatutako bertso-paper guztiak biltzea agintzen zuen Korregidoreak,
I804.eko urtarrilaren lOean. Pedro Jose Patricio Astarloa Agirre (1751-1821)
euskal idazlea zen orduan San Frantziskoko komentuko burn, eta berau ager
tzen da auzian inprimaketaren erantzule eta beronen eskuz idatziak egin zituen
deskarguak. Interesgarria delakoan hemen ematen dut Astarloaren idazkera eta
sinadura, auzian agertzen diren bezala. Eta paper bitxi honen azala lehen aipatu
liburuan argitaratu arren, eranskin gisa ematen dut Gabon Kanta honen faksi
mila. Lehendabizi agertzen zaigu paper honetan Zabala musikaria, dokumentu
batzuetan Manuel Antonio izenarekin agertzen dena. Bizkaiko Areatzan (Vi
llaro) jaio zen 1752an eta bataio-agirian Antonio Zabala Salbidea zela ziurta
tzen da. Alcala de Henares-en frantziskotarren Biltzar batean koruaren zuzen
dari ardura zeramalarik hil zen 1830ean.

Vinson, Collins, Jon Bilbao eta Altzibarrek aipatzen dute Zabalaren beste
Gabon kanta bat, 1814koa: Gaboneco otsaldiac cantatuco dirianac doandico

(8) Collins, Victor. Attempt at a Catalogue of the Library of the late Prince Louis-Lucien
Bonaparte. (London), Henry Sotheran & Co. 1894. 931. fitxa.
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mesan Jaungoicoen semien Jayotzaco egunetan, gaurtu [sic] edo adoratzen da
Albiyaco San Fraiscuco comentu lenastan Bilboz Aurre. F. Antonino Zabalac
maisu eta coruco ordeintzadun. Urte 1814 garrenian. Ez dugu honen testua
ezagutzen, baina inoiz Euskal Herri osoan argitaratutakoen testuak biltzeari
ekiten badiogu, Chicagora eskatu beharko da kopia (9). Hirugarren Gabon kan
ta bat ere atera zuen Antonio Zabalak, datarik gabe: Villancicos que se han de
cantar en la solemne misa del sagrado nacimiento de nuestro senor, y redentor
Jesu-Christo, en el Real e 1mperial convento de nuestro padre San Francisco.
Puestos en musica por el P. Fr. Antonio de Zabala, Vicario de Coro de dicho
Convento. Gaztelaniaz idatziak dira lehen lauak eta bostgarrena euskaraz dator.
Francisco San Martinek inprimatu bazituen ezin dira izan 1795ekoak, Altzi
barrek suposatzen duenez, inprimatzaile honek 1796an egin baitzuen lehen in
primaketa. Aita Jose Antonio Uriartek Bonaparteri 1858.eko otsailaren 18an
idatzitako gutunaren arabera, 1820.ekoak dira. Ene ustez, Juan Ruiz de Larri
naga izan zen Gabon kanta honen testua Aranzazu aldizkarian 1924ean lehen
dabizi eman ziguna, orduko ortografiara moldatuz, eta "1820'gn. urtean abes
tuak" izan zirela diosku. Gero Irigoienek ere argitaratu zituen bost bilantzikoak
Euskeran (1977). Arantzazuko artxiboan fotokopiatuta daukat original osoa. Ez
dut uste Gabon kanta gehiago aterako zenik komentu honetatik, 1822.ean koar
tel bihurtu baitzen.

Zabalak bigarren Gabon kanta eman zigunean, hots, 1814ean, Santiagoko
Kapera Maisua izan zen Pedro Estorquik ere eman zigun berea: Gauoneco can
tac cantauco dirianac otsandico Mesan Jaincoen Semien Jaiotzeco egunetan.
Santiagoco eleiza lenastan cein dan Bilboco uriyen Vizcaico Jabedean. 1mi
niric otsanquidan Don Pedro Estorqui Maisu otsanquidaria gaitic. 1814 Ga
rren urtian. Hiztegifio bat dakar azken orrialdean. Ez dut uste inork argitaratu
dituenik ez eta honen berririk ematen duenik. Faksimilaturik emango ditut
eranskin gisa. Berdin gertatzen da 1815.eko Gabon kanta honekin: Gaboneco
cantac vizcaitarrentzat, Jaiotzaco Pazco egunetan poztuteco. 1815 garren ur
tian oidan leguez. (Gero, azken orrialdean:) Bilbaon: D. Pedro Antonio Aprai
zen moldeteguian. Ez dakigu non kantatzeko eginak ziren; behar bada Bizkaia
guztian zabalduko zen. Baliteke Bizenta Moguel-enak izatea. Hau ere inork ez
duenez aipatzen eranskin gisa emango dut Euskeran.

Vinson eta Collins-ek aipatzen dute 1816.eko Gabon kanta bat ezagutzen
ez duguna: Gaboneco osasteo cantac Jesu Cristoren Jaijotzeco-enac Vizcai
tarrentzat bere Jaijotseco eran; Gogo gozoagaz Cantaduteco; 1816 garren ur
tian oidan leguez Jaijo barrijari. Bilbaon, Pedro Antonio Apraizen moldete
guian. Hurrengo urteko Gabon kanta Collins-ek bakarrik aipatzen du:
Gaboneco cantac Vizcaitarrentzat, jaiotzaco, Pazco egunetan poztuteco oidan
leguez, 1817 garren urtian. Bilbaon: Pedro Antonio Apraizen moldeteguian.
Bizenta Moguelenak direla dirudi. Chicagotik lortu beharko ditugu kopiak. Hu-

(9) Collins, Victor. Op. cit. 884. fitxa.
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rrengo honen originalaren fotokopia badaukat eta hau ere, ezezaguna denez,
inork ez baitu aipatzen, eranskin gisa faksimilaturik agertuko da gure agerka
rian. Azken orrialdeko beheko aldean zera agertzen da eskuz idatzirik: "Imini
ditu Vizcaitarrentzat Vicenta Moguel ta Basozabal euscaldun emacume batec".
Hau da izenburua: Gaboneco cantac Vizcaitarrentzat, Jaiotzaco Pazco egu
netan poztuteco oidan leguez 1818 garren urtian. (Gero azken orrialdean:) Bil
baon. D. Pedro Antonio Apraizen moldeteguian. Biardan bai emonagaz.

Bizenta Moguelena da Irigoienek eta Altzibarrek ematen diguten Gabon
kanta hau: Gaboneco cantia Vizcaitar guztientzat, euscaldun emacume batec
ateria 1819. garren urtian Abandoco Elexatian (10). Altzibarrek ematen diz
kigu hurrengo urteetako Gabon kanten testuak: 1824, 1825, 1826, 1828, 1829
(Collins-ek aipatzen duena) eta 1832. Aurreko urtekoak, hots, 1831.ekoak lau
argitalpen izan ditu gutxienez: Gaboneco cantac Jesusen Jaiotziaren ganian
1831 garren urteraco. Bilbaon: Eusebio Larumbeen silluteguijan. Juan Ruiz
de Larrinagak argitaratu zuen, iruzkinekin, Aranzazu aldizkarian, 1932.eko
abenduan. Baina lehenago argitaratuak izan ziren 1880an Euskal Erria aldiz
karian. Altzibarrek ere ematen digu testua. Ez dira Gabon Kantak bakarrik or
duan Bilbon erabilten zen euskararen eredu bakarrak. Euskara idatziari dago
kionetik, hor dugu Cosme Belaunde izenordearekin Joaquin Avendafiok Bilbon
1839an argitaratu zuen La comedia aldeana.

Pedro Jose Patricio Astarloa aipatu dugu lehen. San Frantzisko komentuko
nagusia zen 1803 urteko Gabon kantak auzia sortu zuenean. Gero argitaratu
zituen bi tomo izenburu berdinarekin: Urteco Domeca gustijetaraco verbaldi
icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan Erromaco Catecismua (1816, 1818).
Lehen tomoaren hitzaurrean dio liburu hau arimazainentzat idatzia dela eta
edozein kristauk irakurtzeko ere. Baina hirugarren arrazoi bat ematen digu:

Baila norzubenzat dan biarren liburu au, da otzein, eta equinza edo oficijoren
bat icasten dagozanentzat. Egunian egunian dacuzcu, esatera noiana. Dua mu
til, nai nescatilaren bat otzein edo crijadu; beste bat lan, edo oficijoren bat
icastera. Eurac eztaquije erdera, ezta artuten ditubezan ugazabac bere eus
quera.

Horientzat ere balio duela liburuak dio Astarloak. Bilbora "aldirietako jen
de asko heldu eta gelditu" zirela esan digu Kintanak. Etorritako hauek erdara
ikasi arren euskara galdu ez zezaten eman zuen liburua Astarloak. Eta hala,
euskara eta erdara nahastuz behar bada joan zen urteen zehar Bilboko euskara
bilakatzen. Euskaldun asko zeudela badakigu. Azkuek diosku 1888an, euskal
katedra irabazi zuen urtean, Bilbon lautik bat euskalduna zela. Euskararen al
deko portzentaia handiagoa izango zen, behar bada, hogeita hamar urte lehe
nago. Nicolas Ledesma musikariak, Aragoitik Santiago elizara etorritako Ka-

(10) C.A.F. Mahn alemanak argitaratu zuen Berlinen 1857an Denkmaeler der Baskischen
Sprache liburua. Euskal antologia bat da eta beste euskal testu batzuekin ematen digu Gabon kanta
honen testua.
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pera Maisuak, kapera honentzat araudia idatzi zuenean, 1855ean, urtero
konposatu behar zirela bilantzikoak, eta bat euskarazkoa izatea agindu zuen.
Honek adierazten digu eliztarren artean (eta orduan gehienak ziren fededunak)
euskaldun asko zeudela Bilbon eta kaleko jende arruntak euskaraz hitz egiten
zuela. Azkuek dioskunez 1890ean % 39 kanpotarrak ziren Bilbon, eta hauetatik
asko alboerrietatik etorritakoak, euskaldunak eta eliztar fededunak ziurki. Bai
na handik 20 urtera, 191Oean, % 46 ziren kanpotarrak, eta gehiketa honetan
susmatzen da industriagintzak erakarritako erdaldunak izango zirela asko eta
asko, "trenak ekarritakoak" Gemikan esaten dugun bezala. Gure egunotara ba
gatoz, hauek dira kopuruak eta portzentaiak:

Euskaraz dakitenak
Urtea Biztanlegoa

Ongi % Zerbait % Ezer ez %

1981 384.495 23.981 6,2 58.420 15,2 302.094 78,6

1986 374.207 33.956 9,1 76.042 20,3 264.209 70,6

Azkueren garaian --eta gero aipatuko dugun Emiliano Arriagarenean
% 25a bazen euskalduna Bilbon, orain % lOera ere ez da heltzen. Hara hor
dugun apostua, duela ehun urte zegoen euskaldunen portzentaiara iristea. Eus
kaldunen kopuruaren beherakada hasi zenean estreinatu zuen Azkuek (1895)
Vizcaytik Bizkaira zarzuelatxoa eta berak idatzitako testuan zera diosku:

Erdal erritik datoz maisuak eunka
jaurti ta amildu naika or bilin balaunka,
gure erritartasuna ta euskera gozua
lege ta ekanduen giltz urregorrizkua.

Baina, zoritxarrez, ez dira kanpotik etorritako guztiak etsairik handienak,
eta hor dugu lekuko Xabier Kintanaren hizaldian aitari egin dion laudorioa.
Duela hamabost egun edo ematen zigun Kintanak berak, egunkari batean, Ar
turo Campionen esaldi hau: "Euskaldun izena ezabatu nahi duen etsaia etxeko
etsaia da. Gure artean bizi da, guk bezalako izena du, gure arraza eta familiakoa
da". Gera bedi gure gogoeta eta hausnarketarako salaketa hau.

Bilboko euskara dela eta ez nuke ahaztu nahi Irigoienek eta bestek aipa
tzen duten Emiliano Arriaga Riberok (1844-1919) argitaratu zuen Lexicon bil
baino (2. argitalpena: 1960) lehena argitaratu zuenean (1896) beste izenburu
bat zekarrena: Lexicon etimologico, naturalista y popular del bilbafno neto,
compilado por un chimbo (11). Lehen argitalpenetik bigarrenera ez da izen
burua bakarrik aldatzen. Luis Michelena-ren hitzaurrearekin Francoren garaian

(11) Arriaga, Emiliano de. Lexicon etimologico, naturalista y popular del bilbafno neto.
Compilado par un chimbo como apendice a sus Vuelos carlos. Bilbao, Sebastian Amorrortu, 1896.
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argitaratu zen bigarrenean ez dira agertzen lehendabizikoari Arriagak jarri ziz
kion sarrera hitzak. Euskalzalea izan zen Antonio de Trueba (12) aipatzen du
eta honako esaldiak dakartza:

Una de las fases mas pintorescas, curiosas y caracterfsticas en la vida evo
lutiva de un pueblo, es sin duda alguna su lenguaje. EI que se ha usado en
Bilbao hasta que el estrambotico y necio cultiparlismo 10 ha invadido por
completo, era una peregrina combinaclon del antiguo euskera con el castella
no viejo. Palabras y locuciones del idioma espanol con terminaciones, sole
cismos, reminiscencias, giros y eufemismos del que aquf se hablo en otro
tiempo y aun se habla -jDios sea loado!- en el resto de nuestra hermosa
Bizkaya.

No solo se expresaban aquf de tal manera las gentes sin instruccion -que
eran muy pocas- sino tambien las personas mejor acomodadas, que no se
avenfan a dejar aquel dejo del sonoro euskera que hablaron sus antepasados .
No se habfan contaminado con la fatuidad que ahora impera en ciertas clases .

Bilbon zegoen Bizkaiko Institutuaren irakaslea zen Roman Biel jaunak ar
gitaratu zuen 1882an "El habla vulgar en Vizcaya" eta geroxeago "Mas sobre
el habla vulgar de Vizcaya". Arriagak ezin du irentsi Bielek esaten duen ho
nako hau:

Es preciso que ciertos modismos locales aun subsistentes en ellenguaje usual,
se hagan desaparecer de el definitivamente porque todas las expresiones ex
tranas al puro y legftimo idioma espanol, 10 adulteran y desfiguran lastimo
samente.

Oraintsu entzun ditugu antzerako hitzak -eta denok dakigu zertaz ari nai
zen- "puro y legitimo espanol" denen gainetik defendatu nahi dute batzuk
eta. Ez kanpokoek bakarrik "etxeko etsaiek" ere. Rara zer erantzun zion Arria
gak Biel irakasleari Lexicon bilbaino delakoaren 1ehen edizioan:

A nuestra vez nos vemos precisados a devolver la pelota al Sf. Biel, con tanta
mayor razon, cuanto que tratandose del aun mas puro y legftimo idioma eus
kera -que de hecho y de derecho nos correspondfa- se han introducido en
el barbarismos a mansalva, par la ingerencia del espanol 0 erdera en sus do
minios. Pues tengo para mf, que asf como al frances justo es que se Ie hable
en frances y al ingles en ingles -conociendo sus respectivas lenguas- pa
rece de rigor que al chimbo haya de hablarsele en bilbaino como al espanol
en su propio romance y al euskeldun en su legftimo euskera.

Ronekin bukatu beharko nuke, nire erantzuna amaitzeko hitz ederrak bai
tira, gaur egun sortu den iskanbilari erantzuteko egokiak benetan. Baina zerbait
gehitu behar dut Irigoienek eman zizkigun Bilboko "txinboen" kantu edo "bil-

(12) Ikus nire lanak: "Truebaren mendeurrena". Euskera, 1990, I, 69-73 orr. "Trueba y la
lengua vasca". In: Centenario de Antonio Trueba. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina, "Temas Viz
cainos" n.O 171, marzo 1989, 49-55 orr. Mari Santa eleberrian idatzi zuen Truebak 1860-1870
urteetan elebitasuna normala zela Bilboko hiztunen artean.
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bainaden" bilduman. Emiliano Arriagak -musikaria ere baitzen- Bilbaines
cas konposatu zuenean bildu zuen, hemen Plaza Barrian zegoen ileapaintzaile
frantsesari 1854an gaztelaniaz zuzendutako ahapaldien artean euskarazko hau:

Peluqueriaco saloya:
Emen erosten da
ule balsa eta suria.

Minutu erdi bat eskatzen dizuet Arriagaren hitz eta esaeren bildumaz zer
bait gehitzeko. Pensilvaniako Unibertsitatetik etorri zen Bilbora, 1967an, Paul
M. Lloyd irakaslea Arriagaren bilduma horretatik zenbat gordetzen zen azter
tzeko: % 65a galdua zela frogatu zuen, % 35a bizirik zegoelarik Bilboko hiztun
zaharren artean. Beraz, bazeuden oraindik "txinboak" Bilbon.

Bizirik iraungo ote du Bilboko euskarak? Eta, bizirik, iraunkor eta heda
tuagoa izango ote da Bilbon euskara? Hor duzu Kintana, hor dugu apostua.

Zorionak, Xabier, eta denoi eskerrak.
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ERANSKINA

1. Letras de los villancicos Estorqui, 1994

LETRAS DE LOS
EN RO~fANZE, Y

IBM
~~
m'~
~~
V/~~

VILLANCICOS
BASQUENZE,

EN LA IGLESIA PARROQ1JIAL, Y MAl'RIZ

DI~L SEfiO.R SA.N'IIA.GO
DE EST" NOIJLE VILLA DP. Bn BAD) EN lOS SOLEfllNl!S

May tines del Silgrado Nacimiento de nuestro Stil0r
Jt:su Christo) cste ano ue !.J,?1:

----------_...•. - .. ' ..

p,ltItos tn Mllsira , po,. DM'I p..dro de Estorqui , J,fantfo de Capi/ia In

Jirhl Ig14li" ; , CpoS/ler a Nogi/terios de Capilla In S""t.s
IgJesi.u ae termino.

EN BILBAO : Po, Simon de L.rltmbe, l"'prm". drJ Itt. N.
r M. L. Sr;1orlo de ViZGA,a.
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INTRODUCC/ON.
DUo.O! Padre amoroso,
cuyos atractivos
lIcvan mis potencias,
roban rnis scDtldos.

ESTRIPILLO.
Escucha mi bien,

aticnde amor mio,
repOra la pena
dd Pueblo Escogido:
y pu.es te supliell
hnmilJe, renJiuo,
levanti\. tu mano,
rerir.l e1 casrigo,
y abate 1.1 furia
de sus cnemigos.

COPLAS.

Ya que en tus espalJas
cargas mis JClitos;
para por mis culpas
sufrir los castigos:

El mas inhumano
blastemo arrevido
nos haee 1.1 guerriJ,
y asesta. sus liros.

I Dede que este azote
nos tiene afligidos
se han vuelro los gozas

Ien tiemos gemidos.
Los Padres, IJs Madrcs,

Ino menos los hijos,
el Rico, los Pabres
gi 11etl oprimidos.

I ;Hasra quando Fadre
nos has despediJo!

I(Ma~ que es 10 qut!- hal>l
Old" que es 10 que digo?

I
De tall granJes males

la causa h~1l10S siJo,
mas al {ill nos pcsa

Ide habtrtc ofendiJo
Si cl arribulado

Hora sus deiitos,

Ii par que contil1uas
tan duro castipo?

.l

I Vos incxorJblc
jamas babeis sido
parJ. con ;,quc:l

r
que est:! arrrpentiJo.

Duen Dios perdonad}

Iecbad ell olviJo
nucstra iniquidaJ.
nu~strOi dl:ivalio~.

1
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zoRTCICUA.

t. U Rte gUltijetaco
Gabongo Leguia
Da SOilU eoer b.l ten
Cantia imirHia:

Ec baeo llCat uco
Sari au Jesusi
}J.ijo jacuo ezquero
lklcllen gllgaiti.

,-. Arerijo aliJi bi
Daucagul cet goittJ
Gura bugu Seinchuba.
Erreoucr zat artu :

o .
Guerra gUliiac daucagu:z;

Gorputz ta ariman
Alan Pasilloe char,
Celan rrancesetan.

3. Areriio-oncn contra.
!,'ai bogu ir loaci
Vitofl)<1 aodi bat
Jarrraitu Jesusi:

Arquituco ditllgl\
Armaac Asca baten
Fcdeco Farola gaz
Boguz billatuten.

.01-. J~sus etorri orJuco
Lurra, dago issilltc
Glierraco Arma guztijac
Albora ichiric:

I B.1quczco Erreguia
Jacu icenteran

I Judiaco Leoia.
Egun barrijetao.

IS' .Egcrciruben Jauna
Bddots bat eguioic

I
!n[erouco Dragoia
lsteco goitlfric

Bere Odolac dauca

I Virtute andija
Gllztiz Jest"guiteco
Guerra guin gllztija.

1
6. Vijotz azcor ta .andi

Prestuben ]allblao;

I EOlun, oortzuc benetaa
Dirian Nobliac

I
Euren buruben J.tube

Bi uco dllbe izan
lcusiric Seinchllbai

]
Celan Cuman datzan.

7. Gure FediJc Jaucill

I
Arma ugarijac
Ed , ta bcuetaco
Pasi:lO guztijac :

I Alan euquico JoglJ
Barruban baqoia

I Campoti euquiarrect
I Urrian Guerria.

Not
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3. Noe anoo icmi ezquero
Jesus btcut1ltlc
N<tico ciau cuhiHi
BUfoba.arrorlJric ~

Daucagu lc.ailr.gl.tL
F Jerra Belen e-n
Fedeco egua ca.z
GuazJ.n g\,l lembait 1<:0.

,. B..lna ezra a ~ti.lte-Cua

Fr~ncesCll GJ.JttriA
G,dduba izan e-~tCJjll

D~ucagun Fedia.:
Beinezat g()muti\1\ dau~a.

Bi\bocq UUj4j.':
Lagundutt;n d<uuela
Vizcu.ur guztija.~.

Ie. Bacoch.ac egutaJl .Jau
Emco ~tJ~bc:.na

Jaquinic dalll Guerra
Jauuac oai dNheo~4

LADS

I Fraile I tao AbaJiac
Bestee~~ ,1:>Jter~

j'lgui <lira' pnzarl'en
1 Armac artutera.
I \I. Senorijo) CQosula\J}

I TOJ UrijJ alcarturic
Aberalsac iZill~da

Dagol. pcbrerlHic.

I Ematen Jirubda
OilJasun a(~di;jc

I G'lrUetJrn:n ..Enegue
Fede I ta Ern~Jc.

1
12. JJ.incuac ~,.. i Ja;ala

Or;un lxJe1HCOI.Hl

VizClitarreu GogU.l:

I Eta alatT laoundu
EHurasun oaetan
oodo u...tete.cQ

I Baquia zaba:lduric.
JCSUi amctaco.

DED.
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2. Villancicos que se han de cantar Zabala, 1803

VILLANCICOS
QUE SE HAN DE CANTAR

:E~ LA SOLEl\1NE MISA DEL SAGRADO NACIIIlIENTO

DE I\1UESTRO S Ef.rOR, T REDEI\TTOR

JESU=CHRISTO,
EN EL REAL E IMPERIAL CONVENTO

DE ~NUESTRO PADRE SAN FRANCISCO,

de esta Noble Villa de Bilbao.

PI/(SfOJ (71 nH~sica por el P. Fr. Antonio de Zabala, JTicario
de Coro de dicbo COllvento.
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INTRODUCIN.
Que dicha Pastores,

VILANCICO I.
INTRNDUCION.

Quam encumbrado Misterio, '¢ dulc~ Cupido,
oy en e1 rnundo se 3dmira! ~ seas bien venido,
se pasrnan los hombres, ~ Ii esta Region.
se admiran los Cielos, ~ Pu~s 3rnoroso,
se asustan bs sombras, ~ desde 31to a b:Jxo,
se paran los Vien tos! ~ trahes por ataxo,
El fuego se yelCl, ~ la redencion.
La nieve es incendio. ~ Que antiguo traxe,
que es esto? que es esto? '0 tr:Jhes de encarnado,
sino es que admirando, ~ quien te ha conado,
de un Dios Hombre exceIso,~ Iindo Galan?
los Cielos, los hombres, ~ Ha: H3 ya me acuerdo,
las sombr:ls, los VieCltos, .(} de aquel deS:lMre,
el fuego, la nieve, ~ ell que fue el Sastre,
absortos se miran, ¢ mi Padre Adan.
se guedan smpensos? ~ CCmo ell L ClIlla,
Soja. AlIa en :lqUe! Porta lico \) :iieI:do tan gl ;Jilde,

baxando del monte :II V.11 Ie, () que no es III Padre,
.(.1

he visto un como fe llama, ~ Ilad~ mayor?
, 1- .,~, E' -que no sc como CxpJIC:lrIlit'. ¢ 'n csto ellscnas,

1£s nino, y es hombre, ~:i los mOrlale~,

es chico, y es grande, ~: que son mlly gral~des,

J})as no se que dig:J, .~) Y ew tl iu pror.
pues llO se explicarmc. -<t VILANCrCO II.
que fS esto? qlle lS t~ll;? ~

MIN(JE. t
Divino Infante, ~
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Ille gloria Z:lga!:Js, ~ por ti rep:Hada~,

con 1t'\I:es la uoelle, ~ 110 tCIlWll SlI caida,
con Hules la c~,c;Hch:J, .(j can tu C;IY:lda.
rigores del tiempo, '\1 COPLAS.
olvida la estancia, .Q Si herino ~i la fl~ch;J,

la sombra recoxe, ~de tu dulce alxava,
los lulOs que arrastra, ~ divino cupido,
y en globos de Juces, <l> g0zoso te human;)s. /lega, &C4
cl molltc se abra~a. <> Si d corto hospedaxe,

So. Un Dios nace Pastorcillo, ~ de humildc morada,
y :tlegra toda la' tierra, ~ beldgno te Illuevc,
tribute pues nuestro obsequio, <l arable tc arrastra. /lega, &c..
aJcgre Ulla Pasrorc1:l. ~ Si golfos surcando,

Cora. Que sea .pues linda, \> del mundo ell la Playa,
que sea agra~:;da. ~ descargas tesoras,

PASTORELA. ~ por yerrosque cargas. l/ega &c
Si amante cuidado, '\1 Sino te horroriza,

Pastor te disfrazn, 4 del Orbc Monarell,
pisando del mOllte, ~ en trage de Esclavo,
]a fllstica falda, 4 vestir uuestra gala.lIega, &c.
lIcga mi Vida, ~ Sino tc desdcfia,
IJeg:J, a que aguardas? -0 baxar de tu Alcazar,
si :i mi me bus~a6 ? ~ por que a tu socorro,
~ara que tardas? -oel hombre no cayga.llega, &c.
~l por lIll vielles ~ Si todo te obliga,
sin mi no vaya~, 'J y por ser tus 3nsias,
f;i COil tus Obejas, ~ reparo del mundo,
dlegr~ descansas, ~ ell nada reparas. /lega, &r:.
con tlgo segur;ls, ~
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SEGUIDILLAS.

Como naces de noche
y en pobre albergue
si adar los buenos dias
vienes al hombre.

Pero que 1 ay estcl cl paso.
Pero que? el lance es e3P,

y es que yo no 10 ellliclldo,
y el punto es estc,
~i v.ida mia,

VILLANCICO III.
11VTRODUCCION. ~ porque vienes por mi alma

Zagales festivos, ~ de muy arriba.
dl:xemoslo estar, ~ Si dicell que eres hijo
que es cosa de cuento -V de un gran Monarea,
qUtreros cOlltar ~ como est3s tiritando,
1a grada de un Nino ~ elllce 1:1 paja ?
que encierra un Portal; ~ Pe,·o que? &c.
dexemoslo estar, ~ Si habicar entre Brutos
de rayos se viste, 'I son tus amores
y esta hecho un Adan, ten el mundo tenias
es cosade cuento (}-o~ro~mayores.

quereros contar it .Pero quJ? &c.
EIJ' amor, su agasajo, ~ A 10 pobre yalltiguo
~u hechizo, su hUnan, ~Galan te pbnla~?
dexellloslo estar. ~ el mundo a estos Galanes

.(). trae en~re plantas.
~ Pero que? &e.t Si el Pesebre te han pues
~ que mucho es eso ? ·to
~ si estos brutos no piensan
4sino en el pienso?! Pero que? &fe.
-<f Como el muncio es tan vie
~ no te conace,
,~ por eso con peluca
{:.i anda est'! noehe.

V Pero que? Ye.
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CIlI:J •••

Bai, b:Ji,
;danche da
Cillf, ciuf,
:IU izanda
guzlIollzaco
zoria.

~i asi te trata,
para ser dcspreciado
~er pobrc basta.

POZGARRIA.
All da gavon,

Jll da gall Oll,

;(U bay ciala sosi~

No es estraiio Dueilo mio ~ Siendo inmenso tc estrccha~

~ ell Ull est:lbI0,
~ y .1 otros por eSlrecharsi
~ los !ltv:! el diablo.

VILLANCICO IV.
~ gllrc billa
<> csqllcr milia
~ ba rt jaio da gracia
{l bay gllizonac
-(; barri on:rctpoztlltcco gogua
f! merque dacar
~ gllrctZ:lCo
~ pllari osua.t Mundu gUlti guztia
~Jaunaren gosiaz
{l cgllan sicaturic
~ Ilcgarrac botiaz:
-V neg:Jr tanta goriac
~Jallllall bigullduric
~ gosia quendudeuseu
.() llsteric bagaric.

~. Go:ia~ ~.uenduteco
~PIl:H1 VIClyt

{1 J3CkIlCIl eldujacu
-oOncibat betia:
~Qnci oni dericho
~b;.i Andra Maria

SARRERA.
Nor, Nor?
Irutic b<:l:
Cein , Cein?
J;iyoda ban?
Virgina baren
Semia.

MlIlldllb:J mundll d;lla
ii;os iClJsi czalda
ilsllbac bai
gorrae ez, ez,
l)o~lcelJa izank
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O! Chit,
O! Po/it,
O! Galant,

t;llri qllencera dator ~ oinchubac b:lrdin:Jc.
g()~e ea eg:HrJa. -0 Bardintasuflcn villa

Ondo elOrri gatoz -\,fbag«biz 1U7.,ltu
gllzlioc emoten tiiloc barre ('g~:inda
zatozalaco guri i> dunJ ez ;]l1lallU:
ncquiac quenduten: -0 ez daiglll1 emel1 asi
vici zailCz Maria, \) dancia ]IIcea

vici ceure Seme, t e~arrico dcuscuna
vici bedi Josephe, ~gab:lgaz gosia.
b:Jita zeuben Jaube. .(t Hilboco Uri noble

Pecatuben urolac ~Vizcayen ?uruba
Guizona galduric ~ aSCOrl auslteco
gach andi gueldituzau .cJ goiscric barub;:::
guzliz zabalduric ~ zure moduztasUil:lC
:lgaitic emen gaucaz. .() viotzac pozeuric
~zpian arturic tzugana biard()~u
gugan iminte ezpad:m '0 besuac zabalic.
Jaun ooac escuric. .(l Gure gose, ta egarri

Aita, eta Semia ~oraillche qucndutcll
escubac arturic tdator seinchu ederbat
danzabat eguindaigun ~egun zab:llduten:
:Bdenen sartudc: {i pecatu g:UJ ilulla
ez dira ez. faltaco ~ondo zapi.Jduba
Atso, Nescatillac t iehico dau beronec
eurac izan ezarren *lorzew Ceruba.

VILLANCICO V.
SARRERA. ~ O! Zu echhagarria,

~ Zu nor? Zu Jesus!
2Ji Jesus;w l.aro J
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ecru lusren pozg:uria
vici dedilla zure icena
da eusquel honrr:Jgarria
bai :lllchillatic
guc i1.~lldogu

2,U La oneil eg:uria.
POZGARRIA.

Pozaren pozae
dauco Vizcaya
gaur egunian
muturic
dacuselaco
librazaillia
Belen Urian
plOfle.
eta bay eta
eusqutldull batec
11aislI guztiae
goituric
eusqueraraco
b:li onenzaco
cz.da lurrian
beSLcric.

SEGUIDILLAS.
Eracusla andibat

chicarrctati
Helenera elduda
Cerubetati:

.(> ellsquera b:lqui
0\) punlllban egllin demte
~ ellt~i ta tati.
~ Vamos nobles Vizcayno~
-(l escolaranza
~ ~in que dexemos todo
tbai atzeranza:
'¢' vamonos todos
~ Bilbao ta aIde Errioc
~ de todos modos.t Anchinacoc eusquera
~ esan oyeban
~ ardoa merque urtian
-i:/ bai saldu neban:
~F raca ta an?illa.
~aurten au pzotla
~ ce maravilla.
~ La seea de este ano
-¢ bai quiquildurie
~ las gentes ha dexado
~ gosiae illic:
-<leuralo todo
.<) orain etorrijacut solo en un toma.
'€>' Vrteco illetatic
i> b~t urtarrilla
~ ecbebat derichonl
~bai .Artabi/l,,:
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ViZ:1 ran clago
~sco dituz J:lgllnac
aimbat dOllgag\).

Seilores de Castilla
gau onez aurtCll
quien ver! con que gusto
anOel jaten:
y como! si hubiera
baneuca baneucoque
dicen por fuera.

Ascoc aurtengo urtian
~rdura baga
gura leuque izatia
eusqueldull arra:
eta cegaitic
dongago daozalaco
bai Ga~telatic.

Un hombre sin sagundo
:lUrtengo urtian
]a Ell ropa ha movido
glli<..hkn uSlian:
con su bascuence
eduee ani ucutLl

EUSKERA - XL (2. aldia)

~ est;! el lance.
<t Eusqucri:ln arerio
~. gUizUll andiac
'¢' Grain aguertu biozus
<- zeubell vidiac:
~ cer eS:llJ bOZlltemen nago beguira
o(lllcatu ez buzlI.
~ Viva, y siempre viva
\) eusquel Erda,
i y viva el Mesias
i'Maisu zurLl:t y tambiclI viva
~ eusquera apainduarte
1I11uestro Don::::viva.
-(l- Agur ueuce gelltiac
~ lIai down arte,
-fJ agur eguilen dogu
~ gaur biar tlrte:
~ gU7.li guzlioc
~ Mabu Olli j::rraitu
~ daiguu vi".due.

~

LAUS 1>EO.
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3. Pedro de Astarloaren letra eta sinadura

_/- -G
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4. Villancicos que se han de cantar Zabala, 1920

Vf LLAi\TCICOS
OiJE SE HAN DE CANTAR'-

EN LA SOLET,iNE 1\lISA DLL SAGHADO NACDIIENTO

DE f.,TUESTRO SEf.'OR , T REDENTOR

1r~':~TU=~·v:·:rr··1I~Y~~TOJ' J01 '0 ~.lL'1..KI_ 't. ~)' .J ' l}

EN EL REAL E IMPERIILi'J CONVENTO

DE NUESTRO PADRE. SA!'l FRA~NClSCO.

Puestos en tmhic:a por el P. Fr. Antonio de Zabala, Vicario
de Coro de dicho COll'uento.



Si el h')mhil? primero,
infTrato.v o~'·do,::-> • ]

par U:1 vii pecJci,)

entre Dios, y e1 hJm~;"e,
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VILLANCICO PRL\1ERO.

RECITADO.
Si escuche gloria :i Dios, y paz al hombre,
no la guerra cruel, Seilor, me asocnbre,
ni las armas de mi sean temicLs,
que estas voces celestes, esparcidas
por la vaga region del ayre puro,
me aseguran que estoy de elIas segura:
pues e5t;JS voces dicen, que ha nacido
en Eelen el Mesias prometido,
que entre Dies, y entre el hombre (pues conviene)
1 ., ' .. .

e tr:'~:;~1() ce pn a nrmar vlene;
y p:Je3 vinjc i dar paz a nuestra tierr2,
no hay, hombres que temer arm:,s, ni guerra.

AREA.
~Ov baxa del Cielo,
Xl h;;marto, y glorioso,
{r ~ '.. . dt:. un i'lil:l) pia oso,
." .

gil" ,'."" ""oNre p~"pla~ uv "'i..... d .... c.. _{; & \.r J

1a guerra nos da. ~ la p:lZ fi rn~;tra.
\~I-r -r\ '.:.,....rCo Sr;'r:.r 1'\' no.L.. L..:.",,,,,,-,.i. 1...:.J"'-J ......... "C.J...; •

Solo. A l:t PastorciIla,
que ap:J.cienta , y guarda
el me.ior cordero,
QUt" no tiene mancha.

VCoros. Calltemos con gr:lcia
~ dukes y fe~tiva:i
tSllaves consona:lci;ls.
~ sol. Y en acoede ,unidas ca~en

Clas.
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y en musicas gratas, t la nieve se agravia~

Coros. Cantemos con gracia t 3· .Divi~a Pastora
ala Paftvrcilla, 'Ci el Clel0 1a llama,
que apacienta y gl1ard:1 VY 1a tierra toda
t1 mejor cordero, 'C por ~uya 1a aclama.
que no tiene mancha. ~: Por'fue aunque seamos

COPLAS. ._uejas herradas
I Quando ver se dexa -6 al redi! iremos

1a P,ntvra .. mada, -(>si esta nos aguarda.
la lLz amar.ece, V + Pcngamonos todos
el dia se ::lclara. Ybaxo de 1a guarda·vAl Vtr su hermosura, -0 de esta Pastordi.'
L,s Astros ~e p::l':11;:Jf), {i helL, y agraciada:
y e~tudia expbJdvres <> Y tsraremos libres
el sd de ~u cara ?de dar en las garr.1s

2. Quando sale ;11 campo, ~ del Lobo infernal,
ce ~u amOi llevnda, '0 que huye de sus plantas.
f 1 p~:ldo florece, () Porque esta Pastora,
~e :lkgran lp.s plant:ls. -0 Divina Z:lg:lla,
Y qUll!lGO 1e pi:,;), tes ql.1ien su cabeza,
2yrosa , y gal1arda, -(icon su pie quebranta.
de su pie de nieve ~

VILLANCICO TERCERO.
De los campos de Belen ~Un bayIe ~ienen dispuesto,
los Zagales, y Zagalas ~quealcompasde unatonada,
en la noche de este dia tcelebrando su venida,
se Ullen para festejarla: ~al Nino Ie haga la salva.



SEGUIDILLAS.

ESTRIVILLO.
Todos al bayle

:jOZOSOS salgan,
p:Jes que Dies mismo

d · ,nos a 1:1 traza,
(',uaJdo del Sene
del Padre baxa
d Verbo hacifndo
tanta mucanza.
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t 2. Sea Adan el primero,
.(> que abaylar salga,
~ p!Jes por su ligereza
~todos oy baylall:
\} Al d;dce Duena Ye.
~ .3' El bauti~ta este Dayle
~~Jga con gracIa,
~ pues par otro la gloria
~ se Ie afianza:
ft Al dulce Duena &fe.t 4- Eli:r~n 31 bayle fino!
~ los tres .i.v.J.onarcas,

Aguel bien que alos hombres. ~ pues de la Epiphania
cJ·,.,.los tar-:.,I-.. 'Osabon 1'1 c'ao"'"...' l::J \.f ..IU,., t ...... t., .. L.o,\.

e:l un Avcm:!fia i.. Al a'uice Duefio c..efc.
::e ve que cnC:Ulla. .0. 5. Quando Juan a t;;te Nino
Al dulce dU'~ii()(ie mi vid::l, vbayhlldo aguarda,
v;lya de ton:dilla vay~, f; ia IiI::gnifcat l1na,
'.' cantando. v baVla::do t ;'.hria C:lnt:1:
~ , .t ~ .c,:.

<" 1 h" 'It 1,- -7.,i~ D .~ Pti'
~'"' e aga SalVtl. _(;.t_ ,,;.lLe uena ~ c.

-& 6. L~s Profetas, logr;'::ldo
COPLAS. VIo Q:.1e es~eiaban,

I. Quando el Nino precioso? desde el ~eno a la gloria
viene a las pajas, %baylando saltan:
con el hombre, en el bay1e t Al dulce Dueno &c.
fino se enlaza: f 7- Con los finos Zagales

AI dulce Dueno ric. f los tres de Arabia,
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en Belen este dia oO'entre en la- danza,
llevan la gala: t porque en viendo inocentes,

Al dulce Duena esc. ~se descompasa:
8. No permjtan que Herod~ ¢' .AJ dulce Dueno &c.

VILLANCICO QUARTO.
INTRODUCION. ~ I. Pues vamos con rnigo.

J 4. Un Poeta que de comedias tCoro. Mas vaya con grad
solo tilulos a visto, ~ I. Esa es 1a que pido;
se :i empeiiado en queconellosvque mas vale cayga
a de hacer un villancico. ~en gracia del Nino,

ESTRIVILLO. Vque no ser graciaso,
I. Comedia Zagales, ty mal divertido·
a 4. Comedia , queridos, ~CO,.o. Pue;; vamos al caso.
que fino consagro ~ I. Pues vamos con migo.
a1 reden nacido ~Coro. J\'1as vaya can gracia
del tealro del lTInndo ~ I. Esa es 1a que pido.
Autor mas n;i1in0. f~ COPLAS.
Coro. Q~;e titulos tleaes ~So!o. En la creacion del mund
para t:=r aido? ¢"( qu-= E:staba todo tranquilo
!. L.JS de lIilaS comedbs, ~ La prill1t:ra culpa del hombr
que tie~;en ya un ~iglo; {;tcdo e1 so~jego desbizo,
pues se, que el Infante (\ pues no supo ni un instant
gusta de 10 antiguo, ~ Ser prudente, y ser sufrido,
quando une a 10 Eterno ~Coro. pues vamos al ~aso.
10 nuevo en 51 misn1o. t 1 Pues vamos con mlgo.
Coro. Pus Vilmos a1 caso. ~Coro. l\las vaya con grada
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. Esa es la que pido. ~ naces tu, Sagrado Nino,
. Los Qmantes ~e T~ruel. ~EI m:JGr Rey d~ l~s Reyes,
ran Adan ,y Eva ti!J,os,.. ~ El Ivazareno Dt't,t11o.
el llJonstruo de los .7a,-dl1ies VAunque Herodes quiere seas

sierpe ttaidora ) Ies hizQ \1 El P,-incipe perseguido.
abel' del bien ,y. ~e~ mal tCoro.. Pues vamo~ aI.caso.
:lstornandoles el JUICIO. if I. Pues vamos con OlIgo- &c.
iro. Pues vamoS 21 caso. {t6. Au? tiempo Rey, y ,7 "sallo,

Pues vamos con Oligo. &c.'¢te miral110s si advertimos,
E~to fll(~ que vlendo a1 hom. e1,que te vistes nuestro traje,
Je era Ei u:.bir; en su retiro \. dbl'razando 10 Divino.
I Diablo Predicadur ~ L-;s cadenas del De1ilOl1io
plo a Eva en el oido, 0(.\ tu veni-:;a las deshizo.
COIl su platica astuta -QCG! o. Pues vamos :11 casc>o
vS dos ha pddido. 1I. Pues vamos con migo. &c.

. '" p .;O. PutS V;:BlOS ai case. f~ 7· ~t:cs 172e;01' estd, que estaba
Pues vamos con Oligo. &c. ~ con tal Redentor el siglo,

)esde entonce (mrtlaj]dan;o~) Cl Los hijos de la fortuna
:J hay Amigo. f..l,ila .L-1n~ip'o • ~ somas y~ de Adan .los hijo::
e.s todo es trampa a4fial1, e\,Obrar b1eil, que DIOS es D10S
los hombres el designio ¢ solo resta Nino mio.

.:cn ellgaiia mas d quien -¢ COl"O. Pues vamos al caso.
.) representa el siglo. ~ 1. Pues vamos con Oligo.

r). Pues vamos a1 caso. ~Coro. Mas vaya can gracia.
Pl.es vamos con Oligo. &c.~ 1. Esa es 1a que pido.
Pero para remediarlo ~
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VILLA~crco QUINTO.
Videt3.r loibat eg:irriz ilk, ~. garbitu d.,igll:~ geure vijotza

dator erreric E'denera, ~corront ugari CerucuaJ.
Iturrirembat ete dagual1 ~Guazan,guazan,guazangustijoc
errichu ;Han i"iqulcera: ~ezbedi iCior alper izan.
am:Hetaco bere egarrija, ~

garbituteco erropia. ~ ZORCICO
: Iturribat eguan

ESTRIVILLO. ~ Atzeguin lecllba~

Dies, ~ Etzan besteric oiar
NOI" dd? ~Munduban orduban,
Bai dd: 2Urtenic lau lecutic,
eer gurd? 4-1bai zabaletan,

Esan eguLm ere daguan 0\) Lurra bustiten evan
erri oneta:: hurrirk, ~ Edocein lecutan.
bada egarrijac itaric nauca, ~ Suglle guzurti batec
loya g,lZ nago erreric : ~ Asmu deu:~guia gaz,
Uri 0:;et1:1, h::c:he zar baten, ~ Galdu CituZ:lll urac
bart a3t:'ftu da ialrribat, .(} Veneno Olilla gaz:
noren ur gOZ;) ed:Heil bozu ~Loituric lturrij:lc,
ezwzu.e:Jq.uico e~:<rrirk: ~ AU~ir~c cafiub.1,
ur ::u lZ:ll:I~ g:lrbaasuna, .<) Errenc guer:ltllz;m
qeendll~o deutzuz orbanac. .¢ Egarriz mundllba.
Gtl:1Z;ln~ gt:azall, erau gustijoc<> J:H1ngoko Cerucuel1

I . 1'.0 d'·
o~a$llneco lUrnr:l, , i1ta~1I1l an J}lc

. C ~ E d· 1 .
a~e g:dlezan eruco mez, ~ mon HUZ uurnan
izan eztuigun egarriric: ¢ hurri barrijac:
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hurri onen ura
hanie gozua,
Gozoz aseco dCll~cu

Guslijen gOgtl3.
Caouba 'iz~nHoda

<..'

Virgina l\larija
Zabal , sendo, cderra
Mirariz garbija:
})ozic arturic ura
Ccruco mcndijall
Ugari emongo deuscu
l;elengo U rij~jIJ.

S.. rturie hun ija
Ibaijen erditic,
Garbi etorrico da
U r loijen artetic.
Canubac emon arren
Jesus ur s:mtuba,
Eeti gueratuco da
Gustiz zarratuba.

Cafiubac emongo dau
Ugari estija,

\! E~;ni:1C qllcndllco dau
Ji\G .'Y life f ~~;1r i'IJl:
."1"... "g" -I'; ""I';" '10'"J, ~ 'e" • ',n.".'l . .....
\:"_-Ii ·cJ " , IT! . I' .' ."'C;.\ .J I I ,. C 1I. I II ",

J.:) Loill l ric 7' fY"Z'''l''C\I .. .(. ,)" ··,"v

'¢ Dr gust:z ~r~rbi ..;,...l':\ ....... c.:)t Caiillba i;:;l!1 ~m en
~ COSlll tlil·.:j c211Cl, •

~ Ur ;lU CIlJOlllCn ]:leu
<> DlJaric naicu:I:
-0 Host Iceman daueazu
~Aglli.':ijan ura,
"GuStlJoc artllteco
41 Bacochac nun gura.
~ Lenago izan bada
-~ Errijau liorra,
~ Ugari dauco orain
() Ur osasuneorra:
-0 Betoz gueixso dirianac
i Ur au edatera:tOsasun beticua
t Beetan artutera.

LAUS DEO.
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5. Gaboneko cantac 1815

~~~~~~~~~~~~~

GAUONECO CANTAC
CANTAUCO DIRIANAC OTSANDICO

~i MESAN

I JAINCOEN SEMIEN
j JA]OTZECO EGUNETAN. ,

I SANTIAGOCO ELEIZA LENASTAN I
i CEIN DAN BILBOCO URITEN -10

~ VIZCAICO· JABEOEAN. I
t1 Imi,,;ric otslJtlquidan Don Pedro Estoriui Maisu: Bi otranquidaria gaitic 181 4, Garren :4rtian. ~

~ _E _ ~

1r1 Sarreria. I' Atozte atozte aria: ~
mGuizon ta Andra I Gauza andi bi
~Zar ta gaste 'I Miniritze n:
iiBaita-ere IBaquia ta jayetza
,llzu ta erten, !Jesusena Belenen.

~~~~~~Utiraati~~~~:tI!"'0f4t:lo4!fl:~
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Sortucoll.
Ceruben ta lurraren

Eguilla onari
Esquerrac ta alabanzac
Emaiten nator ni:
Baiia ene aleguina
Utza dana leguez,
Ceuben laguntasuna
Escatzendet aurres.

Canta$tea.
Goacen goacen
Belenera
Seincho ederra
Adoratzen;
Ta ce itzcunza
Zan leenena
Azmatucogu
Bentures:

Bestecho bat.
Jesus gucuriac

Negar artian
Eguiten ditUi
Nere ustian
Ilzcunzoc;
Ai-tai-ta,
Am-am-a,

Ti-ti-Ia,
En-en-nia.

Sei urteco guerrarren
Ta nequeen erruqui,

11 Jaincoac jatzi deuscu
{ Baquia Cerutic:
nVizcayac ez dau-biar
UAztu mesede au,

I
Leiiarguitu ta esquerti
Izan gure badau.

Cantastea.
Espanaco Erreinuban

i eer gausa andijago
Baquia ta jayetza
Galion huntan bano ~

Alan cantadezagun
Oildochu eda-azquero
Aurquietan gariela
Potzic ta chit ondo

Cantastef.l.
Janariyac abondo

Eta ardaoa merque,
Aloguera sarrico
Ta bolsia bete;
Baquien eremait:za~
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Oneie izangoire,
Beceziro biarcac
Laxsaitut ez paire.

Cantastea.
Jentiac, nai badosu

Guerra gabe bid,
Areal gusitioc arnau,
Ta ez gachie iiiori:
Baya Aguintari dongae
Dirauben artian ,
Seguru ez· da baquia
Lurraren gafiean.

Cantastea.
Bacoehae bere itzcunza

Astu ric badegu,
Baquian gagolt eta
Icasi biardogu:
Zer·ren ez padaquigu
Euzearaz berbeiten
i Nore iguerrico gaitu
Vizcaitarrae garien ~

CatJtastea.
Gaur leguelco gaUetan

Nastatuten dire
Chede grave artiae
Jolas eta barre;

EUSKERA - XL (2. aldia)

Lagun guizaguexo bie.
Buruban zartun-ta
Naileuque Eusquetia
Gaur ganic bitztudin.

Cantastea.
Rolsia chimuctzeeo

Ta buruba unatu

I
Eztaude necatubac
Lan chiquifia artu:
Eusqueraz~oEgunare
Secula ez-legues .
Ateca ei douscube,
Ascoentzat Ingles.

Cantastea.
Saltzien ezpaitubes

Bat lotu bagarie,
Izan biarco dire
Galdubec ta erruqui:
Alfroxa batzuequin
Ta mendiric mendi
Ibilli biarco dabe
Opaca Egunare.

Cantastea.
Ezpadai Erondiac

Cerbait letartatu,
Vizcayen ElUqueria
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Laster gatducogu: Gudatu daudc taco
Beragaz usu onae Gueyagoan ezin:
Desaguertuco-ire, Bid dila Ferrando
Ta lurreco biarrae. Gueure Erregue ona.
Nequez eguingoire. Ta Jesus bicibidl

Cantastea. \\Gail huntan jayoa.
Bici Espana bid. Can/astea•.

Balleratuaquin,
I , h =- ====:e::2!::s

Cantastea . • Estribillo •
Mirari . • Admirar • • •
Asmatu • Adivinar • •
Otsanquida • Muska • • •
Itzcunza • • Lenguage • •
Leiiarguitu • • Noble • •
Lenasta • Prlncip:ll • •
Ewndia • • • Gobierno • •
Balleratuac • Aliados •
Letartatu • • Providenciar
Jabedea Senorio • •
Eremaitzac • Erutos •
Gudatu • • Pelear • •
Unatu • • • Cansar • • • •
Egunare • • • • Calendario • • • •
Esquerti • • • • Agradecldo • •
OJ~andi • • • • Solemne. • •
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6. Gaboneko cantac IR15

~~~~~~~~~

GABONECO CANTAC
VIZCAITARRENTZAT,

JA/OTZACO PAZCO EQJNlJ.4.N POZIUTECO.

IBIS GARREN URTIAN OlDAN LKGUEZ.

SARR.ER.d.
Baquia baquia

gucna onduan
vioguz zQrljac cchiao:
gucrria .aunera
gun dal?cl1ac,
~rtu e!cllJ1ren achiao.

1. 0

Anuinchub2c gabonct&n
""ullcn zorjjonla:n

e1du dir_
Belcnen,

gabon ga u ilunl.ln.
Olel norda
SUtu uira

cS'luepe robe baten
lOpaduten
JCJUI ona

cchunic axa batco.
POZA.

IrUlic bat
jaijo jacu
Helenen
JCSU$ ona
lruroc bat
diralaco
dogu Jaun
andijcna.

t. O

Seindru chicar JauD. andija
irutie bigarrena

bat bacarric

uta ir.roe:
g~tnl aul bUhcoa

batCO)
gil aunen

aendo bigo,a uuroc bat
alan dlhe
jaijo d.1R.aC

'l\ICndu~ gach almbat.
1. 0

Ilioc ausi sura b.dau
lrutasun gild.

qucad. on!
aurr~raco

aguinzeco arduriL
t".L pilrCAtD

au tUfa dall ~
Jeaul jaijo banijac r"

'lllcmluteco 'jI]

aspaldico ~
ascoren llg3uijac. ~

... 0 ~Jesul maitc baquCI~ubAc

{;AiIUZ gura baquian
1"-unan ga fI .".

scnlio iUllgo
calDpuan ta tchu.n r.

h'l.lIC bildur
hango da

auzuetan auutra
JC1UI OlU.C

1Jgunduric
iunie gu 1>.. tcra.
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BIG41tREI{ CDirILL
Paatorciro. a Belen

~uazan bad. I~nalen,

a Jesu. recien nacido
Jail ultan. icusreo.
que plodigjo!
miraritJu ~

punca vilto
besteric,
Ref triunfaDtt'
jaui jacu
, .~varD~

Cerutic.
r. CI

HI asombro del mund.
jno da Beleneo
cl bijo de Dios Padro
jaijo da gaue emea.
bamo' t VK tod~

Mesia. jaijorie,
del Padre las promeJaJ
~ulteo betede,

POZA,
Sefioritos

Belenera,
bailn JcaUl
icustl:ra,
1&1 leccioDCI
Inutera,
:i 10 rando
icaslera,
COQ peluca
gau onetan.
de respeto
bai benetaft,
demos gradu
Maisubari,
porque viene
una barrio

2. 0

LOI Cielos boy se pumu
Janna icusirie,
I:IJ e1 Ponal de Beleo

J

gabonn jaijoric
los Angeles avisan
mendico An.ailial,
que caminen a pru.a
icusten diranai.

3. 0

DicbotO. Pastorclto.
pobre occllubac,
que poco o. delien.
art erubainubac,
apenas la voz oieo
alebeD .rcuric,
conen aprcsurado.
vijoluc pouurie.

4. 0

Po.trados en la tierra.
Jaunar~ aurrian,
de pasmo y asombro
datzaz an lurrian,
sus donecillos les daD
Virgina Amari,
el c~a:ton entero
Jesus maitiari.

S·o
Nuestro Pastor divino

ardi ta Ar:tailiac,
101 quiere CDger todos
beretzaco danae,
Paslorcito amanle
nora zatoz ona ~

no llevaris de mucbOl
elDen esqijer ana.

6. 0

Los amantes d~1 siglo
leguhlc barrijac
los quieren si ogafio
laniao naguijac,
para todo 10 bueno
atcera cllcoca,

I
andao par los camino.
erren ta saltoea.

7. 0

Sl J~S\ll ml echiz.o
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admiragarria,
qual.tos andamo. c:ojoe
da icusgarrija,
errando los camillO'
zUgaoa juateco,
los hallamos dereehos
beti galduteco.

8. 0

El juicio se ofusca
zu alan icusidc,
siendo Rey de los RC1C1

Belenen jaijoric,
pobre desfiudo solo
anditasun baga,
uno de los prodi~jol

andijena dala.
9. 0

Entre dos animalel
lastuen ganian,
de fda tiritando
zaucaguz luuian,
o fuego muy divino
guizon ctzac' ilac,
deberas entendieran
zure marabilac.

10

Al parecer de juicio
aUrlen gabonetaD,
empelucados se ven
m~tsaren uretan,
hoy a 10 baratiIlo
anchin3ro uliuban,
los calzones peligran
edaleen escuban.

II.

Pensemas i 10 viejo
guizol'l necatubae,
deJandll 10 nodvo
eta pecatubac,
ai asi 10 hacemo.
gu ereder lJbac,
para gozar seremOl
betico C"ubac.

EUSKERA - XL (2. aldia)

u.
Adios ml amanto

neure Jesul ana,
adios Virgen santa
amuhu lurana.
adios Jose Esp<*)
Virglaareaa,
adios dulce duel'io
lora ederren&.

AMEN.
==="l!:==--~

IRUGARREN C~NTB4.

Oles, nord&, gall erdijan
Belenguac Aruin bi
cerdavizu 10 galduten
Seinchu jaijo Janari
chitoa • cbiton, isil, isil
alia olia gabiltzao
erren, iuu, zar guztijac
lochu gudu eu1eun.

1. 0

Angueru la Anainac
guztijac batera
eldu dira gobonez
Belengo esquepera
eeru. luneco Erregua
jaijoric icusren
eta gabon sarijao
heroni emoten.

POZG.A.RAIJ~

Jaijo ta
zorijen
lestigubac
Maria
Josepe
a Angucrub&c
Idija
Astua
la Cerubac
eta bai
ditugoz
Aruinchub&c
Bel~ua
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I
~guinflo 1tlIbidc-
CctU& ~tcca

nai dab&n ~"7_~~"C

8ordcrH:. erne" oncio
here agll\£llLbac.
c:b.uto eglA.il1 1\l,%liJe'n
IIludc dartlubK

6. 0

Ceruraco 'l~blj&

.Adt.ncc &otllrn;.
ordwic: Iotu gai".&11
vidcric ~c
Jesus datot ~iter

%ur bi8J% !>atrli
Iscori qUllO&hatt(D
onea cprlja.

6. 0

Jaijoturic aNd..
%uvi cguiteco
'%Ilr vljac bardi.oduton
uuba izatCi;Q
Pro(eta Santa JalUW:
clduda ocd&&ba
ccubua suspir16bacu.
3f.rU. aClRba.

t. o
O~O crout Jesus.

vljol'Zchu neuri1l
vedcinca milia. bidal:
amachu ceuri.
Josepe Santubagaz
gtnlijo batera.
azq~batu gaitezan
UlU al.1.befara~

lcur,m
a"~1.<111 otUa
o'Q1"_ ItsuJaoc:
np.nilJln
o<fM1"ditOCl
elA~

canacll1lbu.
a. Q

G6U~ gln11jen ja.ubc
izanic Jolun Qera.Y.
chilo mirarncU&
Jacu etouer:ua
pobre 10000ta gani.l.n
Aberen erdijan
lsnchu balen datu..
~gubAn enaijan.

3. 0

Bere Ama maitia.
jose Sa.m ubagu
ecer e'Ul;ul dago
peoa gogo(lagu.
icusiric Semia
b illos la pobteriQ
~JlOl'e-z.co 1)lgt.ua
olUC quiquelduric.

4,°
Emenche uitcn d&.

~ui'Lar:l~~i~

nd<iac igarolen
gui2.0nen onian
hina guiulQ oquerrac
erruki bagaric
azquenez. ichico Jau
~vruci;ln josisic;.

5. 0

CUtul~ onesaz deusc\l I
BilHo. :

AMEN.
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7. Gaboneko cantac

EUSKERA - XL (2. aldia)

.................................................................................. 1818

GABONECO CANTAC
VIZCAITARRE~~TZAT
JAroTZACO PId£Q EGUNETAN POZTUTECO

OIDAN LEGUEZ JaI8 GI.ROE"f URTrAN.

•

SARRERIA. 2.° AbenJuco illaren
Cerda gaur jaw dana 0gucta hoatian

Belengo erri yan.? aunluitu zan Je,uI4
Ainglieru ta AT7.ainac Belengo escapia~~

duaz alcarren Iciyan Jaijoric ~..herdiyan.
CeruLac edeguiric as<:a ponre baten
Cer da mitari au? aberiac juacoz

\ nelaco contlln~ arn:15AZ vcrotzcl1.
I.' iiioc icusi ez clau. MundatcJr G-a.

ZORCIClJ.d. 3.° Ingurubal\ egozan
1.° Jesusen jaiotzia arzainac guztiyac.

Cantau gura neuque. arin arioga dUal
cusquera edernan entzunic barriyac.
baldin albanaique. An Jose ta Mariya
Ez dau caguna leguct dacusez Zurturic
beste vcrLetaric, SeinchllLaren aurrian

~I ez dogu Canta«1l1co beJaunicaturic.
aurten ~le".Tari", J11undutar ta.

Pozgarrira. 4-. Aingueru ta Arzaiuae

I
Mundutar guztiac gtUtiac naseturic

enlu Belena. Seua ador:ctan <.Iabe
icusico dogu bertan auspazturic.
ceindan lenena, Cerda jatoten dana 7

•• Vizcaiya urrin Jago dioue ~ure can,
~ bana orregaitic Mesiaa jaiyo jacu
~ ez dira euscaldunae I gaur bene bcnetao.
~ izango atzetic. Mundutar. &a.

~~~,,~~'
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5.- Eoren artaldiacal
ArzaiD*: uturi<;,
mirari.o once da\lcaz
guztit: zOI'aturic.
Diaue, jaiyo bada
Arzainen arzaina,
Celan gtlizon guztiac
ez datoz gaur ona!

Mundutar. &a.
6.· Iru Erregue datoz

Egur.qui aldetie,
izar argui erlerbat
dabela aurretic.
Eldu cirianian
anainei dirautse
l nun da emen jaiyo dan
Erreguen Erregue?

MunJutar. &a.
7.· Erodea erreguiac

Jaquin gura leuque
nun daguan seinchu au
batdin albaleique.
Nai leusquio bertatic

f

quencJu vlcitzia,
Opec quendu ezdeij'Qa
bere aguintzia.

MuruluJar. &a.
8.0 eer darabilttu El'ode

zagoz zoratUl'ic?
Ez dau Jesusec gura
lllrrcco agllintzl'rie.
Dcre :Jguillt:ll'iCl:l
ez da munduc1l3,
yatorcll eracustera
Legue Leticua.

lIfundular. &a.
9 ~ Aguintzen dau Erreguec

iltceo bertatic
5~incnu chicar gllztiaC
Erruqui bagaric:
Bana aingucru batec
Jatsiric Cerutic
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8. Gaboneko cantac 1831
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III. HERRI-LITERATURA JARDUNALDIAK

ON MANUEL LEKUONAREN OMENEZ

Oiartzun, 1994-12-29

Jon lfiarra,
herriko alkatea

Euskaltzain agurgarriok,

Agintariok,

Jaun eta Andreok.

Arratsaldeon guztioi.

Ongi etorriak izan zaitezte gure herrira eta Oiartzungo egonaldia goxo eta
atsegin gerta dakizuela. Gaur hemen bildu gaituen bezalako ekitaldiek, pozik
eta harro sentiarazten gaituzte, atsegin izaten baita norbere herriko seme bat
omentzea. Eta, oiartzuar bezala, aitortu behar dut are harroago sentitzen garela,
barruak zirrara berezia egiten digula, omendutako seme hori Manuel Lekuona
denean, Oiartzunek inoiz sortu duen semerik jakintsuena.

Aurten omentzen dugun Manuel Lekuonak, arlo desberdinetan utzi digu
bere ondare eta jakintza. Euskal gaietaz idazten eraman zuen bizia, arlo ez
berdinak landuz: hizkuntza, literatura, etnografia, ahozkotasuna, kondaira nahiz
artea. Eremu zabala benetan, baina guztia kate-mailak bezala, elkarri loturik
eta jarraibide zehatz baten harian: euskal kultura eta euskal nortasuna. Berak
erakutsi zigun ezin dela etorkizunik eraiki, gure Herriaren nortasun sakonean
oinarritu gabe. Eta horixe izan da, 94. urtean zehar egin nahi izan duguna,
iraganaren ondare preziatua gogoratu eta gaurkotu, etorkizunak ezagut dezan.

Urte batek gutxi ematen du, hirurogeita hamarretik gora lanean arituta
koaren obra azaltzerakoan. Jakin, badakigu, asko geratuko zaigula aipatu gabe.
Baina, gaizki irtengo denaren beldur dagoenak ezer gutxi egiten omen du, eta
guk horrelakorik gerta zedin nahi ez genuenez, oldarkeriak aIde batera utzirik,
gure ahalbideen neurrian, omenaldi bero bat eskaini nahi izan diogu mende
muga honetan. Horrela, aurtengo Oiartzungo Bertso Astea, berari eskaini zi
tzaion maiatza inguruan. Ekainean "Manuel Lekuonaren ikaslanak" izenburu
pean antolatutako Jardunaldiak izan genituen. Xanixtebanetan, berari buruzko
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bideoa kaleratu zen. Eta, esan gabe doaz, han-hemenka antolatu diren hainbat
eta hainbat aipamen.

Eta urte-zaharraren kanpai hotsak gertu ditugula, ehungarren urteurrena
bera ere amaitzear dagoela, Manuel Lekuonak bizitza osoan zehar burututako
Ian oparoa gogoratuz, hain gogoko zuen herri-literaturari buruzko lardunaldiak
antolatu ditu Euskaltzaindiak. Eta gure aldetik, ezin gutxiagorik egin eta, Oiar
tzun herria bera eskaini diogu, omenaldia etxean jaso dezan.

Izan bitez, bada, gaur hasten ditugun lardunaldiak Manuelen gogoko, eta
hona hurbildu zareten guztion gogoko. Oiartzuar guztion izenean, mila esker.



AU CONFLUENT DU STYLE ORAL ET DU STYLE ECRIT,
UN DECOUVREUR, MARCEL JOUSSE:

SA VIE, SON OEUVRE, SON ACTUALITE

Oiartzun, 30-12-1994

Yves Beauperin

INTRODUCTION

Manuel Lekuona et Marcel Jousse sont contemporains.

Le premier est ne en 1894 et se consacra a la comprehension et a la va
lorisation de la litterature orale basque. Le second est ne en 1886 et consacra
toute sa vie a l'etude des traditions de style oral pour en saisir la naissance, la
vie et la mort.

Manuel Lekuona eut connaissance du memoire de Marcel Jousse, publie
en 1925 chez Beauchesne, sous Ie titre: Le style oral rythmique et mnemo
technique chez les verbo-moteurs qui Ie conforta dans sa conviction de l'im
portance du geste a l'origine du langage. En revanche, je ne pense pas que
Marcel Jousse ait connu Manuel Lekuona. Par contre, je puis temoigner que
Marcel Jousse s'est interesse de pres aux improvisateurs basques. A deux re
prises, dans Le style oral cite ci-dessus, il se rHere aux pastoraliers basques
pour les questions de metrique des verso Mais surtout, par I'intermediaire du
Docteur Morlaas, psychiatre originaire du Pays Basque et grand ami de Jousse,
il a personnellement rencontre des improvisateurs basques originaires de Saint
Pee-sur-Nivelle et de la region de Tardets, au cours de l'annee 1931. II Yfera
souvent allusion dans les cours qu' il donnera aI'Amphitheatre Turgot de la
Sorbonne, specialement quand il abordera Ie probleme de l'inspiration et de
l'improvisation. En particulier, il nomme tres souvent un certain Martin Irabola
dit Matxin, cultivateur a Saint-Pee-sur-Nivelle des Basses-Pyrenees.

Nous possedons, dans les archives de l'Association Marcel Jousse, un do
cument ecrit de la main meme de Jousse, ou il relate sa rencontre avec quatre
improvisateurs basques: Martin Irabola, Martin Larralde, Jean-Louis Ligueix
et Pierre Etchahun. II y a note soigneusement les improvisations du moment
de ces quatre compositeurs. Je ne resiste pas au plaisir de vous lire les strophes
relatives au Pere Jousse:
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Matxin

Aphez eskolatu bat jin zaiku Parisetik,
Eskualdun pertsulariak aditzea gatik.
Pena handia erematen daut bihotzeko zolatik
Horrekin mintzatzeko ez baitut lenguaiarik...

(traduction)

Un prerre savant nous est venu de Paris
Tout expres pour entendre les bardes basques.
Oh que ma peine est grande en ce moment
De ne pas savoir parler franr;ais ... pour causer avec lui!

Ligueix

Aphez eskolatua gure ganat jina
Zure eskola delakotz joana eneganik aintzina
Gauza hat erraiteko hartzen dut aintzina
Hementik adichkidantza dugula egina...

(traduction)

Pretre savant qui etes venu vers nous
Votre science m'ecrase sans doute
Mais je me permets tout de meme de vous dire ceci:
Que mon amitie vous suivra partout desormais.

Etchahun

Bihotzaren erditik dizut plazer handi hat hartzen
faun eskolatu hori koplariez nola den orhitzen,
Eskualdun choko huntarat nola ahaI izan den lerratzen
Berritz ere ikus dezagun dizut suhetatzen

(traduction)

fe suis heureux jusqu'au fond du coeur
Que ce pretre savant se souvienne de nous, bardes,
Et qu'il soit venujusqu'il notre Pays Basque.
Nous serons toujours heureux de Ie revoir!
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Ce pretre savant venu de Paris eeouter ees improvisateurs basques qui
etait-il done? que venait-il done faire? C'est a ees questions que nOlls allons
essayer de repondre maintenant, en parlant d'abord de l'Homme Marcel Jousse
en tant que ehereheur et professeur, en etudiant ensuite l' orientation generale
de son oeuvre.
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1. L'HOMME MARCEL JOUSSE
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Marcel Jousse, de la Compagnie de Jesus, est ne a Beaumont-sur-Sarthe
Ie 28 juillet 1886; il est mort a Fresnay-sur-Sarthe Ie 14 aofit 1961. II est Ie
createur d'une science nouvelle et originale: l'Anthropologie du Geste.

Le chercheur

Les quarante premieres annees de sa vie furent consacrees a de lentes et
progressives prises de conscience dans ce que Jousse appelait lui-meme des
Laboratoires: Ie laboratoire maternel; Ie laboratoire des peuples spontanes: mi
lieu paysan sarthois, amerindien, basque, galileen; Ie laboratoire de l'enfant ou
se monte Ie langage; Ie laboratoire des maladies psychiatriques ou se demonte
Ie langage.

Ces differentes prises de conscience, sur lesquelles nous reviendrons plus
loin, aboutirent a l'elaboration et a la publication en 1925 d'un memoire in
titule: Le style oral rythmique et mnemotechnique chez les verbo-moteurs qui
a d'ailleurs ete reedite par I'Association Marcel Jousse en 1981 (1). Ce me
moire caracterise deja I'extraordinaire esprit de synthese de Jousse puisque ce
memoire est fait presque uniquement de citations d' auteurs que Jousse enfile,
pour exprimer ses propres decouvertes, en unifiant ces textes par un vocabu
laire specifique cree par lui-meme. Ce memoire eut l'effet d'une veritable bom
be dans les milieux intellectuels de I'epoque et contribua a faire connaitre lar
gement Marcel Jousse.

Le professeur

Les trente annees qui suivirent furent consacrees par Jousse a I' enseig
nement de cette nouvelle Anthropologie du Geste. II enseigna a I'Amphitheatre
Turgot de la Sorbonne, a I'Ecole d' Anthropologie, a I'Ecole des Hautes-Etu
des, au Laboratoire de Rythmo-pedagogie qu'il avait lui-meme cree. Tous ces
cours etaient des cours libres qui n'appartenaient a aucun cursus universitaire
mais ses auditoires etaient toujours nombreux.

Cet enseignement lui permit, a la fois, de faire connaitre son oeuvre et
d'approfondir sa pensee.

II publia quelques petits memoires qui ont ete, pour la plupart, reedites
dans les livres La manducation de la parole et Ie parlant, la parole et Ie souf-

(1) Association Marcel Jousse, 3 rue des Martyrs, 75009 PARIS.
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fie (2) II prepara, avec sa collaboratrice Gabrielle Baron, la synthese, helas ina
chevee, de son oeuvre qui fut publiee sous Ie titre: L'anthropo{ogie du geste (3)

Orientation de l'oeuvre de Marcel Jousse

Si nous voulions definir en quelques mots I'orientation de I'oeuvre de
Marcel Jousse, nous pourrions dire qu' elle vise a repondre essentiellement a
ceUe question:

"Comment ('homme, place au milieu des innombrables actions de ('univers, reagit
il aces actions, et comment s' y prend-il pour conserver en lui Ie souvenir de ces actions
et Ie transmettre fidelement, de generation en generation, a ses descendants?".

(cf. Marcel Jousse, Les Lois psycho-phrsiologiques du Style orall'i\'(/Ilt et leur Uti
lisation philologique, Revue de (,Ethnographie, n." 23 du 15 avril 1931 ,Geuthner, Paris,
p.1 § 2 - L 'Allthropologie du Geste, Gallimard, p. 9)

Dans ceUe question, trois problemes sont poses: Comment reagit-il? C'est
Ie probleme de la connaissance. Comment en conserve-t-il Ie souvenir? C'est
Ie probleme de la memoire. Comment transmet-il? C'est Ie probleme de ('ex
pression en tant que transmission du savoir. Voila pourquoi on peut synthetiser
I'objet des recherches anthropologiques de Jousse, en disant qu'il est a la re
cherche des mecanismes vivants de la connaissance, de la memoire et de ('ex
pression humaines.

Ces problemes de la connaissance de I'univers par I'Homme, de la me
morisation de la connaissance et de la transmission de la connaissance, Marcel
Jousse ne se les est pas poses, ex abrupto. C' est insensiblement et quasi in
consciemment que les evenements des vingt premieres annees de sa vie l'y ont
conduit. Voila pourquoi, aujourd'hui, je vous propose d' esquisser la montee
progressive de ceUe interrogation et de ceUe orientation chez Marcel Jousse, a
travers son enfance paysanne, avant d'etudier demain la methode qu'il s'est
don nee pour repondre a ces questions et detailler les reponses qu'il a tente d'y
apporter.

2. LA SOURCE DE SON OEUVRE

En exergue a son livre Memoire vivante Gabrielle Baron a place ceUe pa
role de Jousse, qui exprime clairement Ie lien essentiel que Jousse pressentait
entre sa vie et son oeuvre:

(2) Gallimard, 1975 et 1978.
(3) Gallimard. 1974.
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"L'Histoire de mon Oeuvre est celie de rna Vie
L'Histoire de rna Vie est celie de mon Oeuvre."

Plus loin, a la page 17, elle cite encore cette parole de Jousse:

"Toute science est prise de conscience.
Toute rna science est venue de ce que j'ai compris rna mere.
Je n'ai fait qu'expliquer ce qui etait en elle

Ii l'etat spontane et inconscient."

et encore:
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"Toute rna science tient dans cette simple proposition:
Ie fils -comprend- sa mere.

Heureux suis-je d' avoir plus appris sur les li':vres de rna mere
que dans les livres..."

"Tout ce que je vous expliquerai ici ne sera que Ie commentaire de mes intussus
ceptions d'enfant, et c'est cela que j'ai ete verifier Ii travers Ie monde"
(Marcel Jousse, Sorbonne, 4, p. 137)

Toute science est prise de conscience, nous dit Marcel Jousse. Mais la
prise de conscience est toujours comme un eclair qui jaillit de la rencontre de
deux electricites de signes contraires. Jamais Marcel Jousse n'aurait aussi bien
compris sa mere s'il n'avait croise, sur son chemin, des contraires qui, par
contraste, ont fait jaillir la lumiere de ses prises de conscience.

Ce qui caracterise, en effet, la vie de Marcel Jousse c'est qu'elle s'est de
roulee tout entiere

a la confluence de trois cultures: la culture de style oral du milieu paysan
sarthois; la culture de style ecrit vehiculee par l'I~cole de Jules Ferry; la culture
de style audio-visuel;

et ala frontiere de deux milieux profondement impregnes de l'une ou l'au
tre de ces cultures: Ie milieu paysan; Ie milieu "citadinose".

La confluence de trois cultures

Marcel Jousse est ne en 1886. L'Ecole lai"que, gratuite et obligatoire de
Jules Ferry date des annees 1881-1882. En consequence, Ie milieu paysan ou
nait Marcel Jousse n'a pas connu cette Ecole. La mere de Jousse n'a frequente
l'Ecole que la duree de trois hivers. La grand'mere de la mere de Jousse -qui
a eleve celle-ci puisqu'elle etait orpheline- etait totalement illettree. Toute son
enfance s'est done deroulee dans un milieu paysan de style oral.

Par contre, Marcel Jousse, ecolier, collegien puis seminariste, va connaitre
l'Ecole et y decouvrir son style ecrit.
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Et, pendant ses vint-cinq annees d'enseignement, de 1932 a 1957, il as
sistera au developpement ou a la naissance des moyens modernes de com
munication: Ie cinema muet puis parlant, la radio, Ie magnetophone, la tele
vison. II en saluera, d'ailleurs, la naissance comme un possible retour au Reel
par-dela I' algebrose des mots. 11 moura trop tot pour en mesurer toutes les
consequences malheureuses non sans les avoir toutefois pressenties.

La confrontation de deux milieux

Marcel Jousse est ne dans la Sarthe. II y est mort. Tous les ans, pendant
les mois d' ete, il retournait s'y ressourcer. Jamais Jousse ne reniera ses origines
paysannes; il en fera meme sa fierte. Comme nous I'avons vu, toute I'oeuvre
anthropologique de Marcel Jousse lui vient de I'etude de ces paysans sarthois
et specialement de sa mere. II fera du Paysanisme ('un des themes majeurs de
son oeuvre contre toutes les scleroses et les algebroses du "citadinisme". En
verite, toute I' oeuvre anthropologique a jailli de la confrontation de ces deux
milieux, ('un etant de style oral ('autre etant de style ecrit. Jousse est done a
la charniere de deux mondes: Ie monde paysan sarthois encore de culture orale;
Ie monde citadin de culture ecrite.

Le milieu paysan sarthois

Ses intussusceptions d'enfant, dont nous parlait Jousse a I'instant, vont
donc porter d' abord sur sa mere et sur les paysans sarthois.

"Beaucoup des travaux que j'ai entrepris dans la suite viennent certainement de ce
que j'ai ete profondement en contact avec des paysans iIIeUres".

(Marcel lousse. Sor!JOl1l1e, 4, p. 135)

La mere de Jou.I'.I'e

Marcel Jousse voue a sa mere, Honorine Carrel, une admiration et une
reconnaissance sans bornes. Sa mere lui a apporte beaucoup de choses que
Marcel Jousse se plaisait a rappeler dans ses cours:

Le sens du rythme

"le vous ai dit bien des fois que ce que j'apportais, c'est ama mere que je Ie devais.
C'est vraiment grace a la formation linguistique, et j'allais dire, experimentale de ma
mere que je peux apporter quelque chose de nouveau. A peine etais-je ne que, sur mon
berceau, ont ete chantees des cantilenes.
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"Ma mere avait une memoire extraordinaire. C'est sa grand-mere totalement
illettree qui l'avait elevee, -car ma mere etait orpheline- et qui lui avait enseigne
oralement tout ce qu'elle savait des vieilles cantilenes de la Sarthe. Ma mere, qui
n'avait ete a l'ecole que trois hivers, n'a evidemment jamais rien vu d'ecrit de ces
cantilenes. C'est au bercement de ces cantilenes que je me suis eveille a la cons
cience et, quand je me laisse aller a moi-meme, ce sont ces premiers bercements que
j'eprouve en moi.

"C'est assez curieux de constater combien ces premieres rythmisations peuvent
avoir d'influence sur une vie entiere. Si je suis aussi hypersensible a toute cette question
du rythme, je Ie dois certainement a cette formation avant meme l'eveil de la cons
cience. Ces cantiIenes qui m'ont berce ont fatalement informe tout ce systeme infini
tesimal que sont nos fibres receptives.

"Voila, je crois, OU j'ai pris cette sensation du rythme balance. Cette sensation de
bercement, je l'eprouve encore lorsque je vous parle. Je ne dis pas que je Ie mets bien
en pratique, mais ce qu'il y a d'imparfait vient de moi, ce qu'il y a de parfait vient
certainement de ces bercements de toute mon enfance. Malgre moi, mes phrases se
balancent et tombent correctement en conclusion, parce que, des ma premiere enfance,
j'ai ete habitue ace bercement de la phrase qui se termine bien.

"Une phrase qui ne se balance pas, non seulement gene la respiration -comme Ie
disait Flaubert- mais elle gene l'organisme tout entier. La grande force de conviction
d'un homme, c'est quand il est capable de prendre son auditoire et de Ie bercer comme
une mere berce son enfant. Nous sommes essentiellement des etres balances et ondules.
On a remarque qu'il est toujours facile de commencer une phrase. II est plus difficile
de la terminer si, dans la prime enfance, on n'a pas ete habitue a balancer sa phrase.
C'est pour cela que je crois a I'influence du rythme balance pour la formation de l'ex
pression de I' enfant."

(Marcel Jousse, Sorhonne, Ier fevrier 1934, pp. 133-134)

Le sens de la melodie memorisante

"La premiere chose dont je me souviens, c'est ma mere au foyer, me psalmodiant,
en se balw;ant, avec sa voix tres fine, tres douce et tres juste, ces melodies venues de
je ne sais ou. OU avaient-elles ete prises ces melodies chantantes'J II est sur qu'elles
favorisaient grandement la memorisation. Jamais ma mere ne m'a «cause» I'Evangile.
Toujours elle me l'a rythmo-melodie. Vous pensez un peu tout ce que cela peut jeter
dans une vie d'homme! De la ceux qui me connaissent savent I'amour puissant que j'ai
porte a l'etude de cet etre formidable qu'est Rabbi leshoua."

(Memoire vivClnte, op. cit. pp. 14-15).

Cette recitation lui a fait prendre conscience du transport oral de l'Evan
gile, en dehors de I'ecrit, transport rythmo-melodie et balance ainsi que de
I'importance de la memorisation pour la comprehension et I'approfondissement
d'un texte,
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"Ma mere savait lire et ecrire. Mais, comme toutes les autres paysannes sarthoises
de ce temps-la, souvent illettrees, elle savait son catechisme par coeur, sans avoir jamais
besoin de recourir au texte du livre.

"Si parfois rna recitation hesitante faisait naitre un doute serieux sur la teneur exacte
du texte, rna mere s'en allait vers I'armoire, ouvrait un des tiroirs, celui qui fermait a
cle et OU etait precieusement renferme Ie catechisme familial.

"c'etait quelque chose comme «I'Arche du Temoignage» pour Moise ou comme
«I' armoire a la Torah» chez les Judaistes. Alors, rna mere consultait Ie livre et me disait:
«C'est comme ceci ou comme cela qu'on recite». Puis, elle remettait soigneusement Ie
livre dans «Ie tiroir au catechisme» qu'elle refermait a cle."

(Marcel Jousse, L'Anthropologie du Geste, Gallimard, Paris 1974, p. 348)

Le contact avec Ie reel

"Vne mere au foyer, c'est une maman avec qui nous vivons des Ie sein matemel,
des Ie lait matemel, des Ie jeu permis par les soins matemels, les choses reclles que la
mere paysanne nous a permis de toucher, de briser, de gouter, d'etudier a la vraie ma
niere scientifique. Vne mere paysanne! Oh les meres paysannes! II faut que nous re
habilitions la mere paysanne, professant sans etre professeur, recitante sans etre pro
fessante, improvisante sans etre pedante...

"Dans ce laboratoire matemel, non contamine par les regles artificielles, I' enfant
va s'epanouir librement. La mere laisse son petit gars a lui-meme et a la terre. Obligee
de travailler sans relache, elle l'installe confortablement entre deux sillons sur un sac
vide, et la il va commencer, a quatre pattes, son apprentissage du reel.

"Pendant des jours, des mois, des annees, Ie petit terreux sera I' anthropos Ie plus
libre, Ie plus spontane qui se puisse rever! II aura acces a toutes les choses de la terre
et a toutes les «interactions» qu'il recevra en lui, qu'il experimentera par tous ses or
ganes mimeurs et avides...

"Le petit paysan, laisse ainsi en face de «son pays» devient vite une merveille de
science chosale qui n'attend, pour se reveler, qu'une prise de conscience.

"Se rend-on compte de la richesse mimismologique dont est privilegie un pareil
petit paysan arrive a I'age d'une douzaine d'annees? La somme vivante des intussus
ceptions re~ues est au-deJa de toute estimation possible. Personne n'est la pour lui frap
per sur les doigts, pour Ie guinder dans ses attitudes, pour l' empecher de gouter, de
regarder, de prendre, de sentir, de briser. .. Bien sur, il s'ensuivra de temps en temps un
leger ou un grave empoisonnement, une piqure, une morsure, une dechirure plus ou
moins reparable... Mais jamais Anthropos, fils d' Anthropos, ne fut plus virginalement
heureux! Jamais Terreux, fils de Terreux, ne fut plus adhesivement terreux!"

(Memoire vivante, op. cit. p. 16-17).
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"Lorsque j'ai ete un peu plus grand et habitue aux melodies ben;antes de ma mere
-j'avais alors dans les cinq ou six ans- maman m'a amene dans une veillee. II y avait
la, dans une ferme, pres de Beaumont-sur-Sarthe, une reunion de paysans, taus a peu
pres illettres.

"Ces veillees paysannes se faisaient generalement pendant l'hiver. On se reunissait
pour manger des chiltaignes «avec du cidre doux», comme dit la chanson, et au fur et
a mesure que les paysans etaient mis en verve, ils se levaient et alors ils psalmodiaient.
Forme par les cantilenes de ma mere, je sentais la rythmisation profonde de tous ces
paysans. Ce n'etait pas du chant, mais des sortes de melopees. lis en savaient des quan
tites. Ceux, ou plut6t, celles qui en savaient davantage, c'etaient les vieilles grand-me
res. Elles etaient extremement curieuses a observer parce qu'elles avaient un souci du
mot a mot qui etait frappant.

"Aussi, quand quelqu'un psalmodiait une de ces cantilenes, s'il risquait un sy
nonyme, tout de suite, telle ou telle grand-mere (et je revois la bonne vieille mere Gues
pin dans son coin) reprenant Ie recitant en disant: «Ce n'est pas ce mot-la, mais celui
la!»

"Vous comprenez combien ce contact avec des paysans illettres et intelligents peut
eveiller l'attention d'un enfant qui commence a peine a apprendre a lire apres avoir
beaucoup memorise.

"Ce qui me frappait, c'etait evidemment cette exigence de l'exactitude de la tra
dition, mais aussi l'effarante somme de choses apprises. La memoire' nous n'en soup
~onnons pas la force' Lorsque j'ai simplement mis sous forme de «collier» la serie des
textes qui composent cet ouvrage sur Ie «Style oral rythmique et mnemotechnique», les
philologues se sont recries: «Mais il est absolument impossible que la memoire humaine
ait une pareille puissance!» C'est qu'eux-memes etaient des etres totalement depourvus
de memoire, ne l'ayant, pour ainsi dire, jamais exercee."

(Marcel Jousse, Sor!Jol11zc, Ier fevrier 1934)

Parmi ces grand-meres, il y en a une qui a eu beaucoup d'influence sur
Marcel Jousse et qu'il nomme volontiers dans ses cours, c'est la mere Guespin.
Celle-ci lui a fait prendre conscience:

Du bilateralisme textuel

"Je m'en souviens tres bien et dans tous les muscles de mon corps mimeur et jadis
moqueur: la bonne vieille «mere Guespin», l'illettree sarthoise si intelligente et si fine,
me fit remarquer qu'on ne peut point se tromper en recitant les premier et septieme
commandements de Dieu, parce qu'ils «sont faits pareils» Et alors, en se balanc;ant
d'avant en arriere et de droite a gauche, com me elle berc;aitjadis, lentement, doucement,
ses petits «queniaux», elle me recita ou plut6t me «rythmo-melodia» sur un vieil air
populaire et tres mnemonique:
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Un seul Dieu
tu adoreras et aimeras

parfaitement
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Le bien d'autrui
tu ne prendras ni retiendras

a ton escient

"Voila l'une de celles qui, avec rna mere, ont aide a eveiller en moi, des I'enfance,
bien simplement mais tres experimentalement, ce que j'appelle aujourd'hui, par un
grand mot savant, la «prise de conscience» du rythme et du double bilateralisme hu
main."

(Marcel Jousse, Le Parlant, la Parole et Ie Souffle, Gallimard, Paris 1978, p. Ill)

3. ORALITE ET MODERNITE

L'interet de Marcel Jousse pour les milieux de style oral ne releve pas d'un
archeologisme depasse. II a experimente, en lui-meme, et chez ces peuples de
style oral, des valeurs dont l'absence chez nous, qui sommes de style ecnt, se
fait cruellement sentir et provoque Ie declin d'une civilisation soi-disant su
perieure. Relevons au moins trois de ces valeurs: une maitrise de la langue une
memoire prodigieuse un savoir partage.

Une maitrise de la langue

Les compositeurs-improvisateurs d'un milieu de style oral manifestent une
maitrise de leur langue maternelle tant au point de vue de la rythmique qu'au
point de vue de la syntaxe.

Les improvisateurs basques

Particulierement significatif est Ie temoignage de ces professeurs de l'Aca
demie de la langue basque rapporte par Marcel Jousse au sujet de Matxin Ira
bola:

"II y avait a cote de moi des membres de l' Academie basque qui prenaient au vol
ces improvisations et ces hommes, possedant a fond, des l' enfance, Ie langage basque,
disaient: «Cet homme est extraordinaire, il a une science de la langue basque et qui,
plus est, une exacte rythmique qui Ie fait retomber sur les rimes finales avec un nombre
parfait de syllabes.»"

(Marcel Jousse, Sorbonne, 28 avril 1932, 17.0 cours, pp. 10-11)

"Et voila cet homme devant iequel un professeur de l'Universite de Bordeaux me
disait: «Ce qu'il est en train d'improviser, c'est beau comme de l'Homere!»"

(Marcel Jousse, Sorbonne, 14 decembre 1933, 2.° cours, p. 36)

ou celui de ses compagnons-improvisateurs plus jeunes:
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"Vous avez egalement les Basques dont les Improvisateurs disparaissent lentement.
Je suis aile, il y a deux ans, avec Ie Dr Morlaas, etudier ce qu'i! y aurait a faire au
point de vue des enregistrements phonographiques de ces improvisateurs. On m'a dit:
«Vous arrivez bien! Dans Ie Pays Basque, il n'y en a plus qu'un qui soit vraiment
illettre, c'est Matxin Irabola.»"

"]'ai vu atrois reprises Matxin Irabola jouter avec ses autres competiteurs, puisque
c'est generalement dans des competitions, dans des sortes de concours qu'ils se livrent
a leurs improvisations. Les deux autres qui etaient avec lui avaient de 20 a 25 ans.
Matxin Irabola en a actuellement 55 ou 60. Les deux jeunes me disaient: «Nous sommes
battus a tous les concours par lui parce qu'il est illettre. II possede sa langue basque
comme nul autre. Nous autres, nous avons appris Ie fran«;:ais, nous avons ete en classe.
Nous ne sommes pas aussi forts que lui. Nous sommes des paysans, mais tout de meme
nous sommes genes par notre instruction livresque. Tous nos mots fran«;:ais viennent
tomber a la fin de la phrase. Cela nous donne une rime mais c'est un mot fran«;:ais,
tandis que Matxin Irabola, illettre, nous donne la purete meme de la langue basque avec
toute sa rythmique tres pure. Ses versets obeissent a tout ce qu'il y a de plus profond
dans notre langue.»"

(Marcel Jousse, Sorbonne, 14 decembre 1933, 2.° cours, p. 36)

Inteiference langue ecrite-langue orale

Ce demier temoignage souligne l'interference fiicheuse de la langue ecrite
sur la langue exclusivement orale. Les structures de la langue ecrite se sont
eloignees progressivement des structures corporelles qui sous-tendent la langue
orale et qui sont les suivantes: longueur des phrases limitee a ce qu'on peut
emettre dans une expiration, rythme de la phrase et balancement de la pensee
soutenus par Ie balancement corporel, gesticulation globale omni-presente qui
rattache la langue a ses racines concretes et expressives. Dans un milieu de
style ecrit, on a plutot tendance aparler comme on ecrit plutot que d'ecrire
comme on parle. Alors que Ie style oral joue, de preference, de la coordination
de phrases, reduites au simple triphasisme souligne par Jousse:

AGENT AGISSANT AGI

et de leur balancement binaire ou temaire, Ie style ecrit excelle, lui, dans la
subordination des phrases qui allonge celles-ci, alourdissant Ie style et obs
curcissant Ie sens. L'ecrivain et Ie lecteur se situent dans l'espace: on peut
arreter, atout instant, Ie decours de l'ecriture ou de la lecture et revenir sur la
phrase imparfaite pour la corriger ou sur la phrase incomprise pour en elucider
Ie sens. L'improvisateur et l'auditeur se situent dans Ie temps: aucun retour
n'est possible, la phrase doit etre impeccable dans l'instant meme ou elle est
emise comme elle doit etre claire dans Ie meme temps.
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Par ailleurs, la langue ecrite, en tuant la memorisation, tue aussi les au
tomatismes de langage et donc l'inspiration. Nous aurons I'occasion de revenir,
dans la prochaine conference, sur ce phenomene de I'inspiration qui propulse
ces chefs-d' oeuvre d'improvisation et sur I' interpretation-explication qu' en
donne Marcel Jousse.

Le concretisme savoureux de la langue orale

La maitrise de la langue par ces improvisateurs-compositeurs se manifeste
egalement par Ie concretisme savoureux de leur langue. C'est dG au fait que
leur science est chosale et non verbale, selon les termes memes de Jousse,
c'est-a-dire qu'elle a ete montee au contact des choses et non pas a I'aide d'au
tres mots comme c'est souvent Ie cas dans un milieu de style ecrit.

"Le style verbal paysan est toujours un' style chosal. Car c'est une rude ecole cho
sale que Ie petit paysan doit affronter. Pratiquement, c'est tout l'univers celeste, terrestre
et sous-terrestre qui vient s'imposer a I'enfant paysan et qui risque de l'ecraser. ..

L'ecole paysanne est trop gravement l'ecole de la vie pour n'etre pas l'ecole de la
mort... C'est precisement au moment ou les choses se presentent plus graves que Ie
style chosal paysan se verbalise avec toute la traditionnelle grandeur du Style oral.
Alors, retentit Ie Proverbe, cette voix experimentale des ancetres' L'individu ne se sent
ni assez intelligent, ni assez fort pour vaincre I'evenement et l'instant en demeurant
abandonne a lui-meme. II fait alors un tragique appel a toute la race ... Car Ie milieu
paysan possede une chose que ne possede pas Ie milieu citadin: c'est la tradition de
Style oral et Ie jeu prestigieux de la memoire qui en est a la fois la cause et la con
sequence. Seul Ie traditionniste de Style oral est capable de comprendre toute la pres
tigieuse richesse de la memoire..."

(Gabrielle Baron, Memoire Vivallfe, op. cit., p. 17-18)

"II y a, entre celui qui a ete eleve a la campagne et celui qui a ete eleve en ville,
tout I'espace du reel. Jamais, je crois, je n'aurais compris la mecanique du langage
biblique si je n'avais ete trempe, des I'enfance, dans un milieu paysan. Je me souviens
de ce que les vieilles paysannes me faisaient admirer dans tous les gestes de la nature.
Ces gestes s'etaient pour ainsi dire concretises sous des formes d'liIzigmes. Ces enigmes
se donnaient souvent de vieillard a enfant. II y a la une tradition qu'il faudrait recueillir
aussit6t que possible, non pas en folkloriste, ce mot etranger qu'on a colle a la tradition
orale, mais en anthropologiste du geste, en tant qu'il re<;:oit les gestes des choses. Aces
acuites gestuelles tendues vers les choses vont correspondre necessairement des acuites
expressives reverberantes des choses ..."

(Gabrielle Baron, Memoire Vivallte, op. cit., p. 22)

"Les illettres peuvent etre des hommes formidablement intelligents. C'est aupres
d'eux que j'ai pris mon goOt de I'observation du reel. Quand tout petit, j'allais me
promener avec ces paysans que j'ai tant aimes (et que je retourne voir pour me remettre
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a la methode experimentale), je m'emerveillais de leur savoir pratique. lis ne savaient
peuH~tre pas decliner «rosa, la rose», mais ils savaient les differentes especes de ble,
d'avoine, ils savaient les difterentes especes de mauvaises herbes. lis avaient pour les
designer de jolis noms, de ces noms qui sont faits pour etre mis en poemes comme
nous Ie faisons dans nos civilisations livresques. Tout cela vit a pleine seve, a pleine
terre, a plein ciel, et c'est cela qui fait la vraie pedagogie de l'homme vivant et concret
en contact avec les choses.

Si vous compreniez ces etres riches de sensations et d'intussusception des choses! ...
Nous jugeons les hommes a la grosseur des livres qu'ils ont ecrits. Alors qu'il faudrait
juger les hommes a la quantite de reel qu'ils ont re~u. Car ceux qui ont vraiment de
couvert quelque chose, c'est parce qu'ils ont presque toujours laisse les livres pour aller
aux choses. Je repeterai toujours que rna premiere ecole scientifique a ete mon contact
avec ces paysans de Beaumont-sur-Sarthe."

(Marcel Jousse, Sorbolllle, Ier fevrier 1934, pp. 136-137)

Maftrise de La Langue et systeme scoLaire

Cette question de la maitrise de la langue est aujourd'hui d'une tres grande
actualite. Notre Ministre de I'Education Nationale, M. Bayrou, ne propose-t-il
pas dans I'une des 155 propositions du Nouveau Contrat pour I'Ecole: "Mai
triser la langue: une priorite essentielle". N'est-ce pas, en effet, un des echecs
les plus criants de notre culture de style ecrit et de notre systeme scolaire que
la non-maitrise grandissante du langage par notre jeunesse actuelle. Son in
capacite aconstruire des phrases simples et correctes, a utiliser avec justesse
Ie mot adequat a la situation, acomprendre tout simplement Ie sens meme des
mots qu'elle utilise est un veritable drame et la consequence d'automatismes
de langue qui n'ont pas ete montes par la memorisation du tresor formulaire
de la langue maternelle. Citons ici Ie temoignage ecJairant du jesuite Pierre
Scheffer, auteur d'une these sur Ie Formulisme d'apres I'oeuvre de Marcel
Jousse:

"Le vendredi 26 fevrier 1988, Bernard Pivot, changeant la formule de son emission
Apostrophes, nous a presente une interview de l'ecrivain fran~ais Etiemble, I'auteur de
Parlez-\'ous frclIlfilais? Ce soir-la, les telespectateurs ont pu assister durant plus d'une
heure a un extraordinaire festin de la parole: de la bouche de cet hom me de soixante
dix neuf ans sortait un flux de mots d'une harmonie parfaite, toujours paisible (meme
dans les moments polemiques), un brin surannee, avec un maniement impeccable des
imparfaits du subjonctif.

"Et je me demandais d'ou lui venait cette extraordinaire aisance dans I'improvi
sation orale? Car Etiemble est d'abord un ecrivain, capable de lire une quinzaine de
langues, double d'un grand voyageur, introducteur en France de la litteraturechinoise
et japonaise... Pourtant, il affirme qu'il ne parle que Ie fran~ais. II est vrai qu'a travers
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la vivante le~on de fran~ais qu'il nous donnait ce soir-la, nous pouvions comprendre
ce que parler veut dire.

"Vers la fin de l'interview est venu un element de reponse a la question que je me
posais. Etiemble evoquait en termes voiles ses seules raisons de vivre: sa femme et sa
fille, agee de seize ans. Suivant de pres son parcours scolaire, il a pu constater, cons
teme, que dans la France d'aujourd'hui on ne cultivait plus la memoire des enfants. Et
d'evoquer, en contraste, tous les beaux vers de notre langue qu'il avait appris par coeur
au lycee: des milliers de vers, environ six ou sept tragedies classiques! Alors je me suis
souvenu d'une reflexion lue il y a plus de trente ans dans un ouvrage allemand. L'au
teur, se situant vers les annees cinquante, comparait la qualite du fran~ais couramment
parle en France et celle de l'allemand en Allemagne. Constatant la nette superiorite du
langage qui jaillissait spontanement des levres fran~aises, il essayait d'en detecter les
raisons. Pour lui, la superiorite fran~aise venait d'abord du fait que l'ecolier fran~ais

apprenait par coeur de nombreux extraits de notre litterature. Qui, cette ret1exion venue
d'Qutre-Rhin eclairait ce que j'etais en train d'ecouter! Si Etiemble, devant sa table
d'ecrivain, au milieu de son immense bureau entierement tapisse de livres, est capable,
a soixante-dix neuf ans, d'improviser de longues et belles phrases venues du fond de
notre culture fran~aise, c'est qu'il en porte la rythmique souple et vivante sur ses levres,
depuis son enfance. Si notre linguiste allemand revenait etudier la langue couramment
parlee dans la France d'aujourd'hui, il ne pourrait qu'en constater la tres mediocre qua
lite, ainsi que l'incapacite oil se trouvent tant de nos jeunes des qu'il s'agit d'enoncer
une phrase correctement construite."

(Pierre Scheffer, s. j., L'oralite, Ie corps et la memoire: quels enjeux pour Ie peuple
chretien, dans la France d'aujourd'hui?, D. E., n.O 11, juin 1989)

Vne memoire prodigieuse

Vne autre caracteristique des milieux de style oral est Ie rapport particulier
qu'ils entretiennent avec la memoire. Les peuples de style oral sont des peuples
de la memoire. Ne faisant pas appel it l' ecriture pour se dispenser de se sou
venir ces peuples confient tout it leur memoire et lui confere ainsi une puis
sance extraordinaire qui ne manque pas de nous surprendre, nous les amnesi
ques de style ecrit.

Une memoire etendue

Cette memoire nous surprend par son etendue. Quand on sait que les Drui
des gardaient leurs appreneurs, pendant presque 20 ans en memorisation, ima
gine-t-on la somme de connaissances que cela represente et que les Druides
refusaient religieusement de confier it l'ecriture? Que dire des Rabbins juifs
qui connaissent par coeur la Torah et les Prophetes et l'immensite de leur Tal
mud? ou des musulmans et de leur Coran? ou des hindous et de leurs Vedas?
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Une memoire absorbante
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Cette memoire nous surprend aussi par son pouvoir absorbant. Si Ie Rabbi
d'Israel etait tenu de repeter 4 fois sa le<;on a ses talmids, la plupart la savaient
deja par coeur apres une seule audition. Marcel Jousse nous donne l'exemple
de ce guslar slave, nomme Milovan, dont la memoire n'etait qu'ordinaire aux
dires de ses semblables:

"Instructive enfin, pour la tradition des enseignements de toute nature donnes en
style oral, est la constation suivante: Ie 18 mars 1885, l'experimentateur Fr. S. Krauss
se fit dicter par un autre guslar, en presence de Milovan, une recitation de 458 schemes
rythmiques que Milovan repeta mot pour mot Ie 4 octobre 1885, soit sept mois et demi
apres. Puis Krauss lui fit repeter et nota de nouveau cette meme recitation neuf mois
plus tard: les variantes furent insignifiantes."

(Marcel Jousse, Les lois psycho-physiologiques du style oral vivant et leur utili
sation philologique, Geuthner Paris 1931, pp. 12-13)

Une memoire litterale

Cette memoire nous surprend enfin par sa litteralite, son souci du mot-a
rnot. Nous avons deja vu, plus haut, ce souci du mot-a-mot chez les grand'
meres sarthoises qu'a connues Marcel Jousse, qui reprenaient Ie recitateur de
faillant: "Ce n'est pas ainsi qu'on recite!" Toute la pedagogie rabbinique, si
bien etudiee par Marcel Jousse, reposait tout entiere sur la memorisation fidele
et litterale des le<;ons du maitre par ses disciples qui etaient des "appreneurs
par coeur". La regIe d'or de ce milieu pectagogique etait:

"Tout appreneur doit reciter dans les termes memes de son Rabbi."
(Edujoth, I, 3)

et l'ideal propose a l'appreneur etait d'etre

"comme une citerne bien cimentee qui ne perd pas une goutte de ses eaux."
(Pirke Aboth, II, 8)

Les milieux africains abondent d'exemples de ce genre:

"L'ecriture leur etant totalement inconnue, les Achantis, pour conserver leur his
toire, ont recours a la seule tradition orale.

"11 existe chez eux une caste d'historiens de profession qui racontent les hauts faits
des rois en schemes rythmiques. I1s psalmodient ces recitations sur des melodies spe
ciales qui varient avec chaque regne. Leur but rappelle en somme celui des recitateurs
de tous les milieux de style oral.

"Chaque recitateur a un certain nombre de disciples auxquels il enseigne sa reci
tation, mot pour mot, et la melodie appropriee, note pour note. Tout danger de muti
lation ou de corruption est evite par ce fait que Ie recitateur, une fois admis dans la
caste, est puni de mort a la moindre faute soit dans Ie texte, soit dans la psalmodie.



102 EUSKERA - XL (2. aldia)

"Le resultat de ce systeme est que les recitations composees depuis plus de huit
cents ans nous sont parvenues intactes."

(Marcel Jousse, Le Style oral rythmique et mnemotechnique chez les Verbo-mo
teurs, Association Marcel Jousse, p. 267)

"Quand il s'agit d'histoires amusantes sans plus, on peut ajouter, retrancher, em
bellir. Le griot du village, qui correspond un peu a nos anciens troubadours, pourra
s'emparer des histoires vraies ou fausses et les presenter a son gout partout OU il passera
pour les raconter, et recevoir ensuite de petits cadeaux. II faut bien distinguer les his
toires amusantes des recits et paroles de sagesse. II faut souvent bien distinguer aussi
les griots des sages; les griots sont d'abord des bavards amuseurs ou des repetiteurs.
Les enseignements des anciens rec;us des generations precedentes sont fixes; les en
seignements de sagesse sont immuables, les proverbes sont immuables, les paroles de
sagesse sont immuables. Les hauts faits des ancetres, les exemples de sagesse sont im
muables...

"Au cours des veillees, les enfants ou les jeunes remplacent parfois les anciens,
mais sous leur contrOle. lIs repetent les lec;ons de sagesse qu'ils ont entendues; mais
lorsqu'ils se trompent, ils sont repris par les autres, surtout par les enfants qui ont retenu
avec exactitude. II n'est absolument pas admis qu'un proverbe soit modifie, mais il n'est
pas admis non plusqu'un conte porteur de sagesse, avec ou sans proverbe, soit modifie.
II n'est pas admis qu'un fait de la vie d'un ancetre, porteur de sagesse, soit modifie...
Le prix de la sagesse, absolument necessaire a la formation et a la bonne marche de la
communaute est trop grand pour que la sagesse puisse etre devalorisee par des adap
tions."

(Conference du Pere Marcel, Reflexion sur la tradition de la sagesse en Afrique et
les Evangiles, Chateauneuf-de-Galaure, Toussaint 1979, pp.4-5)

"Sous une forme ou sous une autre, nous retrouvons, dans tous les milieux de style
oral, cet implacable souci du mot-a-mot, condition essentielle de toute tradition, trans
mise de bouche a bouche, de generation en generation."

(Marcel Jousse, Le Style oral rythmique et mnemotechnique chez les Verbo-mo
teurs, Association Marcel Jousse, p. 268)

Lois mnemoniques et procedes mnemotechniques

Comment une telle fidelite est-elle possible? Vne premiere raison en est
que ces peuples prives du secours de l'ecrit ou refusant de s'en servir dans la
transmission de leurs connaissances, sont obliges par la-meme d'utiliser leur
memoire et, de ce fait, lui donnent une capacite extraordinaire par I'exercice
constant qu'ils en font depuis leur tendre enfance. Mais il y a beaucoup plus
et Marcel Jousse Ie souligne avec force:

"La memoire, infatigablement exercee des l'enfance, donne son plein et merveil
leux rendement, en se conformant d'elle-meme aux lois rythmiquement mnemoni
ques de l'organisme vivant."

(Marcel Jousse, Priere d'inserer du Style oral rythmique et mnemotechnique... )
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"La memoire est tout l'homme et tout l'homme est memoire" repetait-il
par ailleurs et des lors que l'expression et la transmission de ses connaisssan
ces, par l'Homme, repond au jeu libre et spontane de ses mecanismes vivants,
cette expression et cette transmission acquierent, de ce fait, une aptitude na
turelle aetre memorisables.

"A ces lois rythmiquement mnemoniques de l'organisme vivant, les trouvailles mi
llenaires viennent ajouter les adjuvants precis, intelligents et souvent artistiques, des
procedes mnemotechniques, variables it l'infini."

(Marcel Jousse, Priere d'inserer du Style oral rythmique et mnemotechnique... )

Une "stylistique orale"

L'utilisation consciente de ces procedes: mots-agrafes, symetries, enfila
des, alliterations, jeux de mots, computs, etc. jointe a l'utilisation, Ie plus sou
vent inconsciente, des lois mnemoniques, constitue pour ces traditions, une ve
ritable stylistique orale. C'est pourquoi Marcel Jousse a forge Ie terme de style
oral pour caracteriser ces traditions. Cette stylistique, toute ordonnee a la fa
cilitation de la memorisation, fait, de ces traditions, tout autre chose que des
ragots sans consistance, avec lesquels nous les confondons encore trop souvent.
Pour lever une telle ambigulte, Marcel Jousse etablit une distinction tres nette
entre tradition orale et tradition de style oral.

"La tradition orale est un ensemble de racontars individuels ou collectifs dont la
caracteristique est precisement de n'avoir pas de style et de n'avoir que peu de valeur. ..
La tradition de style oral et Ie jeu prestigieux de la memoire qui en est it la fois la cause
et la consequence... est un fait vivant qui se joue dans des hommes vivants, it l'etat
pratique, d'une maniere tellement quotidienne qu'il en presque inconscient..."

(Marcel Jousse, Notes inedites sur "Tradition orale et tradition de style oraT')

Systeme scolaire et memorisation

Force est de constater que nous touchons, en ce qui concerne la memo
risation, ace qui me parait l'un des paradoxes les plus etonnants de notre sys
teme scolaire et l'un des plus illogiques. En effet, dans presque toutes les dis
ciplines enseignees, nous faisons constamment appel a la memoire de nos
eleves. Et dans Ie meme temps: - on meprise la memorisation; - on ignore
tout de son fonctionnement normal et donc on doute de ses capacites; - on
n'apprend pas aux eleves comment memoriser efficacement; - on tue la me
moire des eleves.

Ce mepris tient essentiellement ace que l' on soupc;onne la memorisation
de "perroquetisme". Les professeurs parlent de rabachage. Les cliches les plus
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courants a ce sujet sont les suivants: "il memorise ou recite betement", "savoir
par coeur n'est pas savoir".

L'erreur a ce sujet est qu'on envisage la memoire comme une espece d'en
trepot ou l'on emmagasinerait les connaissances qui attendraient la sagement
et passivement qu'on les ressorte. Les grandes civilisations traditionnelles, dont
tout Ie savoir repose essentiellement sur la memorisation, ont une toute autre
conception de la memoire. Pour elles, la memoire est un estomac qui digere.
Impossible que la nourriture ingurgitee ne soit assimilee. Seulement cette as
similation demande du temps.

II est certain que si on demande a quelqu'un de recracher immediatement
la nourriture qu'il vient d'ingurgiter, cette nourriture n'aura aucun effet nutritif
et ressemblera a un degofitant vomi. Le temps, les rythmes du temps, c'est
precisement l'un des facteurs Ie plus malmene dans notre systeme scolaire
comme, d'ailleurs, dans notre civilisation occidentale. Le programme, Ie pro
gramme, l'obsession, voire la nevrose, du programme!!! II est tres difficile de
savoir perdre du temps pour en gagner.

D'autant que ces memes civilisations traditionnelles nous apprennent que,
non seulement la memorisation est une manducation, mais qu'elle est une ru
mination. C'est-a-dire que pour que l'assimilation soit parfaite, il faut repeter
souvent ce que l'on a appris. "La repetition est l'fune de l'avancement". Mal
heureusement, on pense generalement que ce dicton enseigne la necessite de
repeter au moment ou on memorise et on oublie ou on ignore qu'il enseigne
aussi la necesssite de rememorer souvent. Mais si Ie temps manque deja pour
faire memoriser les eleves, ou trouvera-t-on Ie temps pour leur faire repeter
souvent ce qu'ils ont deja appris? Pourtant, lorsqu'il s'agit d'apprendre a dan
ser, a nager, a jouer d'un instrument de musique, a taper a la machine a ecrire,
etc. personne n'ira mettre en doute la necessite de repeter longtemps les memes
gestes pour acquerir aisance et competence.

Laplace a dit que la decouverte consistait a rapprocher des elements que
l'on n'avait pas pense jusqu'ici a rapprocher. L'intelligence, que l'on peut in
terpreter, etymologiquement, comme l'aptitude "a lire en soi" ou "a lier en
soi", consiste elle aussi a faire des rapprochements, a creer des liens. Comme
Ie dit l'anthropologue de la memoire, Marcel Jousse:

"La memoire est la condition indispensable du genie. Comment voulez-vous qu'un
homme qui n'a que ses notes puisse brasser, malaxer cette formidable somme de faits
qui sont necessaires pour construire? Or, nous ne pouvons pas construire volontaire
ment. Je peux avoir la quatre petites cartes ou meme quatre cents, cela ne va pas aller
tres loin! C'est que Ie reel n'est pas un jeu de cartes.

"11 faut que nous ayons tout cela present en nous, vivant en nous. La grande force
de la memoire, c'est que, precisement, nous n'avons pas besoin de recourir au papier.
Nous avons tout en nous."

(Marcel Jousse, Sorbonne, 21 decembre 1933, 3.° cours, pp. 53-54)
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"Sans la memoire, il n'y aurait non seulement aucune science, mais aucune pensee,
aucune experience. Un animal completement denue de memoire ne pourrait meme pas
vivre. La memoire n'est pas l'intelligence, mais elle en est la condition. Il n'y a pas
d'intelligence sans memoire"

(Delbet cite par Jousse dans Le style oral rythmique et mnemotechnique chez les
Verbo-moteurs, Association Marcel Jousse, Paris 1981, p.254)

La crainte du psittacisme est telle que, si on fait apprendre un texte par
les eleves, on exigera qu'ils Ie recitent avec leurs mots aeux ou tout au moins
on n'exigera pas Ie mot amot et on evitera soigneusement tout automatisme.
11 y a longtemps qu'on ne fait plus apprendre par coeur les tables d'operations.
Dans une emission sur France-Inter consacree ala memoire, en date du 1 no
vembre 1988, Jocelyne de Rotrou mettait en garde contre la repetition, jugee
trop "mecaniste" et insistait sur la necessite de la comprehension. C'est brfiler
les etapes et vouloir cueillir les fruits avant d'avoir ensemence. Creer des au
tomatismes est une condition de l'intelligence:

"La memorisation...(est) ce montage interactionnel, souvent inconscient, dont on
prend claire conscience, et qu'ensuite on «laisse aller» dans les mecanismes gestuels et
rythmiques (...). alors l'intelligence pourra etre infiniment plus souple, plus ardente,
plus combattive, plus victorieuse. C'est cela la vraie mecanique humaine. L'homme Ie
plus «homme» est celui qui a Ie plus d'habitudes, montees en lui avec intelligence, et
qu'illaisse retomber dans l'inconscient pour que, toujours, l'intelligence plus libre puis
se veiller, tendue vers un point donne.

"On pretend que les plus grands savants ont une memoire extraordinaire. Pas ne
cessairement. Ils ont monte en eux des habitudes en tres grand nombre et ils sont at
tentifs aune seule chose, une seule: c'est Newton et son mecanisme d'attraction, c'est
Pasteur et son mecanisme microbiologique... Tous ces grands chercheurs de reel sont
des etres admirablement equilibres au point de vue des habitudes. Us ont mis ces ha
bitudes comme un cheval entre leurs muscles et, grace ace montage, ils peuvent darder
leur regard vrillant pour prendre conscience d'une seule chose et pour comprendre une

. seule chose."
(Marcel Jousse, L'Anthropologie du Geste, Gallimard, Paris 1974, p. 75)

Un savoir partage

Illettrisme et ignorance

Qu'on Ie veuille ou non, des qu'une transmission de connaissances revet
une certaine technicite, des gens seront exclus du savoir. C'est Ie cas de la
lecture et de l'ecriture qui sont pratiquement les seuls supports du savoir dans
un milieu de style ecrit. La maitrise du style ecrit suppose une technicite qui
n'est pas naturelle. Elle n'est donc pas a la portee de tous. Ce n'est pas pour
rien que l'apparition de l'ecriture est tres tardive par rapport a l'evolution de
l'humanite. En consequence, un milieu de style ecrit est un milieu d'exclusion
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du savoir. Etre illettre dans un tel milieu, c'est etre ignorant. II n'en est pas
ainsi dans un milieu de style oral: etre illettre ne signifie pas etre ignorant.
L' acces a la culture ne se fait pas par Ie biais de la lecture mais par la me
morisation, au sein d'une communaute recitante. Elle est done accessible atous
a la portee de tous parce que les facultes mnemoniques qu'elle met en oeuvre
sont anthropologiques et done universelles avant d' etre techniques et done re
servees a quelques-uns.

Metier manuel et culture

Dans Ie milieu paysan, metier manuel et culture ne s'opposent pas. Comme
nous Ie dit Marcel Jousse, apropos des Rabbis d'Israel:

"lis avaient des metiers manuels, mais faiseurs de tentes, sandaliers, cassseurs de
bois, bourreliers. ces grands mai'tres en Israel ne cessaient la rememoration de la Parole
de Dieu, eux qui avaient cette expression splendide: «Travailler a la Torah» ... En fai
sant une vivisection indue entre la science et Ie travail manuel, nous avons separe les
grands mecanismes vitaux ..."

(Gabrielle Baron, Memoire Vivul1te. op. cit., p. 30)

C'est aussi ce que nous demontrent les improvisateurs basques, rencontres
par Marcel Jousse:

"Quand j'ai ete dans Ie milieu basque pour etudier les derniers improvisateurs et,
entre autres, Matxin Irabola, Ie berger illettre, c'etait apres son travail. Et quand j'ai ete
Ie remercier de ce qu'il m'avait donne Ie dimanche precedent, je rai trouve au milieu
de son champ de foin, il ramassait du foin,"

(Marcel Jousse, Sorho1l1ze, 12 mars 1942. 13." cours, p. 231)

Mepris de la culture ecrite pour I'homme de style oral

II est dommage que Ie debat sur la democratisation de I'enseignement et
sur I' echec scolaire ignore tout de cette democratisation du savoir des milieux
de style oral et de la raison profonde de ce partage de la connaissance. II faut
dire que la culture de style ecrit est trop imbue d' elle-meme et tfOP convaincue
de sa superiorite "intellectuelle". Elle meprise I'homme de style oral qu'elle
considere comme "primitif', "prelogique", "sauvage". Et done, au lieu d'es
sayer de comprendre la civilisation paysanne par Ie dedans, comme I'a si bien
fait Marcel Jousse, au lieu de confraterniser avec tous ces peuples soi-disant
primitifs, elle cherchera ales coloniser, en ecrasant leurs cultures propres, au
nom de la seule culture consideree comme valable: la civilisation du "plumitif'.
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La culture de style ecrit meprise non seulement l'homme de style oral mais
elle meprise aussi sa memoire. Pour lui, cette memoire est forcement ininte
lligente et grossiere, comme nous l'avons vu plus haul. Pour lui, en plus, cette
memoire n'existe pas. Devenu amnesique, Ie milieu de style ecrit ne croit plus
en une memoire vaste et litterale. Que les Ap6tres de Jesus, par exemple, pe
cheurs illettres pour la plupart, aient pu retenir la litteralite des paroles de Jesus
depasse son entendemenl. Pour Ie milieu de style ecrit enfin, la memoire de
l'homme de style oral n'a rien a nous dire. N'aboutissant pas, en general, ala
mise par ecrit, il lui nie tout caractere historique. Elle ne peut etre que vagues
racontars ou reconstruction a posteriori par des pseudo-communautes creatri
ces.

CONCLUSION

Anthropologique et ethnique

Toute l'oeuvre anthroplogique de Marcel Jousse s'est elaboree au contact
et par I' etude des grandes civilisations traditionnelles. Elle est tout entiere
orientee vers la recherche, par dela la diversite des particularites ethniques, des
lois fondamentales de la connaissance, de l'expression et de la memoire hu
maines. La decouverte capitale de Marcel Jousse fut de prendre conscience que
ce n'est pas d'abord dans leurs differenciations ethniques qu'il faut chercher
la source de ces lois, mais bien dans I'Homme vivant, intussusceptionnant et
connaissanl. En effet, queI que soit Ie milieu ethnique qui Ie fa90nne, d'un bout
du monde a l'autre, d'un siecle a l'autre, c'est par les gestes de ses yeux, de
ses oreilles, de ses mains, de tout son corps que I'Homme re90it toutes les
actions ambiantes, c'est par ses gestes, balances conformement a la structure
bilaterale de son corps, dans une stereotypie souple et facilitante, qu'il mime,
spontanement et instinctivement, ces actions ambiantes et fait de ce mimage
un moyen d'intercommunication. Certes, ces gestes, conscients ou incons
cients, pousses ou esquisses, encore globaux ou presque totalement transposes
en ces gestes laryngo-buccaux qui constituent Ie langage, peuvent etre diffe
rents de milieu ethnique a milieu ethnique, leur existence n'en est pas moins
universelle, attestant leur source profondement anthropologique.

Comme 1'ecrit Gabrielle Baron dans son livre Memoire Vivante (4):

"Les lois anthropologiques dependent de l'anthropos et non pas du milieu ethnique.
Elles prennent racine dans la psyeho-physiologie humaine. Elles sont done universelles

(4) Memoire Vivante, Gabrielle Baron, Le Centurion, p. 41.
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dans l'espace, perdurables dans Ie temps. Mais leur jeu varie selon les diverses ethnies
et aussi selon les'individus car nous ne sommes pas tous egaux."

Permanence de l'oeuvre de Marcel Jousse

En consequence, parce qu'elle s'appuie tout entiere sur la recherche des
lois anthropologiques universelles et perdurables l'oeuvre de Marcel Jousse
restera toujours d'une profonde actualite. Sans doute demande-t-elle aetre ap
profondie et as'enrichir, aetre prolongee et appliquee. Marcel Jousse qualifiait
lui-meme son oeuvre de science de pointilIes. Mais si cette oeuvre reste quel
que part inachevee, elle n'est cependant pas aujourd'hui depassee.



MANUEL LEKUONAREN METODOLOGIA
AHOZKO LITERATURAREN IKERKETAN

Oiartzun, 94-12-29

Juan Mari Lekuona

Euskal literaturaz dihardutenen artean, nahiko onartua dena da, Manuel
Lekuonaren liburua, Literatura oral vasca deritzana (I), liburu klasikoa dela
herri-literaturari buruzko ikaslanetan. Eta nahiko aitortua ere bada, Manuel Le
kuona euskal oralisten aitzindaria dela, ikerkuntza teorikoen mailan batez ere,
eta ez hainbeste, behar bada, materiale bilketan.

Onarpen eta aitorpen hauek hala izan badira, Manuel Lekuonak ahozko
tasunari eman dion tratamentuagatik da, eta, besteak beste, ahozko literaturan
erabili duen metodologiagatik. Hirurogei urteren buruan bere balioari eusten
badio idazlanak, eta oraindik ere goien mailako aipamena jasotzen badu, honek
adierazten digu, autorearen dohaiez eta prestakuntzez baino harantzagoko zer
bait badutela idazlanek: hain zuzen, eta besteak beste, mintzaldi honen azter
gaia: Manuel Lekuonak ahozko estiloari buruz erabili zuen metodologia ego
kia, berarizkoa, zehatza eta zientifikoa ere bai, neurri eder batean.

Oraindik ere gaurkotasunik galdu ez badu, honek esan nahi du asmatu zue
la gaiaren kontestua finkatzerakoan, materialeak deskribatzerakoan, sailkape
nak egiterakoan, teorizazioa eskaintzerakoan, ezaugarri nagusiak ipintzerakoan,
beste medio etnikoekin konparaketak egiterakoan eta abarretan.

Liburuaren klasikotasunari eta autorearen aitzindaritasunari atxekiz, hi
tzaldi honen asmoa da hain eragin oneko metodologia hori gehiago agertaraztea
eta sakontzea, autoreak eginiko lanen asmoak agertuz, emandako urratsak his
torikoki finkatuz, hango eta hemengo eraginakjasoz, campus-Ianak bezala teo
rizazioak ere aipatuz.

Hau guztia laguntza ona dela uste dugu Jardunaldi hauei hasiera emateko,
eta dei bat ere bai gutxienez, Manuel Lekuonak ahozkotasunaz eginiko lana
kontuan hartzeko, eta gerora datozkeen ikerketak ahalik eta egokien bideratze
ko, gure gaurko ikuspegitik gaiari begiratuz.

(1) M. LEKUONA: Literatura oral vasca, "Idaz-Lan Guztiak", 1 t., 'Kardaberaz bildu
rna - 22', Gnlficas ESET, GasteizIVitoria, 1978,279-540 or.
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Lanen kronologiari begiratuz, him aro bereizi daitezke Manuel Lekuonak
ahozkotasunari begira eginiko ikerketetan: 1) Lehen ikerketak (1918-1930);
2) Formulazio urteak (1930-1935); eta 3) Gerrondoko saiakerak (1955-1970)
(gutxi gorabehera) (2).

1. Lehen ikerketak (1918-1930)

Ikuspegi zabalak aurkeztu baino lehenagoko Ian monografikoak dira, me
todologia bat markatzen hasten direnak, eta geroko ikuspegien primiziak ema
ten dituztenak. Lau idazlan bereziko ditugu: 1) La metrica vasco, (1918) (3),
ikasturte hasierako diskurtsua Gasteizko Seminarioan; 2) Anuario-ko lehen arti
kulua (4); 3) "Genoveva de Brabante por el bertsolari J.K. Zapirain" (1929) (5)
"Laboratorio de Eusko Folklore-k argitaratua"; eta 4) "Cantares populares re
cogidos por Manuel de Lecuona", "Anuario de Eusko Folklore", 1930ean (6).

a) La metrica vasco, (1918)

Lau Ian hauetatik lehenengoa, behar bada berezienetakoa dela esan behar,
autoreak 24 urte zituela egina eta laugarren kurtsua zeramalarik irakasle bezala.
Horregatik edo, oraindik seminarioko formazio otina gehisko nabarmentzen
edo zaio mintzaldi akademikoan, hala nola grekerazko eta latinezko klasikoen
aipamen jarraikia, testu ezagunak eta ohikoak erabili izana eta ikaslanaren hel
bum apologetiko-programatikoa eta abar. Hala ere, hasieratik ikusten zaio tes
tuak irakurtzeko duen trebezia eta zehaztasuna, iadanik agertzen duelarik, hain
berea duen dohaia, bere gaitasun analitikoa.

La metrica Vasco, izeneko ikaslan honi jarraituko dio Manuel Lekuonak
gerora egingo dituen metrikari bumzko idazkietan. Aipa daitezke hemen RIEV
eko, "Euskalerriaren aIde"-ko eta gerora libuman aurkeztuko dituen gaie
tan (7).

(2) J.M. LEKUONA: Manuel Lekuona Etxabeguren, "Manuel Lekuona Saria", I. z., Eusko
Ikaskuntza, Donostia, 1995.

(3) M. LEKUONA: La metrica vasca, "Montepfo Diocesano", Vitoria, 1918. 'Idaz-Lan Guz
tiak', I, 131-157. or.

(4) M. LEKUONA: "Lenguaje infantil", Anuario Eusko-Folklore, I (1921), 31-37 or., Idaz
Lan Guztiak, 2 t., 569-575. or.

(5) Id.: Genoveva de Bravante, por el 'bertsolari' Juan Cruz Zapirain, 'Trabajos del La
boratorio de Eusko-Folklore', Vitoria, 1929, III-XII. or.

(6) Id.: 'Cantares populares', Anuario Eusko-Folklore, '10' (1930), 35-80. or., Idaz-Lan
Guztiak, It, 492-540. or.

(7) Ikus 2). oharreko idazkian datorren bibliografia.
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Ezkerretik eskubira: Jose Antonio Arana Martija, Endrike Knorr, Jean Ha
ritschelhar, Jon lriarra eta Juan Mari Lekuona

Metodologiaren aldetik besterik da 1921 etik aurrerako lanetan. "Eusko
Folklore Elkartea" sortzen da, bere hileroko ikerketa-orriak eta bere "Anuario"
a dituela (8). Eta esan dezakegu, aldi berri baten hasierak direla Manuel Le
kuonaren ikerkuntzetan. "La Sociedad de Eusko-Folklore" eraiki zenean
1921ean, Zuzendaritza osatzen zutenen kideen zerrendan, Don Jose Migele
naren ondotik, bigarren lekuan dator Manuel Lekuonaren izena (9).

b);tnuario-ko lehen lanak (1921)
...-:-~-. .

Anuario-ko lehenengo zenbakian azaltzen diren aurreneko bi idazlanetan,
"Lenguaje infantil" eta "Lenguaje empleado con los animales domesti
cos" (10), gai hauei buruz eginiko inkesten emaitzak argitaratzen dira. Bi Ian
hauek ikaskuntza bana daramate azkenean, Manuel Lekuonak eginak hain zu
zen. Arreta biztu digu "Lenguaje infantil" izeneko ikaslanak, lehenengo ohar
kizunak agertzen dituenez, hitzak estilizatzeko umeek erabili ohi dituzten pro
zedurei buruzkoak, prozedurok gerora Manuel Lekuonak garatuko dituelarik
dekorazio-olerkiaz mintzatzen zaigunean. Garbi dago Eusko-Folklore-ko me
todologia erabili ezezik, arduradun ere badela ikerketa honetan eginiko lanen
erantzukizunean.

(8) J.M. BARANDIARAN: 'Nuestro ernpeno', Anuario Eusko-Folklore, 1 (1921),4 or. Ikus
bertako 7-9. orria1deak ere.

(9) Ibid., 7 or.
(10) M. LEKUONA: 'Lenguaje infanti1' eta 'Lenguaje ernp1eado con los anirna1es dornes

tieos', Anuario Eusko-Foklore, 1 (1921),31-42. or.
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c) "Genoveva de Brabante" (1929)

Antzeko zerbait esan beharra dago beste bi lanei buruz ere. Bata, "Ge
noveva de Brabante, por el bertsolari Juan Cruz Zapirain", in Trabajos de Eus
ko-Folklore, Gasteiz, 1929an. Poema luze honi Manuel Lekuonak jarri zion
aintzin-solasean aurkezten da lehen aldikotz, Manuelek bertsolaritzari buruz
duen ikuspegia. Hala dio Lino Akesolok: "or asi da Lekuona bertsolaritzaz bere
leen argibideak ematen" (11). Formulazio garaia datorkionerako, baditu hemen
aurreratutako hainbat gai, agian Marcel Jousse-n haritik (12). Eta aipatzen da,
poema honen argitan, nola hobeto uler daitekeen poema nazional handien so
rrera. Aita Estefaniak ere, Raz6n y Fe aldizkarian ideia bera aldarrikatzen
du (13), Errenteriako bertsolariaren lanaz bere erreseina ematen duenean.

d) Cantares populares bilduma (1930)

Eta Eusko-Folklore-ko inkestei erantzunez, 1930ean, "Cantares populares
recogidos por Manuel Lecuona", 35-80 orrialdeak. "Campus"-lana ispilatzen
dute, bilduma bizia. Atal nagusiak hauek dira: 1) Cantares coreognificos; 2)
Cuneras; 3) Didacticas; 4) Juegos infantiles; 5) Para las festividades; 6) Varios;
7) Burlas; 8) Lenguaje de las campanas (14). Pieza txikiak dira, ahozkotasuna
erakusteko adibide ezinhobeak.

Manuel Lekuonaren idazlan hauetan ikus daitekeenez, 1918ko ikasturte
hasierako diskurtsua salbu, 1921etik aurrera erabat loturik agertzen zaigu Eus
ko Folklore-ko metodologiarekin. Oraindik gai puntualez bakarrik ikertzen
badu ere, gauza jakina da bere metodologia, gero aberastuko duena, batez ere
teorizazioari buruzko puntuetan. Ikerketa batzuen ondorioak biltzeko eta ze
hazteko dira, edo materiale apartekoen aurkezpena eta irakatsia markatzeko,
edo bildumaren emaitzak argitaratzeko. Lan metodo jakin baten urrats garran
tzitsuak adierazteko.

2. Formulazioaren lehen hurbilketa (1930)

Bi formulazio-aldi ditu Manuel Lekuonak ahozko literaturari buruz ema
niko ikuspegi zabalak: bata, 1930ekoa, Eusko-Ikaskuntzaren Bosgarren Batza-

(11) L. AKESOLO: 'Manuel Lekuona eta aozko euskal-literatura', Manuel Lekuonari Ome
naldia, Donostia 23-4-1982, 'Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos', 61 or. Egunari da
kion liburuska, 20. or.

(12) Ikus beherago 33. oharra. Bergarako konferentzian espreski aipatzen du Manuelek Mar
cel Jousse-n lana. Brabanteko Jenobebarena 1929koa da eta litekeena da antropologo frantsesaren
liburua ordurako ezagutzea, baina ez dugu zehaztasunik hori baiezteko.

(13) J.M. ESTEFANIA: Lekuona, Manuel de, 'Literatura oral euskeria', Raz6n y Fe, 36
(1936), 128. or.

(14) M. LEKUONA: 'Cantares popu1ares.. .'; 'Idaz-Lan Guztiak', 1 1.,492-540. or.
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rrean, Bergaran hitzaldi modura emana (15); eta bigarrena, Literatura oral eus
kerica izeneko liburua, 1935ean egina (16). Hitzaldia lehen hurbilketa bat izan
zen, uneak eskatzen zuen modukoa; eta liburuaren iragarkia ezezik, eskakizun
bat ere izan zen, gero idatzi beharreko Ian luzeago baten primizia eta lehen
-fruitua.

Bergarako Udaletxean irakurritako hitzaldiak hau zuen izenburu: "La poe
sfa popular vasca", "Euskarazko herri-olerkia", mugaketa garrantzitsua ezarriz
gaiarekiko. Ez zen ahozko literatura bere osoan hartua, poesiara mugatua bai
zik. Sarrera erabat apologetikoa du, folkloreaz, herri-kulturaz estimu handia
ekartzen duen baten jarrera bindikatiboa. Eta sartzen da herriko gauzak, eta
herri-poesia ere bai, mesprezatzen dituztenekin; eta herri-kantuen zenbait ar
gitalpenekin. Eta aipatzen du nola badiren desilusio handiz poesia herrikoiaz
hitzegiten dutenak, baina musikarekin zoraturik daudenak (17). Eta gogoratzen
ditu herri-kantuen mordoilokeriak hiztegiaren aldetik, baina garbi utziz hiztegia
ez dela irizpide literaturen edertasuna dastatzeko (18).

Berak aurkeztuko duen poesiak hausten ditu poesia klasikoaren arauak.
Baina puntu honetan iritziak markatzeko, gustua da irizpidea. Eta herriak go
goko du horrelako poesigintza ez-kultua. Eta ikertzaileak oso kontuan eduki
beharko ditu klasikoen arrazoizkotasuna eta herriaren irudipena. Eta gauzak
mugatuko ditu, arrazoizko logikaren gainetik zentzuek eginiko kontzeptuen 10
turek duten garrantzia azpimarratuz. "La imaginaci6n, por el contrario, une sus
visiones e impresiones mediante enlaces y relaciones de un orden puramente
sensitivo" (19). Eta poeta aristotelikoak onar ez dezakeen zerbait, gerta daiteke
edertasun bikaineko poema izatea herriarentzat.

Mintzaldiak hiru parte ditu, eta ordena honetan aurkeztuak: 1) Dekorazio
-olerkia; 2) Kopla zaharrak; 3) Bertsolaria.

a) Dekorazio-olerkia

Gaiari dagokion tratamentua emateko, metoda etno-estetikoa darabilkiela
dirudi. Etno-ikerketen bidez, ordurako argitaratua zuen bere Cantos populares
bilduma; eta Bergarako mintzalditik hiru urtera argitaratu zuen Yakintza-n, lan
txo bat, non, beste azterketen artean, antologia bat argitaratzen baita, dekora
zio-olerkiko altxor homituagoa aurkeztuz, "Las canciones infantiles" deritza
na (20).

(15) M. LEKUONA: 'La poesfa popular vasca', Eusko-Ikaskuntzaren Bosgarren Batzarra,
'Euska1 Artegintzari buruzkoa', Bergara, 1930. Idaz-Lan Guztiak, 1 t., 197-257. or.

(16) Id.: Literatura oral euskerica, 'Zabalkundea Sorta', 'Euskaltza1eak', Donostia, 1936.
(17) Id.: 'La poesfa popular vasca', Idaz-Lan Guztiak, 1 t., 187. or.
(18) Id., ibid.
(19) Id., ibid., 189 or.
(20) Id.: 'Las canciones infanti1es', Yakintza, 1 (1933), 136. or. Idaz-Lan Guztiak, 1 t., 614.

or.
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Bestalde, azterketa estetikoek eraman zuten poesi mota honek pintura eta
eskultura dekoratiboekin duen antzekotasuna ikusaraztera, izena bera ere hain
estetika girokoa gertatuz. Eta asmatu zuen metodo bat, poesi mota honen xe
hetasunak deskribatu, ulertu eta aurkeztu ahal izateko. Etorkizunean gai berari
buruz egingo dituen ikerlanetan gutxi aurreratuko du Bergaran emanikotik. Be
har bada azterbideak aurkezterakoan egiten du aurrekada Oiartzungo azken ur
teetan, umeen hizkuntzariburuz Gasteizen lehen artikulu hartan esanikoa zu
zenago gai honi aplikatuz (21).

b) Kopla zaharrak (Kantu zaharrak)

Hemen ere aurreko puntuan esaniko zenbait ideia gogoratu beharra dago.
Alegia, ordurako egina zuela antologia bere bilketa pertsonaletan. Baina ge
hiago oraindik. Manuel Lekuonak altxor aberatsa aurkitu zuen Gure Herria
aldizkarian, hain zuzen ere, supplement (eranskin musikala) argitaratzen hasi
zenean (22). Osaba aldizkariaren harpidedun zen. Eta eranskin musikalak ar
gitaratzen hasi zirenetik, 1924tik 1929rainokoak bildu eta enkuadernatu egin
zituen. Eta bilduma horretan ikusten da, nola kantu zaharren irudi guztiak go
rriz azpimarratzen zituen, zinez irudien altxor aberatsa atereaz, ikerlariaren oi
narri-datuen sendogarri nahiko zabala.

Lehenengo bi bertso-Ierroak eginik omen daude

"a modo de marco pintoresco, en que se encuadra el asunto del cantar, sin
que al parecer tenga nada que ver con eJ" (23).

Baina hau ere dio:

"no es absolutamente incoherente para con el asunto de la copla, sino que
guarda con el estrechfsima relaci6n, en cuya percepci6n estriba, precisamente,
mucho de la gracia estetica del cantar" (24).

Berriro iritzi etno-estetikoak erabiltzen ditu, lotura akustikoa baizik ez du
ten koplak badaudela aipatzeraino.

Estetika aldetik berea aitortuko dio klasikoari baina iadanik hasten da ai
patzen azken orduko abanguardia, arrazoiaz eta logikaz gain, beste prozedura
lotutzaileak onartuko dituena, irudien enpleguan. Baina puntu hau zehatzago
eta ugariago aipatuko digu gerrondoko saiakeretan, hala nola, "Problemas que
plantea la Literatura oral vasca" (Deustuko Unibertsitatea, 1967an) (25), eta

(21) Id.: 'La canci6n infantil', Idaz-Lan Guztiak, 9 t., 23-40. or.
(22) Gure Herria, 1924tik 1929ra arteko "Supplement musical" eranskinak bildu eta enkua-

dernaturik dauzka, 338. orrialde.
(23) Id.: 'La poesfa popular vasca', Idaz-Lan Guztiak, I t., 206. or.
(24) Id., ibid., 203. or.
(25) Id., ibid., 541-567. or.
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"La psicologfa vasca a la luz de la poesfa popular" (I Semana de Antropologfa
Vasca, 1970ean) (26). Baina bi hitzaldi hauetaz geroago beste ataltxo bat ideki
beharko dugu.

c) Bertsolariak

Dekorazio-olerkiaren eta kopla zaharren aurkezpenean, aldaketa hain na
bariak ez daude Bergarako konferentziatik liburura. Ez hala, ordea, bertsola
ritzari dagozkionetan. Kokatzen du ahozko literaturaren barruan, literatura mai
la desberdina, baina estetika ezin-ukatua duena aitortzen diola ahozko literatura
honi, eta preseski bertsolaritzari. Baina askoz gehiago du esateko geratzen zaio
na, gero liburuan emango diguna, hain zuzen.

Kalifikaturik uzten du mintzaldian dioenaren maila:

"Por la brevedad del tiempo y por la extensi6n de la materia (y tambien por
el canicter de mi conferencia, que, mas bien que de estudio, tiende a ser de
indicaci6n de puntos de vista) en la obra del bertsolari no podre fijarme mas
que en algun puntito, y aun eso de paso, 0 a modo de ejemplo. Y tampoco
podre del fen6meno del bertsolarismo decir todo cuanto quisiera" (27).

Gauza gehiago esan nahiean geratzen da. Aipatzen du estreinakoz Marcel
Jousse-n liburua, beronetan apia hartuz aipatzen duela bat-bateko iardun poe
tikoa misio-lurretan eta Biblian. Eta nola gure herri-literaturan ematen diren
ahozkotasunezko poesigintzaren fenomeno guztiak, batez ere bertsolaritzan.
Hala nola memoria azkarra, bat-batean aritzeko trebezia, pentsamentuzko mu
gikortasun eta arintasuna, gaia laburbiltzeko abilezia, poemari batasuna ema
nez, eta azkenik adibide zerrenda luzea, generoak zehaztu gabe baina eredu
desberdinak aipatuz... Guzti hau garatuago ematea izango da liburuaren eka
rrietako bat.

Mintzaldiak azkenean, hamabi testu poetiko daramatza. Oiartzungo cam
pus-lanetan bilduak eskuarki. Berri-emaile oso kualifikatuak zituen: koplaritzan
Jose Manuel Lekuona, "Lexoti Zaharra" izan zuen iturri, eta berau Bergaran
ere izan zen mintzaldiko adibideak kantatuz (28). Bertako kopla zaharrak, to
berak, Xenpelarren bertsoak, Kazkazurirenak, P.M. Otano, J.K. Zapirain, Uda
rregi, Pello Errota biltzen ditu. Orduko Oiartzungo bertso-sorta memorizatua
da izan, Lexotik lekukotu ziona Manuel Lekuonari.

(26) Id., ibid., 569-597. or.
(27) Id., ibid., 215. or.
(28) Id., ibid., 200. or.
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Ahozko literaturaz den Manuel Lekuonaren liburu klasikoak hiru argital
pen izan ditu, edizio batetik besterako aldea gauzak ugariago aipatzean dagoe
larik. Izenburuan aldaketa badago hasteko: Literatura oral euskhica lehenen
goak, eta Literatura oral vasca hurrengo biek (29).

Mamiari atxekiz, poesiaz gain, beste bi alderdi berri daude, mintzaldian
hain landuak ez zirenak; 1) Ahozkotasunari buruzko xehetasunak, honen ezau
garriak finkatuz eta garatuz; 2) Poesiaz gain, gero eta literatura genera gehiago
sartzea literatur azpisailetan, hala nola teatraan eta erromantzeetan. Eta testue
tan ere aldaketa handia dago, batez ere hirugarren argitalpenean, 1930eko bil
duma eta kardaberaztarren artxibotiko zenbait pieza gehitzen dituelarik (30).

Generoen ordena ere aldatu egiten du liburuan Bergarako mintzalditik, ber
tsolaritzarekin hasiz, eta gertakari honi emanez autorearen ustez eman behar
zaion luze-zabala. Edukiaren aldetiko aldeari begiratzen badiogu, badu liburuak
bigarren argitalpenean gauza berririk, lehengo edizioan ez dakarrenik. Besteak
beste, aipagarrienak: atariko kontuetan sartzen du, "Notas geognificas"-en on
doren, lehen ez zegoen "Notas etnognificas", "Antigiiedad del vasco y de su
cultura en el Pais" (31) Andoainen idatzia. Eta beste osagarri berri bat ere bai,
"Tecnicas de la improvisaci6n" deitzen den ataltxoa (32), lehenengo argital
penean ez zetorrena.

Metodologiaren aldetik, liburu honetan azpimarragarria da ahozkotasunari
buruz Marcel Jousse-n teoriez egiten duen erabilpena. Eta axaletik hasiz, zera
dut esan beharra: Gasteizko Seminarioko bibliotekan aurkitu nuen osabak era
bili zuen edizioa. Eta bertan aurkitu nuen, nola osabak, bere ohiturari eutsiz,
lapitza gorriz azpimarratu zituela han eta hemen -arin xamar, hori bai - hain
bat lerro eta perpausa, guk erabakigarri jotzen ditugunak. Era askotako gaiak
daude azpimarratuak, baina ez gutxi ahozkotasunari dagozkionak (33). Oin
oharretan Jousse aipatzeak agertzen badigu zein izan zen autorearen inforrna
zio-iturria, azpimarratze hauek hori bera sendotzen digute, eta zehatzago ager
tzen ere bai, antropologo frantsesaren eragina, batez ere beste kulturen ikuspegi
zabala eta zehatza edukitzean eta beste herrietako ahozkotasun-gertakariekin
konparaketa egin ahal izatean.

Ahozkotasunaren ezaugarri nagusiak markatuz hasiko da: a) artifizio errit
rnikoa hizkeran; b) memoriaren garapena poetaren eta entzulearen baitan; c)

(29) Bai 'Auiiamendi' bildumakoak, 45. z., 1964; eta berdin Idaz-Lan Guztiak, 1 t., 259. or.
Izenburuak.

(30) Id.: Idaz-Lan Guztiak, 1 t., 492-540. or.
(31) Id.: Idaz-Lan Guztiak, 1 t., 260-261. or.
(32) Id., ibid., 307-311. or.
(33) M. JOUSSE: Le Style oral rythmique et mnemotechnique chez les Verbo-moteurs, 'Ar

chives de Philosophie', Beauchesne, Paris, 1925. Gasteizko Seminarioko bibliotekan dago ale ja
kingarri hau, M. Lekuonak azpimarratua.
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ahozko estiloko literatura lanean irudien eta ideien mugimendu azkarra eman
ohi da; d) bat-bateko jardunak agintzen du testuen sorreran (34). Osagai haue
tako bakoitzaren agerpen teorikoa egingo digu Jousse-n liburua aipatuz, be
reziki aipamen biblikoak eta beste kulturetakoak egiteko denean, zitak espre
suki emanez (35).

Hurrengo atalean, ahozko literatura orokorra eta euskarazko herri-literatura
ikertzen digu Manuel Lekuonak. Literaturako berriak ezezik, oralisten zientzi
altxorra aipatzen du; eta ez gutxiago berak eginiko testu azterketak, fenome
noak xeheki deskribatuz. Hemen markatzen da ahozko estiloaren berezkota
suna, Manuel Lekuonaren ekarririk estimagarriena.

Ahozko literaturaren agerpenik adierazgarrienen artean, bertsolaritza az
tertzen digu lehenik. Lehenengo ikuspegia sozio-kulturatik egina da. Gero, pro
zeduren aldetik. Hurren, metrika alderdiak ukitzen dira. Ondoren historia ber
tsolaritzatik begiratuta. Esplikazio teorikotzat dauzka hauek egileak, azkenean,
eranskin modura, propioki aukeratutako adibideak eskaintzen dituelarik. Su
posatzen du kultur estadio bat ongi finkatua, bertan parte hartzen dutenen ro
lak ongi ezagutzea herri-kultura berariaz aztertzetik, prozedura herrikoien berri
izatea, soporte sikologikoak menderatzea, testuak zehazki eta xehetasun guz
tietan deskribatzea, ikuspegi sozio-kulturalez jabetzea, prezeptibak eta arauak
markatzea, fenomenoaren bilakabidea ezagutzea... Hitz batean, ahozkotasuna
ren inguruko kultura eta estetika ispilaraztea era zehatz eta sistematu batean.

Beste bi sail ezaugarrienetakoak, kopla zaharrak eta dekorazio olerkia, ez
ditugu hemen errepikatuko, funtsean emanak daudenez Bergarako rnintzaldian.
Eta aipamen laburra eskaintzen die herri-antzerkiari eta erromantzeei. Bazuen
informaziorik puntu hauei buruz, batez ere kontapoesiari buruz, baina testuak
jasotzetik urrats motxa eman zuen aipatu genero hauei buruzko agerpenean.

4. Gerrondoko saiakerak (1955·1970)

Gerraosteko lanak ditu hauek, kultur asteren baterako landuak. Hogei urte
bazen liburua argitaratu zela. Eta gerraren eraginez, ahozko literatura utzi eta
historia lanetara lerratu zen, hala beharrez (36). Gehiago ez zion ikerketa be
rririk ia eskaini ahozko literaturari. Eta ospatzekotan ziren aste kulturalen hel
buruei begira, lanen bat eskatzen bazioten, ahozkotasunetik egina, Manuel Le
kuonak gogoz erantzungo zuen. Baina saiakera otina hartzen zaie hori dela eta
eginiko mintzaldiei.

(34) Id.: Idaz-Lan Guztiak. 1 t.. 262-263. or.
(35) Gehienik bi gai hauetan egiten ditu aipamenok: ahozkotasunaren ezaugarri nagusiak

markatzerakoan. eta bertsolaritzaz mintzatzerakoan. Id.• ibid.• 270-297 eta 297-333. or.
(36) J.M. LEKUONA: Manuel Lekuona Etxabeguren.... : 'Bidagurutzean' atala.
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Lehendik dakienaz ari dela dirudi, ondo menderatzen duen gai bati buruz
hain zuzen, ikuspegia ez bada beste zulaketarik gabe. Horregatik deitzen diogu
saiakerak direla gerrondoko ekarri hauek. Gaiaren tratamentua gerraurreko la
nen antzekoa dute, baina gehiago sartzen ditu osagai historiko eta estetiko-kul
turalak gaien tratamentuan. Idazlan hauek dira:

"Problemas que plantea la Literatura oral vasea", Deustuko Unibertsita
tean, 1967an (37); "La psieologia vasea a la luz de la poesia popular" I Semana
de Antropologia, 1979 (38); eta "Santa Clara'ren kanta zahar bat eta humoris
moa" (1955) (39).

Azkeneko kantu honen atalburu-izenak aipatzea nahikoa da diogunaz ja
betzeko. Hala dio epigrafeetan:

"Kopla gotikoak"; "Ondarroan"; "Ondarroan eta Oiartzunen"; "Gotikota
suna"; "Arkeologi apur"; "Biaterioak"; "Ironi apur"; "Metrika-apur"; "Aha
paldiak" (eta interesgarria hemen bihurkiaz dioena); "Egokitasun", "Pintura
tasun", "Humoretasun" eta "Humoretasuna bertsolarietan".

Garbi dago, saiakera honetan sartzen duela bere Lasarte eta Kalagurri ikas
lanen ikuspegi historiko-estetikoa, eta ez hainbeste literatura-azterketa, bihur
kiarena salbu (40).

Gauza jakina da, Manuel Lekuona berriro gai hauetaz arduratzen dela
Oiartzuna, azken urteak igarotzera, etorritakoan. Nahiz eta zahartuta eginiko
lanak izan, ez nuke esango baztertzekoak direnik. Zenbait fiabardura badute Ian
hauek, batez ere gerraurreko zenbait gai ugariago eta zuzenago forrnulatzera
koan. Baina metodologiaren aldetik ez dakarte hainbesterainoko aldaketarik,
eta bere horretan uztea dela uste dugu gauzarik egokiena.

II. ONDORIO METODOLOGIKOAK

Ikerketaren nondik norakoak ematen digu helduleku, hemen eta orain me
todologiaren hari nagusiak finka eta heda ditzagun.

1. Metodo induktiboa datu lanketarako

1.1. Gasteizen irudikatzen da Manuel Lekuonaren ikerkuntz irudia eta
maila, batez ere herri-literaturaren ikerketei dagozkienetan. Bokazioduna zen
irakaskuntzarako, hogei urtez irakatsi zuelarik ahozko literatura eta hizkuntza

(37) M. LEKUONA: Idaz-Lan Guztiak, 1 t., 541-567. or.
(38) Id., ibid., 569-597. or.
(39) Id., ibid., 9 t., 255-283. or.
(40) Id., ibid., 272-274. or.
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Gasteizko Seminarioan. Landa-lanetara ohiturik zegoen, bai bakarka, bai tal
dean, batez ere ikasleekin batera. Honez gain, "Lyceum Cassiciacum" taldekoa
zen, A. Pildain, I.M. Barandiaran eta L. Araviotorrerekin batera. Astean bitan
biltzen ziren, bakoitzak orrialde batzuk aurkeztuz, norberak zituen zaletasun eta
lantzen zituen alorren arabera. Eta esan daiteke, bilera eta taldelan hauek ze
rikusi ederra izan zutela Manuel Lekuonarengan, honen ikertzeko eran, idaz
keran eta zereginari gogor eusteko gogoan (41).

1.2. "Eusko-Folklore Elkartea"-n partaide eta lankide ezezik, ikertzaile
ere badenez lehenengo zenbakitik, Manuel Lekuonaren metodologia Eusko
-Folklore-koa bera da funtsean. Ikerlari folklorista baten jarrera du, eta beronen
ekintza berberak egiten ditu gaia aurkitzean, sailkatzean, deskribatzean, teoria
bihurtzerakoan, kultur konparaketak egiterakoan.

1.3. Metodoa aplikatzeko zenbait urrats:

a) Zer bildu behar den: sinesteak, leiendak, ipuinak, alegiak, herri-sen
dakuntzaren errezetak, konjuruen formulak, kantuak, esakerak, asmakizunak,
esaldi klitxetuak, atsotitzak, leku-izenak, errituak, ohiturak, umeen jolasketak...
Eta ikerku behar dira, herriak bere sentipen jator eta artistikoak adierazteko
dituen baliapideak.

b) Non bilatu behar dituen materiale folkloriko horiek: gizartearen azpi
-azpian, gure Herriaren harpean, gaurko kulturaren eragin suntsitzailea oraindik
oxta-oxta senti ohi den azpi hartan.

c) Nola bildu behar diren: kantuei buruz arau partikular hau ematen da:
kantua, bere letra eta musikarekin bildu behar da bi hauek elkarren osagarri
dira, eta elkarrekin behar dute joan.

d) Ikerketa sistematikoki osabetetzeko, galdekizunak eta egitasmoak
prestatzen dira, galdera zerrendak dira, sistematikoki ordenatuak. I.M. Baran
diaranek 1920an paratu zuen galde-sorta hau: "Literatura oral del pueblo
vasco", besteak beste.

e) Goragoko ikuspegia, zientzibidea:

"El investigador que quiera realizar labor mas elevada y obtener resultados
verdaderamente cientificos, ha de tender su mirada sobre el conjunto de las
manifestaciones populares, ha de realizar estudios comparativos y familiari
zarse con juicios y operaciones, de caracter mas general si se quiere, pero
siempre ajustadas a las realidades que estudia. Asi lograra adquirir conoci
mientos precisos, a la vez que profundos, acerca de la literatura oral y gustos
populares, descrubrir leyes psicol6gicas y recomponer antiquisimas culturas
de la humanidad" (42).

(41) L. BARANDIARAN IRIZAR: Jose Miguel de Barandiaran, Patriarca de la Cultura
Vasca, 'Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones', San Sebastian, 1976, 107. or. eta
hur.

(42) 'Anuario de Eusko-Folklore', 1 (1921), 20. or.
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1.4. Testuen efektu guztiak xeheki deskribatuz, bai hitzen aldetik, bai ho
tsen aldetik, bai erritmoen aldetik, bai gorputz espresioen aldetik. Eta gainera,
azterketa hori, zabala bezain zehatza, eskolaren eta "Sociedad de Eusko-Folk
lore"-ren barman. Azterketa eta gogoetak ahalik eta gehien lantaldeen barman
eginak. Eskakizun baten barman, eta bide berriak urratzen dituztenen kontzien
tzipean.

2. Metodo deduktiboa teorizazioau

Ikaslan konparatiboak egiteko eta hemengoa zabalagoko beste ikuspegi,
irizpide eta lanetara jartzeko, laguntza paregabea izan zuen Manuel Lekuonak
gorago aipatu dugun Marcel Jousse-n idazki nagusia, Le style oral deiturikoa,
egilearen lehenengo lana eta idazlan handi bakarra (43).

Gaur egun, ahozko estiloa aurkitu duen autore bezala kontsideratzen da.
Baina, behar bada, zehatzago litzateke, gestuaren antropologia aurkitu duena
esatea, mimismoaren antropologia delarik ikerle honen lanen ezaugarri bere
zia (44). Eta gizonaren egitura siko-fisiologikoan oinarritzen denez ikerketa,
herrialde guztietarako baliagarri gertatzen da dakarren ikuspegia. Unibertsalis
mo honi esker bildu ahal izan ditu idazlan honetan hainbat liburutako zitazioak,
zitazioz osaturiko mosaiko bat bilakatzen delarik liburua.

Hortik du, hain zuzen, bere unibertsaltasuna eta bere aberastasuna.

Berrehundik gora dira Jousse-k bere helbururako iturri modura erabiltzen
dituen autoreak, eta beste hainbeste eta gehiago autoreon liburuen tituluak (45).
Bestalde, gure ikuspegirako azpimarragarri da, era askotako medio etnikoak
aipatzen direla Jousse-n liburuan, nortasun eta historia handikoak gainera:
akantiak, afganoak, amerindioak, arabeak, berebereak, boskimanak, txinoak,
eskimalak, etiopeak, malgatxeak, hego eslaboak, tuaregak, turkoak eta
abar (46).

Informazio luze eta zehatza. Eta hau guztia biltzen du ahozko estiloaren
oinarri antropologikoak finkatzeko eta ahozko estiloak dituen alderdi erritmi
koak, sozialak, indibidualak, fakultate mnemonikoak, prozedurak eta estilistika
agerrarazteko. Hitz batean, ikerlari ospetsuen andana, hauen liburuen ikuspegi
multidisziplinarra, medio etniko sonatuenen lekukotza, eta ahozkotasunaren
ezaugarri preziagarrienak.

Manuel Lekuonari, ikerketan aurrera egiteko, antropologo frantsesaren
ekarpen teorikoa sendogarri gertatzen zaio eta argigarri. Gasteizen emaniko le-

(43) 1£ Style oral liburuaren beste edizio bat da, 'Fondation Marcel Jousse' izenekoak ar-
gitaratua, 'Le Centurion', Paris, 1981, G. BARON: Introduction, 3. or.

(44) Ibid.
(45) Ibid., 335-341 or. Aipaturiko autoreen zerrenda.
(46) Ibid., 342 or.: Jousse-ren idazlanean aipatzen diren medio etnikoen taula.
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hen urratsek konfirmazio bat izan zuten, euskal autoreak antzemanikoa ziur
tatuz eta bermatuz. Eta argibidea ere izan zuen Manuelek, balio zientifikoz oi
narritutako ikuspegi bat hemengo mundu garrantzizko bezain gaizki ulertuari
aplikatzeko.

Norabide jakinagoa du frantsesak euskaldunak baino. Hark ahozko estiloa
du helburu, zehazki hartua; eta honek ahozko literatura Euskal Herrian ematen
den arabera. Hala ere, batak eta besteak ahozkotasunaren inguru biltzen dute
beren ikuspegia.

Lekuonak teorizatu egiten du, ahozko literaturaren ezaugarriak markatze
aIde. Jousse-k, berriz, bestelako eginkizuna du begiaurrean: ahozkoaren antro
pologiatik gestuen antropologia gorpuztea. Hala ere, informazio ezinhobea da
karkio Lekuonari, bere ahozko literaturaren lau ezaugarri nagusiak finkatzeko,
agertzeko eta konparatzeko. Alderdi teorikoak jasotzen ditu Pariseko irakas
learengandik, eta konprobaketak egiteko behar diren berriak, bai pedagogiatik,
bai psikologiatik, kritika literariotik, estilologiatik, mintzairaren antropologia
tik, historiatik... Ginarri zabalak oiartzuar autorearentzat.

Aipamen berezia egin behar diogu bertsolaritzari, agertuz zer den Lekuo
nak aukeratzen duena gai honen osagarri antropologo frantsesaren liburutik.
Ahozko literaturaz orokorki ari denean, eta preseski bertsolaritzaz ari denean
ere, Le style oralliburuak dakarkio informazio zabala, klasikoetatik, Bibliatik,
aztertuta dauden medio etnikoetatik, kanpokoaz hemengoa argituz, eta gerta
karia berberak hemen ere ematen direla egiaztatuz.

Metodo deduktiboa erabiliz, teorizazio mailako alderdi zabalagoak finka
tzeko, era zientifikoan finkatu ere, Jousse-ren liburua iturri zehatza bezain abe
ratsa gertatu da oiartzuarrarentzat. Ahozko estiloaren teoriak ematen dio bide
medio etniko desberdinetan eta gurean ere ematen dena elkarrekin konparatze
ko, ahozkotasunaren ezaugarriak markatzeko, bertsolaritzaren kontestu berariz
koa bereizteko eta balioztatzeko. Dedukzio Ian zehatza eta aberatsa egiten digu
Lekuonak, Jousse-ren teorietan apia hartuz.

3. Metodo induktibo-deduktiboa interpretazioan

Gerra zibilak bidagurutze batean jarri zuen Manuel Lekuona. Ezkutuan eta
erbestealdian, hizkuntza eta literatura utzi eta historiako gaietan murgildu be
harra etorri zitzaioan. Eta etno-historiako ikerbidea hartzen du, eliz historia 10
kalean bereziki sartuz eta aurreratuz.

Idatzizko iturriez baliatzen da, artxibo lanetan hogei urtez aritu zenez. Bai
na lagungarri joko ditu dokumentuek aipatzen ez dituzten hainbat gauza ga
rrantzizko, hala nola komunikazioak, erakundeak, eraikuntza lokalak, saleros
ketak, industria, demografia, hizkuntza eta, zer esanik ez, ahozko tradizioa.
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Etno-historian Manuel Lekuonak beti egingo du ahozko tradizioaren ai
pamena. Baina beti etno-historiaren argibiderako. Eta herri-poesiaz edo mintzo
denean, ez du gaztetako zorroztasunik indukziorako, ez eta teorizazio-Ianik ere,
prinzipio orokorretan zerbait berria esateko. Buruz dakienetik ari da, saiakera
eittea dutelarik garai honetako lanok. Eta saiakera hauen helburua ez da lite
ratura markatzea, baizik eta da etno-historiaren alderdiren bat esenplifikatzea,
hala nola sikologia, etnografia, arte plastikoak, ahozko tradizioa.

Calahorrako azken urteetan idatzi zuen 'Santa Klararen kanta zahar bat eta
humorismoa'. Badute kantu hauek indukziotik, azterketa zehatza eginez eta
konstatazio jakingarriak aipatuz. Gutxiena duzu ordea, hau. Gehiena arte plas
tikoetatik hartzen du eta gutxiago etnografiatik. Autoreak landurik daukan
etno-historiatik baliabideak eskaintzen ditu testua girotzeko, kontestu barman
jartzeko, interpretazio artistiko egokia proposatzeko. Eta poematxoa ikusten da
ahaide dituen lauki eta dekorazioekin bateratuz eta erkatuz. Zientzi arloari bai
no gehiago begiratzen zaio saiakerari.

* * *

Arrakastatsua izan bada Manuel Lekuonak ahozko literaturaz idatzirikoa,
erabili zuen metodologiak badu zerikusi arrakasta horretan. Bereziki aberatsa
zen orduko campus-lana, bai Lekuonak berak egina, bai Azkuek, Donostiak,
Nehor eta Dufok eginikoa. Begi zolia zuen autoreak, eta 'Eusko-Folklore' -ko
kide aipatuenetakoa izan zen, taldeko metodologia hain zehazki bereganatu
zuena. Eta teorizaziorako formulatzaile trebea ere agertu zen, Euskal Herriko
ahozkotasunari tratamendu aurreratuena emanez garaiko ikerlanetan. Eta beti,
hemengo etnografia eta historia hain ongi ezagutzetik zetorkion trebezia ahoz
ko estiloaren interpretaziorako.

Hor datzala esan daiteke, Manuel Lekuona euskal oralisten aintzindari iza
teko arrazoia.
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INTRODUCTION

Les lois anthropologiques...

Nous avons expiique, dans notre precedente conference, que Ie grand
apport de I'Anthropologie du Geste de Marcel Jousse -et ce par quoi cette
oeuvre reste d'une actualite permanente- est d'avoir su en rapprochant la di
versite des faits ethniques, relatifs aux traditions de style oral, degager 1'uni
versaiite des lois anthropologiques qui regissent ces memes traditions de style
oral. L'oeuvre anthropologique de Marcel Jousse est, en effet, essentiellement
d'ordre scientifique. Sa methode d'investigation, basee sur 1'observation atten
tive de la nature, des enregistrements du laboratoire experimental aux mani
festations spontanees du laboratoire ethnique, se laisse guider uniquement par
"I 'implacable logique des faits" dans une soumission constante au reel. Elle
lui permet d'induire de l'observation d'une multitude de faits ethniques les lois
organisatrices.

...des lignes de plus grande pente...

Mais il ne faut pas se tromper sur Ie sens exact de ce terme de loi utilise
par Marcel Jousse. Ce sont, en effet, des lois humaines et non pas des lois
physiques. Autant les lois physiques relevent d'une causalite rigoureuse, -les
memes causes produisant toujours les memes effets- autant les lois anthro
pologiques echappent au determinisme de cette causalite parce qu'elles portent
sur 1'Homme, etre vivant, libre et intelligent, capable, ne serait-ce que par pa
resse, de se soustraire aces lois, mais aussi sur I'Homme, etre social et socia
bilise, soumis aux fortes pressions du milieu ethnique auquel il appartient. Mar-
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eel Jousse qualifie ces lois anthropologiques de !ignes de plus grande pente
par lesquelles tendent a. s'ecouler spontanement les mecanismes de la con
naissance, de la memoire et de l'expression humaines. Cette expression de !ig
nes de plus grande pente souligne, a. la fois, Ie caractere quasi ineluctable de
ces lois et Ie champ laisse a. la liberte humaine de s'y conformer ou de s'y
soustraire par une inhibition plus ou moins grande, renforcee, Ie plus souvent,
par Ie milieu social. Les lois anthropologiques que nous allons maintenant de
crire, a. la suite de Marcel Jousse, sont done des lois generales, susceptibles
d'adaptations et de mises en oeuvre diverses, selon les epoques et les lieux
divers .

...pour une cristallisation des perles-le~ons

Ces lois anthropologiques president a. la naissance et a. la transmission des
traditions de style oral. Elles constituent la reponse spontanee --et souvent
totalement inconsciente- de I'Homme aux trois grands problemes que se pose
l'Anthropologie du Geste de Marcel Jousse: Ie probleme de la connaissance du
Cosmos, Ie probleme de la memorisation de cette connaissance et celui de sa
transmission. II est important de souligner avec force Ie caractere essentielle
ment mnemonique de ces lois. Toute expression humaine qui obeit a. ces lois
acquiert une aptitude naturelle a. etre memorisable. La Memoire qui en decoule
est celle que nous avons decrite dans la precedente conference comme etant la
caracteristique des milieux de style oral: memoire absorbante, capable apres
une seule audition de retenir par coeur des recitations, memoire efficace et
litterale, capable de retenir Ie mot-a.-mot des recitations, memoire prodigieuse
par la quantite de recitations retenues et, precisons-Ie, memoire intelligente.
Ces lois mnemoniques sont au nombre de trois:

loi du rythmisme,

loi du bilateralisme,

loi du formulisme.

Ces lois anthropologiques sont des forces cristallisantes qui, a. l'oeuvre
dans un milieu ethnique donne, vont donner naissance, lentement et seculai
rement, a. de vivantes perles-Iecons que les procedes mnemotechniques --etu
dies egalement par Jousse mais dont nous ne parlerons pas ici- vont enfiler
en colliers-compteurs.

Avant de successiver devant vous l'etude rapide de ces trois grandes lois,
permettez-moi de vous en donner un exemple methodologique, propose par
Marcel Jousse lui-meme. II s'agit d'une perle-Ie~on tiree des Evangiles et qui
est la parabole de la Maison sur la pierre et la Maison sur Ie sable:
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Recitatif 1

Quiconque apprend mes le,<ons que void
et qui fait celles-ci

aquoi sera-t-il comparable?

A un homme,
un sage

qui a bati sa maison sur la pierre.

Et la pluie est tombee,
les torrents sont venus,

Et les vents ont souffle
et se sont dechaines

contre cette maison.

Et elle ne s'est pas renversee
car elle etait fondee sur la pierre.

Recitatif 2

Quiconque apprend mes le,<ons que void
et qui ne fait pas celles-ci

aquoi sera-t-il comparable?

A un homme,
un fou

qui a bati sa maison sur Ie sable.

Et la pluie est tombee,
les torrents sont venus,

Et les vents ont souffle
et se sont dechaines

contre cette maison.

Et elle s' est renversee
et l'ecroulement fut vaste.

1. LE RYTHMISME

Le rythmo-mimisme

Le rejeu du geste caracteristique

125

Ce qui frappe, quand on observe, aussi bien l'homme spontane d'un milieu
de style oral que l'enfant, c'est sa tendance instinctive a imiter, ou plus exac
tement a mimer par tout son corps et surtout par ses mains, chacun des etres
et des objets qui l'entourent. Ce recours au geste mimismologique est ce que
Jousse appelle "la saisie et la reproduction du geste caracteristique", c'est-a-
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dire la saisie et la reproduction du geste propre a une chose qui fait qu'elle est
elle-meme et non une autre. Le serpent? c'est cette chose qui fait... et l'index
de la main droite pointe en avant dessine la demarche sinueuse du reptile, tan
dis que la bouche reproduit son sifflement caracteristique. La femme? c'est
celIe qui... et les deux mains, glissant Ie long de la tete, viennent materialiser
sa longue chevelure ou son voile. Le feu? c'est ce qui ... et les doigts, s'agitant
vivement pendant que les mains montent et descendent rapidement, evoquent
la danse ardente de la flamme. Etc. De la pourquoi on dit communement que
ces peuples dansent toujours. Tout simplement, ils s'expriment spontanement
avec tout leur corps. Nous sommes la en presence de la loi la plus fondarnen
tale de la Mecanique humaine: la loi du Rythmo-mimisme, sur laquelle repose
toute l'Anthropologie du Geste de Marcel Jousse.

Le rejeu de ['interaction

Une observation plus attentive de cette gesticulation significative nous re
vele qu'elle est fondamentalement interactionnelle. En effet, les etres et les
objets de l'univers ne sont pas isoles mais interagissent les uns sur les autres.
Ils ne propulsent donc pas uniquement des gestes caracteristiques mais aussi
des gestes transitoires. Le feu, ce n'est pas uniquement ce qui propulse cette
danse caracteristique, c'est aussi ce qui brule Ie bois, rougit Ie fer, fond la cire,
rechauffe l'homme, fait bouillir l'eau, etc. Partout nous avons des interactions,
c' est-a-dire:

Le feu
Le feu
Un AGENT

brule
rougit
AGISSANT

Ie bois
Ie fer
UN AGI

"L'element essentiel du Cosmos, c'est une action qui agit sur une autre action.
C'est ce que nous avons appele Ie Triphasisme.

"Ce peloton d'energie, que nous appelons 1'agent, agit d'une certaine maniere sur
un autre peloton d' energie que nous appelons l'Agi.

"11 n'y a pas de force, d'energie, ou si l'on veut de complexe energetique separe.
Toujours ce complexe interagit sous la forme triphasee:

AGENT AGISSANT AGI."

(Marcel Jousse, L'Anthropologie du Geste, Gallimard, pp.46-47)

Pour Jousse, AGENT, AGISSANT, AGI, sont des phases de l'interaction.
D'ou Ie terme de triphasisme interactionnel utilise par lui.

L'homme qui mime saisit donc egalement ces interactions et les rejoue en
gestes propositionnels. Transposes dans la gesticulation laryngo-buccale qu'est
Ie langage, ils determinent la structure fondamentale de nos phrases:
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SUJET VERBE COMPLEMENT

Rejeu mimismo-cinetique et rejeu mimismo-phonetique

Lorsque Ie rejeu des interactions cosmologiques est rejoue par l' Anthro
pos, avec les gestes de tout son corps et specifiquement de ses mains, Marcel
Jousse parle de rejeu mimismo-cinetique. Lorsque Ie rejeu des interactions
cosmologiques est rejoue par l'Anthropos, avec les gestes de sa gorge, Marcel
Jousse parle de rejeu mimismo-phonetique.

Role mnemonique et intelligeur du geste

Theodule Ribot avait enonce une loi de la memoire, que Jousse a reprise
a son compte, en la modifiant legerement, pour en faire la loi Ribot-Jousse:

"Un etat psycho-physiologique est d'autant plus facile afaire renaitre qu'il importe
avec lui un plus grand nombre d'elements moteurs."

Le milieu palestinien avait reconnu lui aussi la necessite du globalisme
gestuel pour la memorisation puisqu'il recommande de memoriser la Torah
avec les 248 membres de son corps. C'est dire l'importance mnemonique du
geste:

"e'est la grande loi de la memoire: plus vous faites les gestes larges,plus Ie rejeu
est facile. Le rejeu, c'est ce que nous appelons la memoire, un point, c'est tout... Si
quelqu'un dit: «Ie ne veux pas reciter les recitatifs en faisant des gestes...», libre avous!
Seulement la memoire sera d'autant diminuee."

(Marcel Iousse, Laboratoire de Ryhtmo-pedagogie, 6)

A cote du role mnemonique du geste, soulignons egalement son role in
telligeur. La grande maladie du langage, diagnostiquee par Jousse, est l'alge
brose, lorsque les mots ne sont plus que des etiquettes vides qui ne font plus
appel, chez celui qui parle, ade l'experience vecue et qui ne renvoie pas celui
qui ecoute a de l'experience egalement vecue. Le geste rythmo-mimismo-lo
gique est un moyen de lutter contre cette algebrose, en rattachant Ie mot a sa
racine gestuelle.

Le rythmo-energetisme

Le rythmo-phasisme

Or la mecanique humaine est essentiellement energetique, donc explosive
donc rythmique.
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"L'anthropos est un etre vivant, c'est-a-dire un mecanisme auto-explosif a des in
tervalles biologiquement equivalents" (Marcel Jousse, L 'Anthroplogie du Geste, Galli
mard, p. 146)

Chacune des phases de I'interaction cosmologique, qui est propulsee par
une explosion energetique cosmologique sera rejouee par un geste anthropo
logique propulse, lui aussi, par une explosion energetique biologique.

"Chaque phase est propulsee par une onde de l' energie vivante. C'est Ie rythmo
phasisme" (Marcel Jousse, L'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 141)

Le rythmo-phasisme est Ie rythme fondamental de I'expression humaine.
II est constitue par Ie retour, ades intervalles biologiquement equivalents, de
l'explosion energetique qui propulse chacune des trois phases.

"En saisissant cette interaction
je saisis autre chose aussi. Vous me direz Ie vers classique:

"Mets ta main sur mon coeur
et vois comme il tressaille au nom de son vainqueur"

Ce n'est pas seulement mon coeur qui tressaille, c'est tout mon etre qui tressaille
ici, qui tressaille la, qui tressaille la. Le peuplier, oh, voila que je deviens peuplier, je
deviens frissonnant, je deviens feuillant.

fait frissonner
Le peuplier ses feuilles

En saisissant cela jusqu'au trefonds de mon organisme, je saisis les explosions, et c'est
ce1a que j'ai decouvert sous Ie nom d'explosion energetique.

"C'est simplement notre energie vivante, nerveuse..."

"Bien des fois, quand je pense (il faut evidemment un certain entrainement pour
Ie saisir), je prends conscience d'une sorte de soubresaut a chacune des phases de I'in
teraction. Comprenez-vous pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas etudier I'expression
humaine «grammaticalement». II faut I'etudier d'abord «chosalement» vitalement.
A10rs vous sentez Ie mecanisme d'explosion sous forme d'energie qui deflagre a cer
tains intervalles."

(Marcel Jousse, Sorbonne, 11 mars 1954, 9.° cours, pp. 302-304)

"Quand sur ces mecanisme gestuels, vous allez avoir des mots, ce sera rendu pour
vous plus saillant puisque nous ne faisons attention qu'aux mots. Mais les choses, quand
nous 1es avons en nous, suivent exactement ce rythme.

"Si bien qu'a l'interieur de moi, quand je pense, c'est-a-dire quand je rejoue mi
croscopiquement les choses, par exemple: Ie moineau picore Ie grain que je vois sous
la forme d'epi, je sens en moi I'explosion du mimeme du passereau, l'exp1osion de
donner un coup de bee, l'exp1osion d'etre un epi".

(Marcel Jousse, Sorbonne, 19 mars 1953, 10.° cours, pp. 287-288)
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Le rythmo-explosisme

Le rythmo-explosisme qui est intensite

129

L'explosion energetique qui propulse chaque phase de l'interaction

"se developpe, pour ainsi dire, en trois stades que nous pouvons appeler Ie stade
inchoactif Ie stade explosif et Ie stade degressif

"Le Mimismo-cinetisme comme Ie Mimismo-phonetisme, nous fait donc assister,
dans chacune de ses interactions, a trois explosions energetiques, qui constituent Ie
Rythmo-explosisme ou rythme d'intensite. "C'est Ie rythme fondamental et toujours
present. "Grace a ce rythmo-explosisme, un mimeme s'amorce, explose et s' evanouit
en amor~ant un autre mimeme qui, ason tour, explose et s'evanouit. "Et ainsi de suite,
indefiniment". (Marcel Jousse, L'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 144-145)

Le rythmo-explosisme qui se fait duree

"Le mirnisme global est donc essentiellement et inevitablement rythme par ce
«rythme d'intensite». Naturellement, l'explosion energetique se developpe dans Ie
temps et donne ainsi un second rythme, mais derive du premier et qui est Ie «rythme
de duree» "...

"Le rythme global est donc intensite et secondairement duree. Quand cela explose
plus fort, cela dure plus longtemps sauf quand il y a un soubresaut rapide.

"Les stades intensifs de chaque phase ont, en effet, une tendance adurer plus que
les deux stades faibles que sont Ie stade inchoatif et Ie stade degressif."

(Marcel Jousse, L'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 145)

"Intensite et duree coincident. Mais c'est toujours la duree qui vient, secondairement,
s'etendre sous l'accent primordial d'intensite. L'intensite a Ie primat sur la duree. L'ex
plosion rythmique de l'energie cree Ie temps."

(Marcel Jousse, L'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 150)

Le rythmo-explosisme du fransrais

"La langue fran~aise, parmi toutes les langues que j'ai observees, est la seule qui
a cette douceur souveraine et dont l'intensite semble s'epanouir uniquement en duree...
Cette douceur unique du fran~ais permet, ainsi, a notre langue, de transporter l'inten
sification de la syllabe traditionnelle sur telle ou telle autre syllabe pour en preciser et
en accuser Ie semantisme.

"Cependant l'intensification de la syllabe traditionnelle est si profondement ancree
qu'elle continue, peu ou prou, Ie rythme normal d'intensite et de duree malgre l'ex
plosion semantiquement transitoire de l'autre syllabe.
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"C'est ce phenomene d'automatisme, mainteneur de la duree, qui avait incite, na
guere, certains poetes symbolistes et rythmeurs superficiels a affirmer que Ie rythme
stable du fran~ais etait Ie rythme de duree, ce qui est faux.

"Le rythme primordial du fran~ais est un rythme d'energie explosant doucement
sur la derniere syllabe de chaque phase et de chaque element de phase qui n'est pas
une semi-muette"
"(Marcel Jousse, L'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 152)

Le rythmo-vocalisme

Tout geste humain, qu'il soit mimismo-cinetique ou qu'il soit mimismo
phonetique est soumis a la loi fondamentale de I'explosion energetique qui
propulse ce geste en deflagrant ades intervaUes biologiquement equivalents.

Cette propulsion energetique du geste corporel-manuel ou laryngo-buccal
constitue Ie rythme d'intensite s'epanouissant en rythme de duree.

Rythme d'intensite et de duree sont donc deux caracteristiques communes
au geste corporel-manuel et au geste laryngo-buccal.

"Mais (Ie) geste laryngo-buccal n'est pas, comme Ie geste corporel-manuel, un me
canisme silencieux. 11 profere des sons, ou mieux des mimemes sonores ades hauteurs
indefiniment variables.

"Ces mimemes sonores ajoutent done, au geste laryngo-buccal, des caracteristiques
nouvelles: les timbres et les hauteurs."

(Marcel Jousse, L 'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 155)

Ces quatre rythmes du geste laryngo-buccal:
- rythme d'intensite,
- rythme de duree
- rythme de timbre
- rythme de hauteur

s'imbriquent, intimement et indechirablement, dans toutes les langues du
monde, an'importe queUe epoque donnee, et restent omnipresents, meme si
l'un ou l'autre de ces rythmes prend Ie primat d'une langue aune autre.

Le rythme de timbre

"Le fran~ais ne forme pas spontanement des schemes rythmiques dont les balan
cements se rythment, d'une fa~on aisement perceptible, selon Ie metre des timbres vo
caliques".

(Marcel Jousse, L'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 162)

II est donc moins aise de faire sentir aun Franc;ais ce qu'est Ie rythme de
timbre.
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"II n'en est pas de meme de I'arabe par exemple, dont la rythmique et la metrique,
comme celles des Grecs et des Latins, sont fondees sur Ie timbre vocalique auquel vient
s'ajouter la sensation de duree."

(Marcel Jousse, L'Allthrop!o[;ie du Ceste, Gallimard, p. 162)

Le timbre vocalique consiste aemettre les sons dans deux registres: I'aigu
et Ie grave par une position differente des muscles laryngo-buccaux.

Exemples en franc;ais:
patte - pate
jeune - jeGne
mi - mie
je jouai - je jouais

"Cette variete de timbre va jouer comme discriminant dans les significations. Ainsi,
en fran"ais, pate et pate, jeune et jeune. Des langues comme Ie latin, Ie grec ancien,
I'indo-europeen, I'arabe, etc se servent de ces differences de timbre au point de vue
semantique."

(Marcel Jousse, L'Allthrop!o[;ie du Ceste, Gallimard, p. 158)

" ... (les) vocalismes de timbre, differencies en grave et en aigu, peuvent presenter
automatiquement des consecutions fortuites qui, en se regularisant et en se reproduisant,
forment des rythmo-vocalismes comparables a ceux (de cette) phrase fran"aise:

"Vois si la mie de ce pain n'a pas I'apre rugueux de la croute."
(Marcel Jousse, L'Anthrop!o[;ie du Ceste, Gallimard, pp. 157-158)

Le rythme de hauteur

"Nous Ie constatons quotidiennement et universellement, la parole humaine n'est
pas naturellement proteree recto tono. Ce serait une impossibilite biologique et un non
sens anthropologique. Cela n'existe donc nulle part.

"Une des raisons primordiales, entre beaucoup d'autres, c'est que toutes les langues
ont commence par Ie mimismo-phonetisme. L'anthropos a d'abord mime, ii des hau
teurs melodiques differentes, Ie son des etres et des choses. Ainsi Ie chat-huant, par
exemple, ne dit pas oul oul ii la meme hauteur melodique que Ie coucou revele son
nom cou cou avec un petit timbre si caracteristique et un peu enroue."

(Marcel Jousse, L'Anthrop!o[;ie du Ceste, Gallimard, p. 158)

"Si nous, Fran"ais, nous voulions sentir ii peu pres ce que c'est Ie rythme de hau
teur, nous n'aurions qu'a prendre nos interrogations qui jouent sur la hauteur:

"Revient-il? S'en va-t-il? Le prend-il? Le tient-il?

"Nous avons Iii affaire a quatre anapestes de hauteur et nous pourrions faire toute
une serie de pieds rythmiques avec ce principe de rythmique de hauteur."

(Marcel Jousse, L'Allthrop!o[;ie du Ceste, Gallimard, p. 159)
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Le rythmo-melodisme

La melodie naturelle du langage
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Un autre fait universel et facilement observable est, que dans tous ces mi
lieux de style oral, les recitations ne sont jamais "causees" mais "rythmo-me
lodiees".

"La melodie intervient comme une compagne naturelle du langage dans nos lan
gues africaines... La vraie parole humaine s'exprime dans Ie rythme melodique dont
elle re<;oit sa puissance attracti ve et persuasive."

comme Ie soulignait Mgr Anselme T. Sanon, eveque de Bobo-Dioulasso
(Burkina-Faso)

dans la revue Afrique et Parole, n." 48, p. 22

"La melodie est une chose normale et naturelle. on ne peut pas prononcer des
phrases sans melodie, car c'est la physiologie meme qui commence a moduler la me
lodie sur les levres... Ecoutez parler un Chinois, ecoutez un Amerindien de I' Arizona,
ecoutez un Anglais, ecoutez un Fran<;ais, ils n'ont pas la meme melodie, mais i1s ont
tout de meme, tous, des melodies, et diverses de province a province, et meme, d'in
dividu a individu... II est extremement difficile de tuer la melodie de notre voix pour
en faire une lecture recto tono. Nous ne pouvons pratiquement pas faire du recto tono
parce que nous sommes des etres vivants."

(Marcel Jousse, L 'Anthrop%gie du Geste, Gallimard, p. (65)

Des etres vivants, c'est-a-dire des etres rythmises dont la voix ne peut
echapper a la grande loi de l'explosion de l'energie vitale a des intervalles
biologiquement equivalents; c'est-a dire aussi, des etres dont I'intelligence et
l'affectivite s'investissent dans les mots prononces et font jaillir la melodie du
sens meme des mots.

Le semantico-melodisme

Cette melodie naturelle du langage est donc indissociablement une rythmo
melodie et une semantico-melodie.

"Cette semantico-melodie ne se plaque pas du dehors comme les notes graphique
ment musicales, sur des mots graphiquement manuscrits. La signification se fait me
lodisation. Nous disons et dans son sens fort: «elle se fait». Nul besoin de la faire et
nulle possibilite de I'empecher. .. "

(Marcel Jousse, L 'Anthrop%gie du Geste, Gallimard, p.166)

La melodie est la parole elle-meme, vivante, sentante et connaissante. II
s' agit de tout autre chose que la psalmodie passe-partout et banalisante.
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Le rythmo-melodisme mnemonique
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La melodisation de la parole humaine, parce qu'elle est rythmique et se
mantique, est puissarnment mnemonique. On comprend que tous les milieux
traditionnels l'aient spontanement et intelligemment utilisee dans Ie transport
de leurs recitations. Le milieu ethnique palestinien, lui-meme, se conformait a
cette maxime, rappelee par Marcel Jousse dans son ouvrage Les Rabbis d'Is
rael (1):

"Quiconque dit Ie Mikra sans melodie et la Mishnah sans psalmodie celui-Ia l'Ecri
ture en dit: "Et certes Je leur ai donne des preceptes qui ne sont pas beaux." (Megillah,
32)

Fidele acette regIe, Rabbi Ieshoua de Nazareth n'a pas "preche" son evan
gile mais bien rythmo-melodie ses le~ons, avec une melodie traditionnelle pro
pre achaque genre litteraire.

2. LE BILATERALISME

La structure triplement bilaterale du corps humain

Que fait Ie petit enfant qui doit reciter une le~on? II se balance sur ses
jambes. Partout, dans la plupart des milieux ou l'on transporte les textes par
oral, les recitateurs se balancent, soit de gauche adroite, soit d'arriere en avant,
soit de bas en haut.

Ce balancement corporel decoule de la structure bilaterale du corps hu
main. L'homme est un etre triplement bilateral: il a une gauche et une droite,
un arriere et un avant, un bas et un haut.

"L'homme est un etre a deux battants, et quand donc il s' exprime globalement,
il balance son expression suivant la conformite de son corps. La loi du Mimisme ne
peut se debiter que conformement a la structure humaine. De meme qu'il marche en
se balan9ant alternativement, de meme l'homme s'exprime en se balan9ant alterna
tivement.

"Si l'homme s'exprime en se balan9ant, c'est qu'il a deux cotes qui sont symetri
ques. Nous ne pourron jamais nous echapper de cette loi vivante de l'organisme hu
main."

(Marcel Jousse, L'Anthroplogie du Geste, Gallimard, p. 206)

(I) Les Rabbis d'Israiil, Les Recitatifs rythmiques paralleles, Spes, Paris, 1930.
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Ce balancement corporel a une influence profonde sur la gesticulation glo
bale du recitateur.

Le balancement corporel dynamogene

Tout d'abord, Ie balancement corporel dynamogenise 1'0rganisme et fa
cilite Ie rejeu gestuel corporel-manuel, laryngo-buccal. En effet, Ie choc du
talon sur Ie sol fait deflagrer une onde nerveuse dans tout Ie corps qui dyna
mogenise tout l'organisme et fait sortir Ie geste. C'est pourquoi, certains pro
fesseurs, orateurs ou poetes sont incapables de s'exprimer ou de composer, s'ils
ne se balancent pas ou ne marchent pas. Etre debout pour se balancer libere
Ie geste. Au balancement corporel, on peut appliquer ce texte du Style oral:

"Toute serie de gestes qui, a l'echelle convenable, prolongent, en les accentuant,
les explosions automatiquement rythmiques de 1'energie, dynamogenise 1'organisme et
facilite les operations physiologiques et psychologiques."

(Marcel Jousse, Le style oral rythmique et mm§motechnique chez les Verbo-mo
teurs, AMJ p. 219)

Le balancement corporel mnemonique

Du fait que Ie balancement facilite Ie rejeu, rejeu corporel-manuel et laryn
go-buccal, il a un rOle mnemonique important.

E. Bougly nous rappelle Ie role mnemonique du balancement dans Ie trans
port de la Torah en milieu juif:

"Pourquoi les rythmeurs corporels-manuels, faisant passer leur mecanisme global
sur Ie mecanisme oral, ont-ils garde ces balancements? C'est qu'ils sentaient, mi-cons
ciemment, mi-inconsciemment, que c'est par la que la memoire se montait. Et ce fut
leur prestigieux Talmoud, leur apprenage, dans tous les sens du mot si bien a eux,
appreneurs quotidiens et inlassables de jour et de nuit.

"On ne saurait trop Ie repeter: sans Ie savoir theoriquement, Israel agissait ainsi
parce que Ie mecanisme de la memoire a besoin, pour se monter et se declancher, du
mouvement du corps. C'est a cette instinctive mnemonique que Ie balancement rythme
de la Torah a du sa conservation dans les synagogues. Sans balancement, il aurait ete
impossible de la reciter tout entiere comme Ie font les Rabbins et les Razis. Les offi
ciants, que l'on y songe, doivent encore aujourd'hui la psalmodier sans faute, sans he
sitation, ne fUt-ce que 1'espace d'une virgule. Les assistants qui, eux, suivent les paroles
dans les livres, reprennent Ie Recitant a la moindre dMaillance. A la troisieme dMail
lance, il est disqualifie. Seulement, jusqu'a la decouverte des causes psycho-physiolo
giques et des effets mnemoniques de la loi du parallelisme, Israel se balanc,;ait sans
savoir pourquoi."

(E. Bougly, La Mimique hibrai"que et la Rythmo-pedagogie vivante, Cahiers juifs
n.D 15, Mai-Juin 1935 p. 199-210)



LES TRADITIONS DE STYLE ORAL... - Yves Beauperin

Le balancement des gestes corporels-manuels
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"L'anthropos rythmo-mimeur de style global s'est donc entraine jusqu'a la routine
a reproduire en lui, energetiquement et durativement, les actions et interactions de I'uni
verso

"Alors, en vertu de la loi du simple et du double bilateralisme, de droite et de
gauche, comme d'avant en arriere, il se sent pousse, quasi malgre lui, apres chaque
«geste interactionne!» a rejouer ce geste sous une forme semantiquement identique, ana
logue ou antithetique.

"Un geste interactionnel en declanchera ainsi un ou deux autres qui se balanceront
avec lui dans une curieuse unite musculaire, rythmique et semantique, dont l'importance
est considerable. C'est Ie «scheme rythmique» binaire ou ternaire.

"La encore, rythmique et logique coincident...

"... Nous avons la l'origine bilateralement rythmo-mimique de la fameuse loi du
parallelisme interactionnel et propositionnel qui va se jouer dans l' organisme humain
en depit de toutes les dissociations qu'on pourra lui faire subir."

(Marcel Jousse, L'Anthropologie du Geste, Gallimard, p. 231)

A un geste a gauche correspondra un geste a droite:
"Que ne sache ta gauche

ce que fait ta droite"

A un geste vers Ie haut correspondra un geste vers Ie bas:
"Et toi, Capharnatim

qui montes jusqu' aux cieux
jusqu'au sheol tu descendras"

A un geste vers l' avant correspondra un geste vers l' arriere
"Vous ne les laissez pas y venir

et vous les en empechez"

Le balancement des gestes laryngo-buccaux ou paralleIisme

Le balancement corporel distribue les gestes corporels-manuels a gauche
et adroite, en arriere et en avant, en bas et en haut.

II va donc aussi amener Ie balancement des gestes laryngo-buccaux et nous
rencontrons ici la loi du parallelisme propositionnel qui n'est donc qu'une
consequence du bilateralisme humain.

"Ce parallelisme, a la fois physiologique, semantique et rythmique, jaillit du bi
lateralisme humain. II se saisit dans la structure meme de l'homme au niveau d'un
mecanisme et d'un organisme vivants. Car l'homme est a deux battants.

"C'est Ie principe meme du balancement que nous trouvons partout: chez I'etre
spontane, chez l' enfant qui recite sa le«on, etc. De la Ie parallelisme que nous trouvons
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dans les compositions de style oral: paralIelisme des formules, parallelisme des reci
tatifs, tous parallelismes portes par un corps qui oscille symetriquement."

(Marcel Jousse, Le style oral rythmique et mnemotechnique chez les Verbo-mo
teurs, AMJ, p. 159 note 1)

Le parallelisme est ce phenomene recitationnel que l'on retrouve dans tou
tes les recitations traditionnelles: lorsque Ie recitateur a rythmo-melodie
une proposition il a presque toujours tendance aemettre une proposition
analogue. On a voulu faire de ce parallelisme une caracteristique de la
"poesie" hebrai"que. C'etait faire dependre d'un milieu ethnique donne ce
qui est un fait purement anthropologique. On Ie retrouve chez tous les peu
pIes qui portent oralement leurs traditions, aussi bien chez les Chinois,
comme l'a montre Tchang Tcheng Ming dans sa these Le parallelisme
dans les vers du Cheu King que chez les Finnois, dans Ie Kalevala, les
Malgaches ou les Africains... Partout l'homme balance, "parallelise" ses
traditions pour mieux les porter.

Voici quelques exemples tires de traditions diverses:

Ma bouche est garrottee par la timidite
mes levres sont Mes par la honte.

Que votre parole soit etrange
que votre langage soit hesitant.

(Jean Paulhan, Les hain-teny merinas, Paris, 1913)

Ne fais pas ouvrir la boite
ne fais pas parler Ie mechant.

Le cheval meurt,
Ie champ de course reste.

Le brave meurt,
la gloire reste.

(Turquie)

Void qu'un desir me saisit
l'idee m'est venue a l'esprit

De commencer areciter
de moduler les mots sacres

D'entonner Ie chant de famille
les vieux recits de notre race...

(Kalevala)

Le Seigneur a fait les deux par sa parole,
l'univers, par Ie souffle de sa bouche.

II amasse, il retient l' eau des mers,
les oceans, il les garde en reserve.

(Ps 32)
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Le parallelisme des schemes rythmiques

Cette loi du parallelisme s'exerce a trois niveaux dans les textes.

D'abord, dans les schemes rythrniques.
Jousse appelle ainsi
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"les deux ou trois emissions vocales, semantiquement et melodiquement paralleles
formant un tout complexe..."

(Marcel Jousse, Les lois psycho-physiologiques du Style oral vivant et leur utili
sation philologique, Geuthner, p. 4)

Pour etre clair et concret, voici un exemple de scheme rythrnique binaire,
c'est-a-dire compose de deux balancements:

Us ne conseillent pas d'abord
mais ils raillent plus tard.

(proverbe merina)

Voici un exemple de recitatif compose de schemes rythrniques temaires,
c'est-a-dire compose de trois balancements:

Notre sanctuaire est mine,
notre autel abattu,

notre temple detruit.
Nos harpes sont brisees,

nos hymnes etouffes,
nos acclamations arretees.

La lumiere de notre chandelier est eteinte,
notre Arche d' Alliance captive.

Nos parvis sont fouIes,
Ie nom qu'on prononce chez nous profane.

Nos preux sont outrages,
nos pretres brules,

nos levites prisonniers.
Nos filles sont souillees,

nos femmes violees,
nos vieillards deshonores.

Nos petits sont vendus,
nos adolescents esclaves,

nos hommes enchaines.
(Mgr Gry, traduction de IV Esdras, pp. 312-313)

Le parallelisme de schemes rythmiques aschemes rythmiques

Bien souvent, Ie parallelisme ne se produit que de scheme rythrnique a
scheme rythrnique:
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Cette fumee, vers l'Ouest
n'est pas de la fumee, mais une coquetterie.

Ce riz que l'on pile, vers l'Est
n'est pas du riz que l'on pile, mais un caprice.

(HaiiHen." merina)

Le parallelisme des recitat!f\"
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A une echelle plus haute, Ie parallelisme va jouer de groupe de schemes
rythmiques agroupe de schemes rythmiques. On obtient alors de petits reci
tatifs paralleles:

Quiconque apprend etant enfant
a quoi sera-t-il comparable?

A de l'encre ecrivant
sur du velin nouveau.

Quiconque apprend etant vieillard
aquoi sera-t-il comparable?

A de I'encre ecrivant
sur du velin gratte.

(Rabbi Elishah ben Aboujah)

3. LE FORMULISME

La stt~reotypie du geste

La sensation du formulisme

Ceux qui ont etudie de pres les milieux de style oral expriment souvent
leur etonnement devant Ie fait suivant: des gens simples, "incultes et illettres",
suivant nos criteres anous, se montrent capables d'improviser, avec facilite et
rapidite, des recitations d'une tres grande beaute litteraire.

Voici un exemple typique, cite par F.M. William, dans La vie de Marie,
Mere de Jesus.

"Les circonstances qui entouraient ]a composition et la conservation du Magnificat
ont ete mises en lumiere de nos jours, par la vie d'une jeune fille nommee Maryam,
du village d' Abellin, proche de Nazareth.

"Cette jeune fille qui mourut en odeur de saintete comme soeur converse chez les
Carmelites de Bethleem laissait son arne s'epancher aux heures d'enthousiasme reli
gieux, en cantiques solennels. Elle ne savait ni lire ni ecrire et ne savait aucune langue
etrangere de sorte qu'elle demeura toujours une simple enfant de son pays. Mais quand
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Miryilm commenc;ait ses cantiques, les phrases se succedaient sur ses levres avec une
telle rapidite que l'on pouvait difficilement arriver ales reproduire par ecrit.

"Ses effusions du coeur prouvent, en tous cas, que, dans ce pays, des psaumes et
des cantiques comme Ie Benedictus et Ie Magnificat peuvent aujourd'hui encore sortir
des levres de pieuses femmes du peuple. Voici a l'appui de nos dires, un morceau
emprunte a un cantique de ce genre.Cest la peinture du rafraichissement apporte a
l'ilme par la sainte Communion:

"Le Seigneur a visite sa terre,
jusqu'alors dessechee et sterile.

A sa venue, elle a rec;u rosee et fecondite,
La rosee du Seigneur a descendu sur elle:

Fleurs et verdure ont pousse.
L'arbre auquel je m'appuyais

a maintenant la douceur d'un palmier.
Mes forces renaissent

Mes mains et mes pieds peuvent desormais me soutenir.
Ma chair ressemble a celie d'un petit enfant,

Mes muscles ont retrouve leur souplesse.
Mes os se sont fortifies

Leur moelle est devenue tendre comme une pilte.
Mes cheveux ont retrouve leur souplesse

Et se rangent de nouveau sur ma tete.
Mes oreilles se sont ouvertes

Pour recevoir les douces paroles du Seigneur
Ma langue s'est deliee

pour chanter vos louanges." (Soeur Marie de Jesus crucitie)
"Si l'on rapproche ce court morceau des psaumes de la Bible, on lui reconnait avec

eux la meme parente que Ie Magnificat."
(F.M. William, La vie de Marie, mere de Jesus, Casterman-Salvator, 1947, pp. 87-

88)

Mais, comme pour Rene Bazin, face aux improvisations des Touaregs, au
fur et a mesure que la familiarite avec ces recitations grandit, a I'etonne
ment admiratif fait place une certaine deception et agacement:

"Quand on a beaucoup lu d'improvisatons des poetes touaregs, on s'aperc;oit qu'ils
se repetent, et qu'au Sahara plus qu'ailleurs, certaines metaphores, dont nous etions
d'abord amuses ou emus, sont de style et fanees. Peu importe ici."

(Rene Bazin, Charles de Foucauld, Paris, PIon 8 rue Garanciere, 6e, 1921, ch XI,
Poesies et proverbes, p. 370)

C'est qu'ils viennent de rencontrer la loi du Formulisme et leur desabu
sement, voire leur mepris, resultent de leur ignorance de cette loi.

La stereotypie souple du geste

La loi anthropologique du Formulisme est la loi de la stereotypie vivante,
souple et adaptee des gestes humains, que ce soient les gestes de I'expression



140 EUSKERA - XL (2. aldia)

et de la communication, que ce soient les gestes de la vie courante ou du tra
vail.

"L'homme ne pourrait pas vivre dans une spontaneite jaillissante perpetuelle. On
peut dire que Ie Formulisme est la tendance biologique, mysterieuse mais irresistible,
a la stereotypie des gestes de l'anthropos"

(Marcel Jousse, L'Anthropologie du Geste, Gallimard, p.18)

Cette stereotypie est egalement la pente naturelle des gestes laryngo-buc
caux.

"Tout scheme rythmique qui a fait «danser» un geste propositionnel sur les muscles
laryngo-buccaux d'un improvisateur ou d'un recitateur, acquiert par la-meme une ten
dance a «danser» de nouveau.

"Un geste propositionnel, identique ou analogue au premier, s'esquisse-t-il tot ou
tard dans Ie «compose humain» de l'Improvisateur et cherche-t-il a s'exprimer sur ses
muscles laryngo-buccaux? De par la loi de l'automatisme et du moindre effort, ce geste
propositionnel -simplement esquisse et, pour ainsi dire, a la recherche de sa forme
definitive- va s'amplifier et se danser selon Ie schema verbal et rythmique qui s'offre
spontanement a lui.

"Le meme phenomene psycho-physiologique de stereotypie gestuelle se produira
pour tous les gestes propositionnels plus ou moins nombreux, qui seront necessaires a
l'intercommunication des individus de tel ou tel milieu ethnique.

"Ainsi s'elaborent, au long des siecles, mi-instinctivement et mi- volontairement,
un certain nombre de gestes propositionnels-cliches, dansant sur les muscles laryngo
buccaux selon les schemes rythmiques-types en nombre relativement restreint. Les me
mes propositions se trouvent sur les levres de tous."

(Marcel Jousse, Le style oral rythmique et mnemotechnique chez les Verbo-mo
teurs, AMJ, pp.174-175)

L'improvisation formulaire

Le souffle dicteur des dieux

La loi du forrnulisme va nous perrnettre d'elucider une part du mystere de
l'Inspiration. Pour les improvisateurs et pour ceux qui les ecoutent, la beaute
des improvisations qui jaillissent et la spontaneite avec laquelle elles jaillissent,
releve du mystere. Aussi certains milieux font-ils relever l'improvisation de
l'inspiration des dieux. Cette croyance est confortee chez certains improvisa
teurs par Ie fait qu'ils entendent, en eux, une voix leur dieter leurs improvi
sations.

"Ces temps demiers, j'ai eu la joie d'avoir en face de moi un recitateur de bylines
russes. Etant donne Ie caractere traditionnel de ces recitations, nous avons pu voir que
tous ces hommes recitent avec toute une serie de formulations qui sont, pour ainsi dire,
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un etonnement pour les improvisateurs eux-memes. lIs ne savent pas comment toutes
ces formulations vont jouer...

"Je vous ai parle aussi de ce Recitateur basque ou plus exactement de cet Impro
visateur illettre, Martin Irabola, berger. Comme je lui demandais: «Quand vous allez
improviser, qu'est-ce que vous ressentez? - «Ah! je ne peux pas savoir si je vais bien
improviser! 11 faut que ~a me dise lao 11 y a quelque chose qui cause en moi, sans moL
Quand ~a dit la, je dis. Quand ~a ne dit pas, je ne dis pas."

"C'est la tout Ie grand phenomene de la dictee, du souffle dicteur qui possMe les
muscles et qui les force a jouer selon les formules...

"11 y avait a cote de moi des membres de l'Academie basque qui prenaient au vol
ces improvisations et ces hommes possedant a fond des l' enfance Ie langage basque,
disaient: «Cet homme est extraordinaire, il a une science de la langue basque et qui,
plus est, une exacte rythmique qui Ie fait retomber sur les rimes finales avec un nombre
parfait de syllables."

"Si des savants, des professeurs sont en admiration devant des phenomenes pareils,
vous pouvez juger combien ces hommes qui sont soumis a ces forces, quasi geniales,
sont eux-memes stupefaits."

(Marcel Jousse, Sorbonne, 28 avril 1932, 17.0 cours, pp. 10-11)

"C'est que Ie mecanisme de cette activite constructrice est mysterieux, et tout ce
qui est mysterieux, dans ces civilisations, est d'origine divine. Aussi quand quelqu'un
se sent pousse, soit a improviser des paroles, soit a improviser des actions dont il ne
se croyait pas capable, il se disait: «11 y a un dieu en moi et c'est ce dieu qui me dicte».
Et nous verrons qu'a peu pres toutes les epopees, ou plus exactement toutes les reci
tations, soit historiques, soit tMologiques, commencent par lao

"Chante-moi 0 deesse ce que je vais avoir a dire
"Dis-moi 0 muse, Ie sujet que je dois traiter, et donne-moi les formules."

"Nous comprenons cela et nous allons Ie voir dans Ie cas d'Homere. C'est une
chose qui m'avait tres frappe lorsque j'ai commence a etudier Homere, cette croyance
dans son impuissance personnelle. Actuellement, lorsque je vous parle, en lalque que
je suis --et vous comprenez en quel sens je Ie dis- je sens bien que c'est moi qui suis
I' auteur de ce que je vais dire, je Ie sens trop bien, Mias! En revanche, dans ces milieux
la, qui ont re~u toute une serie de gestes preformes, qui n'ont plus qu'a laisser jouer
des automatismes qui sont admirablement montes, Ie doute peut venir et quand on en
tend les improvisateurs basques, on ne peut pas s'empecher de leur demander: «Com
ment faites-vous pour improviser?» Et celui dont je vous parle souvent, Matxin Irabola,
sur lequel je voudrais pouvoir ecrire un livre, un jour me disait, avec les deux ou trois
mots de fran~ais qu'il savait: «aQue voulez-vous, je ne sais pas comment j'improvise»
et mettant sa main sur la poitrine: «Quand ~a cause la, je parle».

"C'est cette «parole qui cause la», qui est quelque chose d'extremement mysterieux
pour eux. lIs ne se sentent pas les auteurs de ce qu'ils disent parce qu'ils ont des outils
beaucoup mieux fa~onnes que les notres.

Nous autres, nous avons casse toutes nos phrases. Nous devons ajuster a chaque
instant Ie mot qui va prolonger tel autre mot. Tandis que la, I'improvisation se fait



142 EUSKERA - XL (2. aldia)

beaucoup plus facilement et c'est precisement cela qui m'a amene a decouvrir Ie Style
oral d'Homere d'abord et tous les autres styles: palestinien et autres. Ce sont des styles
formulaires. Alors la, on se sent beaucoup plus pousse que nous. lis sont <~oues» pour
rait-on dire."

(Marcel Jousse, Sorbonne, 21 decembre 1933, 3." cours, pp. 49-50)

"L'inspiration etait eela jadis. Elle existe encore dans toute sa beaute chez les vo
ceratrices corses. Quand nous nous penchons sur ces improvisatrices, nous avons une
sorte d'effroi. Voila un cadavre et voila la soeur ou la mere du mort. Tout a coup, cette
femme est prise par je ne sais quelle force mysterieuse et de sa bouche sort, avec une
melodie rythmante, ces voceris tellement beaux, modeles par la douleur. Aucun de nos
poetes ne pourrait imiter cette simplicite et cette spontaneite merveilleuse. Mais nous
n'avons pas affaire a de la poesie. C'est autrement grand, autrement profond! Ce qui
est regrettable, c'est qu'on ne se soit pas occupe de cela, qu'on ait etudie des Valery,
qu'on etudie des Virgile et qu'on n'ait pas regarde, qu'on n'ait pas enregistre sur des
disques tout ce fremissement vivant. II sera bientot trop tard... Ie dieu est presque mort.

'Tai eu la grande joie, il y a trois ans, d'assister a I'improvisation d'un improvi
sateur basque, celui dont je vous ai parle souvent, Matxin Irabola, cet homme de 53
ans, paysan berger, que j'etais aile voir rentrant son foin. Ce dimanche-Ia, il avait pris
vacance pour venir avec trois autres improvisateurs. Et il etait assis aupres de moi et
comme je mettais rna main sur son bras, j'ai senti son bras trembler. Alors, dans les
quelques mots franc;ais qu'il savait. il m'a dit: <d'ai peur, je ne sais pas ce que c;a va
dire la quand je vais etre oblige de me lever.» Voila l'inspiration, mes chers petits
poetes, qui demandez ce que c'est que l'inspiration creatrice, la voila! Ce n'est pas votre
inspiration."

(Marcel Jousse, SOrb011l1e, 15 fevrier 1934, 8." cours, p. 153)

Automatismes et inspiration

Sans nier I'inspiration des dieux, dont releve,sans aucun doute, Ie genie
personnel de chaque improvisateur, I' Anthropologie du Geste nous fournit des
instruments d' analyse de cette mysterieuse inspiration.

Ces improvisateurs sont habitues, depuis la petite enfance, a memoriser les
formules gestuelles, verbales et melodiques du milieu ethnique auquel ils ap
partiennent. I1s ont donc monte, en eux, des automatismes gestuels qui ne de"
mandent plus, ensuite, qu'a rejouer d'eux-memes, d'une maniere quasi in
consciente. A ce sujet, Marcel Jousse distingue deux types d'improvisateurs:
Ie type laryngo-buccal, Ie type auriculaire. Le type laryngo-buccal a monte ses
automatismes par les gestes de sa gorge et ces gestes, rejouant d'eux-memes,
vont faire jaillir directement, et avec aisance, la recitation. Le type auriculaire
a monte ses automatismes par les gestes de ses oreilles et ces gestes, rejouant
d' eux-memes, vont produire une veritable dictee de la recitation aux oreilles
de I'improvisateur. II ecoute et il repete.

"Pourquoi ces hommes, totalement illettres, sont-ils capables de nous donner tout
de go quelque chose d'aussi beau? lei, je fais encore simplement appel a des souvenirs.
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"Des l'enfance, ces hommes ont entendu les recitateurs et les improvisateurs. Chose
assez curieuse, nous pourrions dire que Ie don se revele tout jeune. Les rythmeurs sont
rythmeurs des I'enfance. Cet illettre, dont je vous parlais tout a I'heure, a un fils qui a
entendu son pere improviser tout Ie temps, et il est reste absolument calme. Par contre,
il a une fille de 16 ans. Quand elle allait en classe, elle laissait de cote ses 1e~ons et se
mettait a rythmer suivant les formulations entendues par son pere. Et sa mere me disait
que lorsque l'ecole etait finie et qu' elle allait garder 1es bestiaux, elle 1aissait de cote
ses livres et se mettait a improviser.

"C'est que nous avons Ia tout un entrainement par des milliers et des milliers d'ex
periences et les formules se montent dans les assistants par I'audition.

"Nous prenons ces gens pour des rustiques. Combien Ie sens de la langue est plus
fin chez eux que chez nous! Cela nous parait etrange qu'un aveugle puisse faire des
choses comparables a I'Iliade ou a I'Odyssee? Mais non, c'est que I'aveugle est, pour
ainsi dire, contraint de prendre cette profession de recitant et d'improvisateur et voila
pourquoi les plus grands rythmeurs-improvisateurs etaient des aveugles.

"Que le cas se soit produit pour Homere peu importe, il se produit encore main
tenant a chaque instant dans Ie milieu slave, armenien ou dans Ie milieu des recitants
de bylines.

"Ce Demodokos, que nous voyons apparaitre dans Homere, est, pour ainsi dire,
une sorte de modele de l'improvisateur qui est cheri de la muse et qui entend et repete
sa dictee.

"C'est que Ie langage peut n'etre pas seulement une chose parlee mais aussi une
chose ecoutee. Si bien que I'improvisateur, s'il n'est pas un pur laryngo-buccal, mais
est du type auriculaire, va sentir se jouer la dictee sur ses muscles facilitants et alors,
il ecoute, il entend et repete...

"Ces types auriculaires entendent avant de l'articuler, la parole leur retentir aux
oreilles. Ceux-Ia auront effectivement plus de difficultes a s' exprimer que celui qui joue
de toute premiere gesticulation, de tout premier muscle, toutes ses formulations dans
sa bouche.

"II Ya la un transfert assez curieux entre Ie mecanisme auriculaire et Ie mecanisme
laryngo-buccal. Pour ces individus, l'audition est Ie phenomene premier. De la pourquoi
ils ont parle de souffle dicteur, d'inspiration.

"Le souffle est la chose re~ue. Nous n'avons pas de meilleure comparaison a ce
phenomene que I'exemple que nous avons a chaque instant sous les yeux. Lorsqu'un
enfant recite sa le~on, entoure de ses petits camarades, il a un souflle dicteur a cote de
lui: c'est Ie camarade qui murmure les premieres syllabes de la phrase a reciter."

(Marcel Jousse, Sorbonne, 28 avril 1932, 17.° cours, pp. 275-276)

Une juxtaposition neuve de formules anciennes

Chaque milieu ethnique de style oral elabore, au cours des millenaires, un
veritable tresor de formules traditionnelles, globales ou orales, que chaque in-
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dividu re90it et reutilise, dans une stereotypie guidante, mais avec une adap
tation souple et plus ou moins originale. L'improvisation formulaire ne consiste
donc pas ainventer des formules neuves et inedites que nul n'a jamais emises
jusqu'ici. Elle consiste ajuxtaposer, d'une maniere neuve et originale, des for
mules anciennes portees par la memoire du milieu.

"Les phrases principales sont toutes montees (par un formulisme traditionnel).
Qu'il s'agisse d'exprimer l'un ou l'autre des gestes de la nature ou tel ou tel fait de
l'homme, Ie geste propositionnel va se proposer traditionnellement sur les levres; mais
alors, va se passer un phenomene tres curieux: c'est qu'au moment de la composition,
effectivement, les phrases, les gestes propositionnels vont venir se juxtaposer d'une fa
«on neuve dans l'improvisation.

"Pour certains types auditifs, ce sera une voix qui va resonner soit dans l'oreille,
soit dans la gorge. 11 y a la un phenomene d'hyper-autophasie que nous retrouvons dans
la psycho-pathologie, mais que nous trouvons dans les milieux de Style oral a l'etat
normal. L'expression de la pensee est pour ainsi dictee.

"Nous voyons alors que ces hommes, ces femmes et ces jeunes filles --comme
nous l'avons vu chez les Serbes, chez les Corses, chez les Basques- sont d'autant plus
a l'aise pour improviser qu'ils ne font que juxtaposer des balancements traditionnels.

"Ceux qui voudront etudier ce probleme, pour nous donner la solution, auront a
dresser tout d' abord un recueil des gestes propositionnels de ces formules stereotypees
traditionnelles qui aident l'improvisateur a batir ses compositions."

(Marcel Jousse, Sorbonne, 11 juin 1931, 11.° cours, pp. 159-160)

Le formulisme textuel

Le formulisme textuel s'exerce a trois niveaux:
* au niveau des propositions ou plus exactement des gestes proposition-

nels

Agent Agissant Agi

* au niveau des schemes rythmiques

* au niveau des recitatifs qui sont des groupements d'un certain nombre
des schemes rythmiques.

A chacun de ces niveaux textuels, Ie formulisme agit de trois fa90ns:
* par stereotype: c'est la repetition pure et simple d'une formule, d'un

scheme rythmique, d'un recitatif.

* par module: il n'y a plus repetition pure et simple, mais, a l'interieur
d'un cadre fixe, substitution d'un terme nouveau.

* par structure: ce qui est identique ou analogue, ce n'est plus Ie texte
mais la construction.
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II est difficile, dans Ie court temps de parole qui m'est ici imparti, de faire
sentir cette loi du formulisme. II faudrait mutiplier les exemples. Permet
tez-moi simplement de vous donner deux exemples, empruntes Ii l'Evan
gile, qui vous feront sentir, rnieux que de longs discours, ce formulisme
par stereotYp'e, module et structure.

La guerison du lepreux

Et it advint que Jesus descendit de la montagne
et allaient apres lui des foules nombreuses.

Et voici un homme vint
et it etait rempli de lepre.

Et it vit Jesus
Et it tomba sur sa face

Et it cria vers celui-ci
et it lui dit:

"Rabbi, si tu Ie veux,
tu peux me rendre pur."

Et fut emu Jesus
et il etendit la main

Et it cria vers celui-ci
et it lui dit:

"Je Ie veux,
sois rendu pur!"

Et aussitot s' en alla de lui la lepre
Et il fut rendu pur.

La guerison de La flUe de Jafre

Et it advint que Jesus traversa dans la barque
et allaient pres de lui des foules nombreuses.

Et voici un homme vint
et son nom etait Jai:re

et il etait chef de la synagogue.

Et it vit Jesus
et it tomba a ses pieds.

Et it cria vers celui-ci
et it lui dit:

"Rabbi, rna fille se meurt
Mais viens dans rna maison

Et pose tes mains sur elle
Et elle guerira et vivra."

Et entra Jesus
et il prit sa main.

Et it cria vers celle-ci
et it lui dit:
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"Jeune fille, je te Ie dis,
leve-toi."

Et aussit6t se leva la jeune fille
et elle marchait.

CONCLUSION

EUSKERA - XL (2. a1dia)

Comme Ie scribe bien instruit en la Royance des Cieux, dont nous parle
Rabbi Ieshoua de Nazareth dans son Evangile et qui tire, de son tresor, du
nouveau et du vieux, Marcel Jousse a su faire du nouveau avec l'ancien du
tresor des traditions de style oral. Le regard que porte, en effet, Marcel Jousse
sur Ie passe n'est ni celui d'un archeologue qui inventorie les choses mortes
du passe et les classe comme dans un musee, ni celui d'un antiquaire qui res
taure I' ancien pour en faire un objet mort de decoration. C'est plutot Ie regard
d'un therapeute de medecine douce qui, au chevet d'une civilisation malade,
diagnostique deux redoutables maladies dont elle souffre: l'algebrose et l'am
nesie, et qui lui propose comme remMes les bonnes plantes traditionnelles que
sont Ie realisme paysan et Ie geste rythmo-mimismo-Iogique. Le combat est
difficile et meme inegal. Les influences nocives d'une culture, trop exclusi
vement de style ecrit et envahie par les moyens modernes de communication,
trouvent en I'Homme une complicite naturelle, celle de la facilite et de la pa
resse. Mais ce qui se passe au Pays Basque, comme ailleurs, la renaissance de
la langue et la survivance vivace des traditions orales est plein d'espoirs pour
I'humanite tout entiere. Un sang neuf et vieux coule toujours, tel une fontaine
de jouvence. Marcel Jousse qui, a son heure, a su renforcer les convictions
d'un Manuel Lekuona, nous invite toujours avenir y puiser pour y guerir nos
scleroses.

"Quiconque a des DreWes pour entendre, que celui-lii entende!"



AMA HIZKUNTZA BIZIKO DA.
OHAR BATZUK

IPARRALDEKO BEGITIK

Oiartzun, 1994-12-29

Emile Larre

Ez dira protesta moduan hartzekoak nire hitzok. Euskara Batuari "bai"
errana dio Euskaltzaindiak duela 25 urte. Nik ere bai. Arantzazuko Biltzarrea
ren egun haietantxe nuen nik ere hain zuzen Herria. Astekariaren kudeantza
hartzen, Lafitte zenaren ondoan: ortografiatik hasi ginen berehala sistemati
koki, lehen aldakuntza batzu eginez berehala gure nahikeria onaren seinale;
gaineratekoa etorriko zela urratska, pausoka: irakurleak ere behar baitzuen se
gitu, ulertu lehenik eta ez galdurik ibili, nahasi eta lotsatu. AIde horretarik,
batua guri ez zaigu egundaino dudan eta zalantzan ezartzekoa iduritu baizik
euskaldun guztien gaurko eginbidea: euskara bat guretzea eta plazaratzea, bata
idazkeran bederen, hots, euskaldun guzieri erabilgarri zaiena, ororentzat ber
dina eta gu denen bilgarria.

Horiek hoIa, nahi dut hastetik erran, gure Iparralde xumetik, ez direla mi
nik gabe egiten holako ebakuntza eta operazioak. Eta hau ere: ez daitezkeela
Ian horretan denak izan berdin onargarri. Funtsean, hori aspaldi ikusia du Eus
kaltzaindiak: hau bera bermatu delarik xinaurri Ian honetan: Euskalkien Atla
saren egiteko xokoz xoko ibiliz herriko hegal guzietan manetofoia eskuan bere
langile ordezkarien bidez. Hor daude orain bilduak gure herri-euskara berekin
daukaten zintak, Xuberoko mendietarik eta Bizkaiko itsasportu xokoetarainoko
aberaldi, zirto eta azentuekin. Horiek orde eta Euskerako Aktek erakutsiko dute
ondikotz gure ondarearen aberastasuna: aIde batetik badugula mintzaira bakar
bat, hau oraino berdintzen ari, denentzat ahal bezain ulergarria; bestetik gure
herrietako euskalkiak, hauek beren iturriko uraz aberats eta bakoitzak bere mo
duan derabiltzanak, berezitasun, ahoskatze ta oro.

* * *
Ama hizkuntza: Nor da gaur Ama?

Kontuz ibil gaitezen hitzekin: Oxobi olerkariaren denboran, hots, azken bi
mende hauen bide-kurutzean, badakigu nor zen Ama: etxeko andrea, haur aIde
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baten ama maizenean, kristau legean bizi eta haurrak araberan altxatzen eta
guziz, euskalduna, beste neholako nahasturarik gabea. Ama-hizkuntza ere ba
dakigu zein zen orduan: gizalditik gizaldira gure lurretan mintzatu zen hura
bera, bere betiko garbi eta dorpe hartan xoil-xoilik edo halatsu, etxe guzietan
erabilia herri hartan guzian.

Ama ez baitzen, egundaino edo halatsu, bere etxetik atera, bagenuen Ure
peleko euskara, eta Behorlegikoa, nola ere dudarik gabe Goizuetakoa, eta Gaz
telukoa, eta Elantxobekoa... Grain aldiz kontuak dira: ama Bidarrain sortua,
Kanbon Ian egiten eta Baigorrin bizi. Edo bere ama aita baino gutiago ikusten
duela haurrak lanaren gatik. Goazen orduan aita-euskaratik: bakarrik, hau xu
berotarra izaki... Batek bestea balio dutela euskalki horiek guziek, gauza jakina.
Hemen dago ordea koska: zein euskalki izanen da haur horren herri-mintzaira,
eta izanen ote da hor, ala herri-euskararik ala euskalkirik? Hor bai baduke ba
tuak bere lekua; edo, maiz gertatzen dena, berek eginen duten euskalkien ba
teratze bat? ..

Gaurko egunek eta bizimoduek dute hori ekarri. Lurretik bizi zen atzoko
jendeak ez du holakorik ezagutu. Abere artean bizi ziren orduan, lur-solas zi
tuztelarik beren auzoarteko gogoetak, eleak eta harremanak, laborantzak eta
hazkuntzak ekartzen dituzten solasbide, kezka eta bestekin. Horra zertaz haziak
zituzten beren pentsakera eta ateraldiak, eta herri-mintzaira.

Grain ez da batere hola. Auzoarte berean, nekazaria da oraino ere bere
baserritar mintzaira betikoa daukana, eta, oraino, ez beti. Beste auzoa aldiz tek
nikalari izanez hura ofizioz, maiz kanpoan dabila eta erdalduna du bere mun
duaren erdia. Ez ote dira, harren haurrak, lehenik erdarala lurratuko direnak?
Ez ote dira ikusten familia osoak ere, euskaraz batere axolatu gabe, erdal min
tzairala jo dutenak haste-hastetik, euskararik badela ere ez axolatuz. Goazen
polliki halere: ez dira beti holakoen haurrak izanen gibelatuenak, atzeratuenak,
euskararendako: bihar, orobat, bilduko du mutil edo neska horrek, euskararen
kotsua, birusa, bere lagun taldean. Gaur ikusten ez denik ez baita, badira ho
lakoak, euskararen ikasten behin hasi-ta, irakasle bilakatzerat ere heltzen di
renak. Nire galdea orduan: non zuten haiek herri-euskalkia? Nongo ama-min
tzaira den haiena?

Hor erran dudana, ez da bakarrik hirietako karrika edo inguruetan gerta
tzen. Baditugu orain Garaziko semeak, baserri euskaldun garbiko ume, Gara
ziko euskara "xu"-kari maitagarriaren itxurarik ere ez baitu haien euskarak. Zer
gertatu zaie bada? Etxean ez dute euskaraz (eta Garaziko euskaraz) besterik
entzun. Baina eskola ta kolesiotan ikasten zabiltzala, edo beren artean haurrak,
gazteak, maiz erdaraz mintzo, burasoetarik urrun edo aparte, ez dute beren
etxeko esaldirik ikasi, hots, adin batetarik goiti ez da izan haientzat herri-hiz
kuntzarik. Geroztik, euskararen kotsua zinez bildua bai, baina etxetik kanpo
dute berriz euskara rnintzatu eta asko ikasi ere baina ez etxekoa, ez amarena.
Badut ustea hori bera gertatzen dela Senperetik eta Urrufiara, hala-nola entzu-
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ten baitira hango gazteak baxenabartarren "gira" eta "zira"-ka mintzo, berek
ez zutelakoan "gare, gara" eta holakorik ikasia, beren etxeko mahainean zu
tena. Gauza bera ere gertatzen da xuberotar seme-alabetan beren xubererari bu
ruz. Eta ez bakarrik euskaldunetan: badakit Bardozeko gaskoin semea, bere
etxeko gaskoinera utzirik, euskara ikasi duena, halaxeko ikasketetan ibiliz.

Zer bada? Uko egin behar ote dugu, gaskoinek beren aldetik eta guk eus
kaldunek guretik? Galdua ote dugu herri-mintzairaren partida? Beharko ote du
euskarak mintzaira-hil bilakatu? Badakigu holakorik gertatu zitzaiola aspaldi
latinerari eta beti badagoela latinera baina mintzaira hil bezala, nehongo herri
batek ere ezduelarik mintzo, salbu nazioarteko apaizek Lurdesen edo Erroman
elgar ulertzea gatik, edo irakasle batzuek unibertsitate batzuetan?

Ez gara gu hortan. Erran nezake gu euskaldunek badugula besterik herrian,
ama-hizkuntzaren lekua helduetan hartu duten hiru mailetakoa. Denetako le
hena bertsularitza. Honek iduri du Hegoaldeko gauza dagoela zenbait urte ho
netan. Ez balinba! Euskal Telebista hor dugu Iparraldetik ere gero-ta-hobeki
hartzen duguna. Eta zer erran, gero-ta-gehiago, bertsulari hoberenak Iparral
derat deitzen dituzten ostatu eta taldeez? Bertsularitzarekint, baina aldi honetan
beste alderat, Xuberotik ateratuz, horra Pastorala, beti berdin prezatua. Az
kenik Antzerkia ere aipa nezake herri-euskararen sail honetan. Horiek guziek,
eta ez dut aipatu ere kantua, diote euskara herrikoi bati bere betiko bidea za
baltzen, gaurko Euskara Batuaren sukar onaren artetik.

Ama-hizkuntzatik antzerkiraino goratuz, ez genuen nahiko amaren goxo
tasuna gal zezan hitzak eta ez dezala gal nehondik ere, herrikoi behar baitu
egon gure teatroak taulen gainean, bertsularia bere bertsuarekin herrikoi dagoen
bezala. Baina bada halere, bere berrikoitasunean berdin, ahoskatu hitzaren eres
petu bat, galtzerat utzi behar ez dioguna. Hori da ahoskera edo ahozkatzeko
manera. Hor badugu, bederen guk iparraldekook zer erran eta zer deitora. Hitz
batez erraiteko, aldatzen ari zaiku Iparraldean, bide haundiz, euskararen ahos
keratzea. Hola segituz, azken hogei urte hauetan bezenbat galtzen badugu beste
hogei urtez, zer geldituko ote da euskararen soinu, hotsean, amaren ahoskera
hartarik? Ez naiz hanbat mintzatuko bi r dun hitzen ahoskeraz, gaitz hori biziki
aspalditik sartua baitugu Iparraldean. Pentsa: nire aita zenak erdara guti zekien
eta guk erraiten dugun rreka bazuen berezkoa, nik bezala: irria, nigarra, ez ez
mingaina eta hortzen artean zarraskatuz, baizik zintzur zokoan, frantsesek be
zala. Hori galdutzak utziz, huna min gehiago egiten diguna azken 20 urte haue
takoa delakotz eta frantseskeria hutsa: r bakarra bikoizturik erabilia frantses
erakasle ez-jakinen eraginez eta aita-ameri behatu gabe, hauek balio guti bai
tute herriko maixuaren aldean: Irigoien, Etchegaray, Marticorena, Irigaray
(hau irrigarri legala ahoskatua). Ttikikeria lidurike, amaren eta aitaren ahoskera
galtzea ez balitz. R bakunaren horretan, hau ere behar ginuen salatu. Huna la
burzki: "etzakala hori hunki" erranen zidan amak beti: Orain ez da hoIa errai
ten, baizik "Ez, zakala hunki". Eta halaber erraiten zidan. "Eztuk hori egia".
Orain aldiz: "Ez duk egia". Euskaltzaindian hoIa idazteko erabakia hartzean
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erran zen bai: "Ez da" idatzi eta ezta ahoskatzeko. Baina hori ahanzten da, edo
ez ikasi.

Hortako nahi ukan dugu hemen aipatu.

Gaitz bera dute holako kezka eta minek salatzen. Egoera ere ez dugula
hanbat aldekoa, bereziki Iparraldean. Ofizialtasunik ez daukagu euskararentzat,
nahiz beti zenbait gehiago ardietsiz goazin. Eta inguramenak gaitu oraino gu
tiago laguntzen, gaurko egoerarekin: haurrak bi urtetako eskolarat doatzi, gu
sei urtetan joan ginen, lehenik euskara ongi ikasirik. Orain aldiz ez ote da hau
rra amaren besoetan baino maizago, erakasle erdaldun batenetan, leku ttipia
ukanen baitu zinez haren bizian eta hezkuntzan ama-euskarak? Eta hastapena
baizik ez da hon: "Haur" hura eskoletan izanen da... hogei urtetan oraino. Arte
horretan zer zorte egina izanen zaio etxeko euskarari eta zer estimu? Badakit
zenbaitek euskal irakaskuntzetan izanen dutela beren hautua egina. Hanbat
hobe. Aldiz besteek?

Zer egin beraz?

Goitik hoin guti lagundurik, hautuak egiten baditu gehiengo batek egoera
horri doazkionak, zerbait salbatuko da. Zertako ez hori sinetsi? Leihoak goi
koek guti idekitzen-eta, beherekoek berek dituzte idekitzen hasiak eta, gero,
noizbait, ondorio batzu agertzen dira. Herritarrek ari dute ikusten herriko gau
zen balioa, mintzaira barne. Ohartzen ari direla beren eskutan daukaten inda
rrari. Maila guzietan, bakoitzak badu bere egitekoa:

- Ama hizkuntza bat izaitekotan bihar, amak dira beharko, euskaldunak,
euskaraz egiten dutenak ez bakarrik haurrari, hau ttikia deno baina bizi-lagu
narekin oro entzuten baititu haurrak eta sukaldean, eta mahainean, telebista er
daldun ausartegi baten artetik, edo gainetik.

- Gazteak. Beharbada zuek, adin gaixko batean, zuen nortasuna erakutsi
nahi, edo behar, bazinuten, zuek hautatu bidetik joanez eta ez beste batzuek
erakutsitik, orain iragana da adin hon. Horra etorria geroaren denbora, geroko
zimenduak ateraz gaur, biharko behar izanen diren plegu berriekin.

- Sozietatea. Den bezalakoa da hau. Guk egin dugun bezalakoa gisa guziz
eta guk merezi ginuena. Halere guri dago gaurko mundua. Hobetzeak, alda
kuntzak, gure menturan daude. Nork zituzten atzoko hutsune batzu bete? Eus
kal irakaskuntzak, maila guzietakoak sortuz, eta kargudun batzueri begiak ide
kiz, ez zutenean hauek ikusten, edo ez ikusi nahi. Badute ainitz eginik. Eta
gehiago egitekorik. Herritarrek berek.

Gisa guziz, ama baitzen hemengo solasgaia, ama-hizkuntzarekin, ez ote
dute egundainotik amek egin haundiena? Gure euskaldun izaitean? Eta oraino,
ez zakitelarik zer zen ere feminismoa!
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Herria astekarian:
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Ama hizkuntzaren gai hau gurea dugu Herria astekarian, egun aipatu bi
bideak dituelarik bere eginak gure kazetak, aurten 50. urteburukari berrikatu
ditugunak.

Hiru gauza zizkion Herriari eskatuak Befiat Oihartzabal euskaltzain ki
deak: omenaldi haren aintzineko egunetan. Lehenik, izan zadin euskaraz ida
tzia. Bigarrenik Iparraldeko kazeta izan zadin, hots gure toki gostu batekilakoa.
Eta azkenik euskaldunen artean gertatu kanbiamendueri deliberatuki jarraikia.

Ama-hizkuntza ez da hor hitzetan aipu. Halere agertzen zuen hor aski gar
biki gure adixkideak gure herri hau duela bere Ama gure euskal kazetak. Ama
nolako, semea halako. Eta ere amak semea nola nahiko, semea hala izango,
bere ahal guziaz. Txosten labur honetan aurkeztu dugun itxuraren eredu nahi
ginuke gure astekaria: bere amari osoki leiala, amaren semea, batetik, dena
ama, hots hor ama hizkuntza duena. Bestetik aldiz bere haurrideen maitasunez
betea: eta hor euskara batua!





ARTAZURIKETAK ETA KONTAGINTZA

Oiartzun, 1994-12-29

Patri Urkizu

laun-Andreok, gabon eta Urteberri on!

Zein da zure grazia? Honelaxe zuzendu zitzaidan On Manuel Lekuona eza
gutu nuenean duela urte mordoxka, Errenteriako Institutuan irakasle nintzelarik
anartean eta euskal aste bat antolatzen. Hara inbitatua genuen On Manuel Le
kuona Eguberriaz eta Olentzeroaz mintza zekigun. Eta benetan gauza interes
garririk entzun genuen, eta ohartu ginen, besteak beste, hemen inguruan bizi
garenontzat, oiartzuar, errenteriar eta lezoarrentzat eguzkia Aiako Harrian al
txatzen dela eta Igeldoko parean gordetzen, gauaren ihesi. Kantatu zigun ere
Kopla Zahar (l) zenbait eta haietarik bat etzi kantako duguna da:

Lezo ta Errenteriya
irugarrena Oiartzun,
nere Iagunak, Diostesalbe
garbuarekin erantzun.

Diostesalbe! Ongi etorri!
Gabon Jainkuak diyeIa!
Legiarekin konpli dezagun
Urteberriren bezpera.

Eta beste hainbat kopla. Nire grazia, alegia, izena esan nionean lezoarren
kontu zahar batzuek hasi zitzaizkidan kontatzen, nola bitako fama geneukan,
Oiartzungo ferira astelehenetan ekartzen zituztenean haziendak, hauek beti bai
ezkerrerako bai eskuinerako dohainik eta baliorik ba omen zuten, eta lezoarrok
bezala.

Hemen daukazue, bada, lezoar hau, On Manuel omendu nahirik, hizpide
Artazuriketak eta kontagintza harturik.

Zer dira artazuriketak? Hobeto esatearren, zer ziren artazuriketak?

Har dezagun Koldo Mitxelenaren Orotariko Euskal Hiztegia (2) eta ideki
hitz horretan. Hona zer dioen:

artazuriketa, artozuriketa, artaxuriketa. Operaci6n de deshojar el maiz.
"EI despojar al mafz de su perifolla es una faena que en nuestro Pais tenia Ia
significaci6n de «velada literaria» en que se ha ido transmitiendo oralmente

(1) Manuel LEKUOA: "Gabon-Kantak", Egan, 5-6, Donostia, 1956, 13.
(2) Koldo MITXELENA, et al.: Orotariko Euskal Hiztegia. Euskaltzaindia, Bilbo, 1987,22.
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nuestra literatura popular. A esta velada se atribuye en todo el Pais la inven
cion de las consejas y sobre todo de las hiperboles: «eso se habra inventado
al destusar el maiz»".

Noski, aipamen hau Orixeren 1935. urterako bukatua baina hamabost urte
beranduago argitaratu Eskualdunak 1iburutik hartua dugu. Baina, noiztik no
rakoak ditugu? Noiz agertzen zaigu lehen aldiz herri-1iteratur adierazpen honen
berria? Lehenetarikoa aipatzen, Agustin Kardaberaz hemaniar jesuita dugu, be
raxekjasotzen baitigu ohitura hori Irufiean 1761ean argitaratu zituen San Inazio
Loiolakoaren Egercicioac liburuan, eta honelaxe, hain zuzen (3):

Ta oran, au escribitcen dedan demboran negu alderontz zuen eche barrumbean
bertan, Necazarien zori oneco edo gaistoeneco arta zuriquetan, gurasoen cul
paz, cer contuac, cer jolasac, cer triscac, cer libertade eragabeac? Eta azquenic
mutil deabruac arguia itzali, edo atcendu, ta araguiaren lujuriaco infernuco
suac, eta garrac irazaquitcen dira. Ah guraso ez fede, ta ez legueco galdu bea
rrac! Cer infernu bicia eriotzan!

Beraz, antza denez, ez zuten garai hartako jesuita zenbaitek oso gogoko
herri libertimendu haietxek. Era berean pixkat geroxeago, 1791. inguruan Biz
kairako Juan Antonio Moguelek idatzi zuen Cristaubaren icasbidea edo Doc
trina Cristiania delakoan itaun-erantzunetan honakoa irakur dezakegu:

I. Cer da escandalu argalena?

E. ... Euren echetan artazuriqueta ospetsu ta biguira infernucuac isten, edo
perrnitietan ditubenac. Jaincuac berac daqui ceimbat lotsagabequeria, ta pe
catu datozan onelaco batzar madaricatubetatic (4).

Eta beste bizkaitar batek ere artazuriketak eta bigirak elkarrekin aipatzen
dizkigu eta pekatu mortala legez debekatzen. Fray Bartolome karmeldarraz ari
natzaizue, zeinek bere Euscal-Errijetaco, olgueeta, ta dantzen neurrizco-gatz
-ozpinduba lrufiean argitaratu liburutxoan honakoa zioskun:

i,Cer dirian Biguiraac?

Biguiraac dira beste olgueeta batzuc baseerri echeetan mutilac, eta nescaac
gavaz eguiten ditubeenac. Olgueeta oneec guztiz dira ezainac, ta galdubac.
Eguija da, ija eche guichitan eguiten dira. Ta auzuac ondo derichuela, baten
bere ez. Onetarico Biguiraac izaten dira Baseerrijeetan, edo ezpatetiaren, edo
gorubetiaren, artozuritutiaren, edo gazteen aparimerijenda baten ondoric (5).

Itsusi eta lotsagarriak, pekatuzkoak omen ziren linoa garbatu, ezpatatu
edota gorulanetan gabez neska-mutilek esan eta egiten omen zituztenak, batez

(3) Agustin CARDABERAZ: Aita S. Ignacio Loyolacoaren Egercicioac... Iruiieco liburu
guille Antonio Castillaren echean, 1761, 361.

(4) Juan Antonio MOGUEL ta URQUIZA: Cristaubaren icasbidea edo Doctrina Cristiania.
Edizio kritikoa Fr. Luis Villasantek prestatua. Euskaltzaindia, 1987, 205.

(5) Fray Bartolome SANTA TERESA: Euscal-errijetaco olgueeta, ta dantzeen neurrizco
-gatz-ozpinduba. Iruiiean, Joaquin Domingo ... Iiburuguillaan, 1816, 110.
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ere argia itzaltzean. Dena den, hala bazen edo ez bazen, oroit dezakezue Oi
henartek idatzi Laur karbarien eresia (1665), non linariez ari zaigula argi eta
garbi ikusten den gaua lagun sakratua hausten dutela, hain ongi Jean-Baptiste
Orpustanek komentatu digun bezala (6). Nire partetik entzun izan diot nire koi
natu Isidro Ormazabali Zegamako baserrian, bera ttikia zelarik, artazuritzen
egoten zirela, baina lizunkerien ordez errosarioa errezatzen omen zutela.

Eta gerditu al zaigu bada horrelako auzo-lanetan kontatzen eta kantatzen
zituztenez zerbait? Ez da harrigarri dosteta hauen kontra hain garrazki mintzatu
eta jokatu ondoren, adibidez, Mendiburu jesuita oiartzuar sutsua, gauza han
dirik ez gelditzea, eta XIX. mendeari dagokionez Iparraldera jo behar izatea
testuak kausitzera.

Lehen euskal ipuintxoa, jada adierazi dudan bezala Oihenarteren 1657ko
errefrauen artean aurki dezakegu 373.a esplikatzen hasten zaigunean honela:
Behiala, hegaztiak mintzo zirenean... Bestetik, erlijio liburuetan aurki daitez
keen etsenpluetaz kanpo modu sistematikoagoan ipuinak edo ixtorioak Egunari
edo Almanaketan agertzen hasiko zaizkigu, hain zuzen, 1848. urteko Escual
dun laborarien adiskidea, egundaria edo almanaca-n Jean Battit Etcheberrik
(1806-1898) sortuan.

Eta era ezberdinetan izendatuko dira libertimendutxo hauek, hala 1848an
Berri chaharrac izango dira, 1849an Istorio Tcharrac, 1850-5 lean [storio Bi
tchiac, eta 1852an Historiac besterik gabe Baina 1905garren Urtheko / Es
kualdunentzat Eskuara-ko egunari / edo/Almanaka herria-n deitzeko beste era
hauek aurki ditzakegu: Ogi·bihi burua. Artho churitzetako eresietarik (edo
ichtorietarik), eta Patxiku Miseria. Artho churitzetan erraiten diren ichtorie
tarik. Beraz, ikusten da, berdintsu darabiltzatela berri, ixtorio eta eresi hitzak,
batzuek xaharrak eta besteak artho xuritzetakoak, baina denak berdin entre
tenitzeko helburuarekin asmatuak edo kontatuak Bada, noski, Pierre Lafittek
aipatzen digun Corpus Fabularum Vasconiae Euskal Herriko Jakintza edo de
lakoa osatzeko oraindik zer aurki eta bila urteroko almanaka zaharretan, egu
narietan eta errebistetan.

Ezagunagoak aipatzearren, testu lehenetarikoak ditugu Jean Duvoisin
(1810- 1891) kapitainak bilduak, antza denez 1832. urte inguruan, goarda la
netan zebilenean Baigorri aldean, 1883-84 urteetan Parisen plazaratuak, eta
duela urte batzuek berriki Juan San Martinek berrargitaratuak (1987). Hona zer
nolako sarrera ipinten dion Baigorriko Zazpi Liliak "Les sept fleurs de Bai'gorri
et la reine des sept fleurss. La legende Basque", izenpean osatu bilduma
txoari (7):

(6) Jean-Baptiste ORPUSTAN: "Realisme et fantaisie narrative chez A. OyMnart: Laur kar
barien eresia (Le recit des quatre cardeuses)", Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. Ed. J.A.
Lakarra et al., Gipuzkoako Forn Aldundia, Donostia, 1991, 201-216.

(7) Revue des Basses Pyrenees el des Landes. Paris, 1883, 373.
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Beihalako egunetan, behin batez, Baigorriko jauregi zaharrean ziren artho-xu
ritzeak. Badakizue artho-xuritzeetara biltzen ohi dela inguruetako gazteria, eta
holako bilkhuetan lakhet dutela kantu zaharren kantatzea eta noizbaiteko
khonderen erreberritzea.

Halako solasak Baigorriko herjaunaren gogoko ziren; goan zen beraz ar
tho-xuritzaileetara bere alaba andrearekin.

Han baziren zazpi neskatxa gazte deitzen zituztenak Herriko Zazpi-Liliak.
Hekieri buruz hau erran zuen herjaunak:

Aurten, ene alaba andrearen ezkonarazteko gogotan naiz. Zuetarik zeinak
-ere pollikienik erranen baitu kondera xahar bat, hainari dote on bat emanen
diot ene alabarekin batean ezkontzeko bere hautuko gizon gazte batekin.

Eta kontalariak izan ziren Leizarazuku Gana, Urdozeko Madalena, Gera
xane Iriberrikoa, Extebeni Mokozaingoa Tartaroaren ixtorioarekin, Fermina
Leizpaz-Jauregikoa, Martha Okhilenberrokoa, eta zazpigarrena Maria Etxau
zekoa. Egiak badira ematen dizkiguten data-erreferentziak, ixtorioak XVIIl.
mendean bizi izan ziren atso-xaharrengandik entzunak zituzten, eta hauek?
Noski, ez litzateke zail aitzinagoko mendeetan murgiltzea.

Nabarmentzen dena da, argi eta garbi, Duvoisinek menderatzen zuela kon
takizunen antzea eta artea, eta argitaratzen dituenean gaztetan bildutakoak ba
dakiela haientzat marko pollit bat prestatzen. Ordurako, hasia zen jadanik Jean
Fran<rois Cerquand (t 1888) Paben Bordeleko Akademiaren inspektorea, bil
tzen eta argitaratzen Ugendes et recits popuLaires du Pays Basque, deitu zi
tuenak Pabeko Bulletin de La Societe des Sciences, Lettres et Arts delakoan
(1874-1885).

Eta hona zer dioen Cerquand-ek hitzaurrean (8) kontu hauetaz:

Euskal Herriko ahozko literaturan atsotitzak eta kantuak izan dira orain arte
argitaratutako monumentu bakarrak. [...] Haiek bezain herrikoi eta jatorrak
diren beste monumentu batzu ez litezke ezagutzera eman? [...] Et da erreza
izan nere asmoa ulertaraztea: errientak ez dira gau beiletan ibiltzen, neguan
lanpetuegi izaten direlako Eguneko eskolaren ondoan, gauekoa eman behar
dute eta honez gain, Herriko Etxean ere Ian egin behar, haiek bait dira fran
tsesez ongi rnintzatzen eta irakurtzen duten bakarrak. [...] Gainera, oraingo
gau beilak ez dira aintzinekoak bezala. Emigrazioa dela eta, familiak gero eta
txikiagoak izaten dira, solasak eta eleketak ez dute lehenagoko eragipena...

Biltzaile izan ziren ere XIX. mende bukaera horretan -aitzindari izan zi
tuzten, Michel, Chaho eta beste-, Wentworth Webster eta Julien Vinson. Le
henak, ingeles euskalzaleak, ingelesera itzuli eta Londresen plazaratu zituen
Basque Legends delakoak (1877), berriki Xipri Arbelbidek (Kriselu, 1993) ar
gitaratuak euskarazko jatorrizko testuak, norbaitek, ingeles, gaztelania edo

(8) Jean Fran90is CERQUAND: lpar Euskal Herriko Legenda eta lpuinak. Anuntxi Ara
naren Transkripzioa. Txertoa argitaldaria, Donostia, 1985, 11.



ARTAZURlKETAK ETA KONTAGINTZA - Patri Urkizu 157

frantsesetik itzuli baino lehenago. Bigarrenak, Le folklore du Pays Basque
(1883) Parisen argitara eman zuen bilduma eder batean, hots, Nazio guztietako
hem literaturak biltzen zituen ko1ekzioan, XV. tomoa osatuz, eta bertan tra
dizioak, ipuinak, kantak, errefrauak, papaitak, epixtolak eta beste bilduz. Sa
rreran esaten digu ere, nola ipuinetarik anitz Websterrekin batera bi1duak zituen
Donibane Lohizunen, beste batzuek Cerquand-i hartuak eta bat To1osan pla
zaratu Tradiciones vasco-cdntabras liburuari (1866).

Tamalez, 1ehenago eman ziren erdaraz ixtorio hauek, euskaraz baino. Eta
oraindik egun badira eskuzkribu zaharretan galzorian daudenak, eta Eskual
duna aldizkarian (1887-1945) adibidez, sakabanaturik hamaika ixtorio, p1aza
ratzea mereziko luketenak bilduma eder batean. Horretarako lehen pausuak,
eman dizkigu Emile Larre jaunak zenbait errebistetako (Almanakak, Gure Be
rria, Otoizlari... ) lanak miatzen eta zer non aurki dezakegun argitzen. Esker
anitz.

Hala topa ditzakegu lean Elissalde "Zerbitzari"k Gure Berrian, 1921-22.
urteetan eman zizkigun 63 ixtoriotxo, "Artho Churitzetan", titulupean emanak.
Hauetako bat, ezkontza gaitzat duena kontatuko dizuet. Halaxe dio:

Mahain saindurat hurbilduak dira ezkontzeko amerikano zahar bat eta nes
katxa gazte bat, izarra bezen ederra. Itsusi da errateko, bainan burhasoek alaba
saldu diote amerikanoari bere sosarentzat.

Hurbiltzen zaiote aphez eta ezkonzako sakramenduaz erraten diozkate ez
kont-geieri behar diren guziak.

Eta gero amerikanoari, ohi den bezala:

- Nahi duzu hartu...

Amerikanoak, laster-lasterra:

- Bai, jauna.

Aphezak orduan neskatxari:

- Nahi duzu hartu...

Neskatxak:

- Ori, jauna, nihork ez daut egundaino galde hori egin!

Ez zaie, noski, Larrek ongiasko dioen bezala, ez zuhurtziarik ez eta gatza
izpirik falta Zerbitzariren ixtorioei, ez eta Piarres Lafitte "Ithurralde" izenez
1945. urtean argitaratu Murtuts eta bertze... Artho churitzetako zonbait ichtorio
chahar liburuan ageri direnei. Lafitteren ixtorio batzuek, ordea, Matalas be
zalakoak adibidez, areago dira pertsonaia historikoei buruzko kontakizunak ix
torio xaharrak baino. Artazuriketen giroa, hobekien aurkezten eta pintatzen di
guna Iparraldeko euskal kontalarien artean, Pierra laury, urdinarbetarra dugu,
Seminario handian ikasle zelarik, 1937. urtean, Eskualzaleen-Biltzarrak anto-



158 EUSKERA - XL (2. aldia)

laturiko norgehiagokan lehen sariaren irabazlea. Hona bertatik ateratako zen
bait zehaztasun eta xehekeria:

Abentuko gai hotz bat da ... nahiz eztiren orano gaiko zazpi orenak. .. Ikhusten
ahal dira Urdinarbe Etcheberrilat buruz joaiten jente andana bat... Zer debru
othe da gaur Etcheberrin? Zer den? Artho-xuritzia. Hortakoz dira khumitatu
aizo eta adixkidiak, Phetiri Etcheberrien laguntzera gogo hunez joaiten...
Etxeko jaunak emaiten deie ardu edatera, ogi eta gasna jatera... Nausiak so
bat egin-eta, galthatzen deie: Eztuzieia bide hortan ikhusi Jan Pierra Bia
gutt?... Jan Pierra Biagutta da Urdinarbeko dritxokarik hoberena; bere begi
okerrekin, ttipi eta lodi bezain erriegingarri da. Hainbestenarekin sartzen da
Biagutt... Ardu fiabar argiak tzuntzurra trenpu hunin ezarri deio, ezi beha zitie:
Nahi deizieta ixtoria ttipi bat ezaguterazi...

Kontatzen dizkie, bada, Altzurukuko apezarena, Barkoxeko laminarena,
eta berari gertaturiko pasadizoak eta...

... Ixtoria hunen urhentzila artino, artho xurizaliak oro erriz ethenik dirade,
begietarik nigarra juiten, beren sabeler etxeka, uduri lotsa diela hegalta di
tien... Hamekak eta erditako Etcheberriko arthuak xuriturik dira. Nahiz uda
eta larrazken hatsarria gaixto izan dien, Etcheberri bozkariotan da badilakoz
iragan urthian bezain beste artho... .Jan Pierra zaharra eta Batixta gaztia ba
dutza besapez, khanta orruaz...hotza bat ere bogatu gabe. Haien heotsak eztia
ttipi, ezi Garraibi zokhula artino txakurrak oro txanphaz hasazten dutie eta
lozale hanitx ere iratzarrazten Bena oren erdi baten buruko, ezta haboro ez
khantarik ez zakhurrik ezagun Ixiltasun handienian, argizagiak zelutik ar-
gitzen dutu ejerki bazterrak, kharru ikharagarri batek, Etcheberriko arthuak
beno hobeki xuriturik.

Zazpietatik hamaika t' erditara lau ordu luze ziren lanean eta zerbaitekin
entretenitu behar. Halaxe dio bada, Lafittek (9), liho-kardatze, eta arto-xuritze
tan ere jostatzeko egiten zirela alegiazko aharrak, bai bertsotan eta bai hitz lauz,
gaia zer nahitaz hartzen zelarik: doteaz, gizon-gai baten hautatzeaz, etabar.
Nola elkar-hizketa horiek Baxenabarren disputak deitzen zituzten, Nafarroan
errandoak eta Ataunen Zelemin ta Zelemon.

Nikolas Ormaetxea "Orixe"k aipatu Euskaldunak liburuan hauetariko bat
asmatzen digu, Artazuriketa kapitulu barnean. Hau Errekalden egiten dute, eta
lanean ari diren bitartean honako entretenimenduez dastatzen dute:

1. Juan ehiztariak kontatuta basurdearen ixtorioaz.

2. Asmaketa edo papaita jolasaz.

3. Atxomotxa kontu-eder-kontariak errege baten alabaren eta bukaera zo
riontsua duen ixtorioaz.

4. Pititi Traketsek neska zahar bati buruzko kanta ezagunaz: Ikusi nua
nean /zure ille latza...

(9) Piarres LAFITTE: Euskal Literatura. Patri Urkizuren edizioa. Erein, Donostia, 1990,44.
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5. Zenbait maite-eresi ondoren ama-alaben arteko lelo honetaz: Ama, ez
kondu...

6. Larraungo eta Uitziko lectio epistolae famatuez, eta

7. Errando batez.

Errando « Fernando) honen funtsa ama-alabaren arteko eta senar-emaz
tearen arteko elkarrizketa zalapartatsuetan datza. Hona azken hauen arteko bi
bertso:

Neure senar tontozko
artojale aundizko
zazpi talo bear ditu
otorduan jateko.

- Neure emazte belendin,
kata-usaia deragin,
ortzak galdu ditun eta
ire pertzak egin din.

Baina sesio guztiak azkenean neska-mutilen arteko dantza batekin buka
tzen dituzte, eta Orixek bukatzen duen bezala:

Ez badute lotu norbait nai lukenarekin,
urren-artazuritzetan kenduko bere min.

Alegia, hurrengo artazuriketetan edo erromeriaren batean beharko dutela
pareja bilatu eta aurkitu. Horrelako ixtorio eta elkarrizketa parregarria aipatzen
digu Manuel Lekuonak Literatura oral vasca liburuan (10), esanez Oiartzunen
jaso zuela ipuin kontalari eta imitatzaile jajoa zen Aitona izeneko baten ahotik
zuela hogeita hamarren bat urte. Antzerkitxoa denok ezagutzen duzue, batez
ere Xabier Leteren bitartekaritza apartaz, baina hona ekarri nahi dut. Halaxe
diote:

-Jaungoikuak egun on dizula, Andre Brijida,
aspaldiyan etzaitut ikusi orren goiz jeikiya.
Beti bezela derakarzkizu kolore gorriyak...

-Ez dira, bada, eman dizkidalako gosari-txikiyak...

-Buenas tias tengan ustedes: Senora, como 10 pasa usted?

-Osasunakin..gaztelaniaz yo no sabe.

-Goizian goizik etorriya naz zutaz enkontratzera...

-Prezisua da, ni zure alabakin ezkontzia.

-Nere alaba biyotzekua: aizan arapiko!
Artzan kopa bat, kopa bat artzan, tratu egiteko;
olako proportziyorik ez dun nola-nai galtzeko.

-Ama nere biyotzekua: ez naz orrekin ezkonduko.

-Zer aitzen dinat, arapiko? Ez yazela orrekin ezkonduko?

[...] goiko larrian bi ardi antzu ta iru artantxo;

(10) Manuel LEKUONA: Literatura oral vasca. Aufiamendi, Donostia, 1965, 148.
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beko soruan baria abasto...

Ez al-da asko gu bizitzeko?

Noski, ezkontza-eskaera honetan hizkuntzen nahastean eta dotearen ba
Hoaren ezteusan datza irrigarritasuna. Eta berdintsuak ziratekeen ere Ataungo
Zelemin ta Zelemon jokoak.

Gaztelaniaz ere errefrau bat bada celemfn hitzaz, adierazteko, emakumeen
jazkera hantuste eta irrigarriak: Por deseo de chapines, metf los pies en medios
celemines. Dfcese de las mujeres que queriendo ir bien compuestas, sin tener
medios para ello se sirven de las cosas mas extravagantes.

Julian Alustiza "Aztiri" arta zuriketaz mintzo zaigularik ere kontatzen
digu (11) nola Zumarragako Urrutia baserriko Txalto aiton xaharrak hamaika
pasadizo xelebre kontatzen zituen. Errefrauak, papaitak, prefazio eta lectio
epistolae berexiak, kantak, kontakizunak, antzerkitxoak, denek parte hartzen
zuten garai bateko artazuriketetan, ahozko literatura bezala deitu izan den ho
rretan, lana, dibertsioa eta eskola, hiruok bateginik, Juan Mari Lekuonak (12)
esaten digun bezala, eta, noski, garai hartako funtzio berdinak ez bete arren,
besterik bete dezakete egun.

Hona zer dioen, hain zuzen, Paul Delarue, trantses ipuin herrikoien azter
tzaileak hauei buruz (13):

Le conte de tradition oral a presque completement perdu sa fonction estM
tique et sociale qui etait de recreer les assamblees de paysans et d'artisans
durant les longues veillees d'hiver, d'accompagner certains travaux sedentai
res ou monotones...

Gaur egun ahozko tradizioan txertatutako ipuinek ia galdua dutela bere
funtzio estetiko eta soziala, alegia, neguko arratsalde luzeetan nekazari eta ar
tesauen auzo-Ianbilerak arindu eta alaitzearena. Eta halaxe da, noski, ze nork
daki egun, laborantzako tresneriak aldatuak direlarik, gazteen artean zer ziren
artazuriketak? Inor gutxik, tamalez. Dena den, bilkura haietako izpiritua al
daturik izan arren, bizirik irauten du kontu kontaketak, gizonak betidanik izan
duen beharra baita, hau da bestearekin nolapait komunikatzekoa.

Eta bukatzeko lekukorik jatorrena datekeen esaera zaharra:

Elur, melur, ez nauk hire beldur,
etxen baditiat arto eta egur.

Mila esker zuen arretagatik.

(11) Julian ALUSTIZA "Aztiri": Euskal baserriaren inguruan. Arantzazu Frantziskotar ar
gitaletxea. Ofiati, 1985, 112.

(12) Juan Mari LEKUONA: "Izaera eta ofizio bereziko pertsonaien erretaula Euskaldunak
poeman", Orixe. Mendeurrena (1888-1988). IV. Hitzaldiak, Etor, 199, 398

(13) Paul DELARUE: 1£ conte populairefranrais. G.-P. Maisonneuve et Larre. Paris, 1985,
T. 1,46.



TESTU IHARTUAK EUSKAL TRADIZIOAN

Oiartzun, 1994-12-30

Jose M. Satrustegi

Izena duen guztia bada, esaten zuten euskaldun zaharrek, baina ez zuten
nonbait asmatu esaten, berez izenik ez duen beste zer asko ere badela euska
raren munduan. Honelako zerbait gertatzen da ahozko literaturan testu ihartuen
gaiarekin. Bada herri-jakintzan ahoz aho errepikatutako zenbait esaldi trinko,
testu zaharkitu eta soinu-errepikaldi asko literatura arloan aditzera emateko hitz
propiorik ez dutenak.

Oiartzungo Lekuonatarren ildotik herri-literatura ahozko euskarritik zien
tzia mailara aldatzeko ahaleginetan ezinbestekoa da izen jator txukunarekin
ematen saiatzea.

Horretarako bideak badira gainera. Erdara batura begiak itzultzea litzateke
irtenbiderik errazena, "formulismo" edo antzeko zerbait esanez. Eta zilegi da
noski besterik ezean. Hiztegi teknikoetan zientzia gaiak grekera jatorriko erroe
tan oinarritzen dira gehienbat, eta hori izan daiteke beste irteera bat. Garbi
zaleen munduan, bestalde,inolako tradiziorik gabeko hitz berriak sortzeko joera
izan zen beste muturreko bide bat.

Erdi-biderik badago noski euskararen historia luzean. Eskuarteko aurkez
gaiaren antzeko zerbait euskal hiztegiko baliapenen bidez esana bada noizbait,
hitz berririk hutsetik asmatzen hasi gabe, emandako urratsei jarraituz bidea egi
ten joan daiteke ikerlea. Literatura gaietan bereziki gomendagarria iduri luke
azken ereduak. Itxura zaharkituko hitz fosil-duei hitz ihartuak esaten bazaie,
adibidez, testu ihartuak izenda daitezke hitz fosilduen multzoak. Lanaren izen
buruari zor zitzaion azalpen hau.

Era askotako ihardurak azaltzen dira ahozko literaturan: Laburdura trinko
ala testu inguru osokoak, haur jolas eta helduen gogoeta sakonak, esangura
tsuak ala ulertezinak, mezudunak eta aho-soinu errepikapen hutsak.

Prozedurari dagokionez, testua eta aldakin nagusiak parekatuko dira le
henik, hitzen inguruko zantzu, mugimendu eta adierazpen jakingarriak emanez.
Testuen jatorria eta mimo edo zeinuen esanahia azaltzea da lanaren helburua.
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Asmoa ez da noski gaia agortzea, ibilkizun dagoen bideari abiada ematea bai
zik. Bultzada xumea tradizio aberatsaren oihan estuan.

I. Haur-jolasen leloak

Iaiotzean hasten du gizonak hizkuntzaren bide luzea. Lehenbiziko anju eta
balakuekin ematzen ditu amak haurraren begi-belarriak. Esamesen mezua eto
rriko da gero hitz laburren errepikapenarekin, hala nola "aita", "ama" eta an
tzekoak ahoskatuz.

1.1. Tala txin:

Ingurumenaz jabetzen hasten denean haurra, hitza, doinua eta ekimena el
kartuz ematen dira testu ihartuak. Gai oso xumeak dira gehienetan eta biziaren
haritik hartuak.

Tala txin egiteko, besotako haurrari bi eskutxoak hartzen zaizkio esku ba
narekin eta txalo jotzeko imintzioa eginez esaten dira hitzok:

Tala txinlmala txin
qure haurraklbast atxin. (Luzaide)

Beste batzutan lehen hitza aldatzen dute: Txala txin. Bertako hizkuntzaren
arabera bortz otxin izan behar luke. Hitzen kidetasuna eta erritmoa dira, eskuen
mugimenduarekin, jokuaren euskarria.

Aldaera asko aurki daitezke han-hemenka. Sakana aldean, adibidez, opi-
laren gehigarria azaltzen da:

Talo talo, txin
katubek txikia (txitxia?) jan din,
katukumiek olata
Katalin bolaka. (Arruazu)

Testu hauen iturria amaren eguneroko lanbidea zen. Haurrak ikusten zuen
otordu bakoitzaren aurretik ama talo egiten, oreari zartaka oholaren gainean
jotzen ziola eta, besterik gabe, txalo-festa bihurtzen da haurrarentzat. "Gpil
haundia" eta katukumeakjandako "olata" zeinuen berezko adibideak dira, gari
irinarekin ere egiten baitziren opil apalak.

1.2. Marrau, marrau:

Be1dur piska bat aurrari emateko hitzak eta zeinuak ere badira batzutan
joku hauetan. Pertsona helduak katuen atzaparrak balira bezala eskuak zabaldu
eta haurtxoari aurpegia atzamarkatzeko keinua eginez, hitz hauek esaten dira:
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Marrau, marrau
jantzak haur hau.
-Gaur edo bihar?
-gaur, gaur, gaur. (Luzaide)

Haurra jateko aipamena modu askotan egin ohi da haur-hizkuntza mota
honetan. Gogorra da benetan Urdiainen jasotakoa:

Amak hi! nau
Aitak jan nau,
nere arreba poxpolintxuak
piztu nau.

Ipuin luze baten amaierako hitzak dira. Egiptoko Osiris Jainkoa bere arre
ba Isisek puskaka bildu, hil-zapian inguratu eta piztu zuenaren antzera, ahozko
literaturan aurkitutako mito baten oiartzuna da. Haurra gaztarora aldatzen de
neko adierazpen ederraren mezua darama haurtxoaren heriotzak.

ARRI, ARRI, MANDOKO!

LuzaideNalcarlos
(Garazialdea - BN)

Version 2."
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Arri, arri, mandoko!
Bihar Irunerako.
Hantik zer ekarriko?
Zapata eta gerriko.
Hek oro norendako?
Gure haurrarendako.

EUSKERA - XL (2. aldia)

Arre, arre, mulito,
manana a Pamplona.
l,Que vamos a traer de allf?
Zapatos y una faja.
l,Todo para quien?
Para nuestro hijito.

Infor.: Facunda Camino, del caserfo Argiiia, herrnana de Michel Camino, hijas de Eli
xabet Azket, de quien la aprendi6. Loc. rec.: LuzaideNalcarlos. Fecha: 17 de agosto
de 1944. Clas.: infantil.

ARRI, ARRI, MANDOKO!

Otsagi/Ochagavfa
(Salazar - N)

Wr:Erfl:-j i ; I(., I v •

A-rri.> a-rri. lDan~jo- kol

Version 3.a
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Arri, arri, mandako!
Biar Irunarako,
Etzi Sangozarako.
Andik ze' ekarriko
Erraztun bat eriko,
Boneta bat buruko,
Zapatiko zangoko.

Arre, arre, macho.
Manana a Pamplona;
pasado manana a Sangtiesa.
l,Que vamos a traer de allf?
Un anillo para el dedo;
una boina para la cabeza;
unos zapatos para los pies.
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Infor.: Juana Engracia Adot y Cambra. Loc. rec.: Ochagavfa. Fecha: 23 de agosto de
1944. Clas.: infantil

1.3. Arre arre pottotto:

Haurtxoen munduko testu ihartuen beste lekukotasunik ere badago Euskal
Herriko tradizioetan. Belaunetan haurra hartuz, salto-maltoka mugitzen dira
hankak beste esaldi hauek errepikatzean:

Arre arre pottotto
biher Irunerako
etzi Tolosarako.
-Handik zer ekarriko?
-Saski bat bete xoxoko
-Noondako?
-Haur txiki honendako! (Arruazu)

Etxeko nagusia merkatura joaten bazen zerbait saltzera ez zen esku hutsik
itzultzen etxera. Bazekien hori haur hazitxoak eta zain zegoen etortzerako. Ur
tean zehar baliagarri zen gaia haurrarekin jolasteko. Oso zabaldurik dago leloa
Euskal Herrian eta aldaerak baditu. Beasainen adibidiz ezagunago den oparia
eskaintzen da haurrari:

Arre arre mandako
bihar Irunarako
etzi Tolosarako.
-Handi zer ekarriko?
-Zapata ta gerriko.
-Zenendako?
-Gure haurraindako!

Merkatu nagusien historia dago esaldi xume hauetan. Herri bakoitzak bere
herrialdeko hiriburuak aipatzen ditu, hala nola Saraitzun:

Arri arri mandoko
bihar Irunerako
etzi Zangozarako
-Handik zer ekarriko?
-Eraztun bat eriko,
boneta bat buriko,
zapatiko zangoko (Otsagi)

Inguruan merkatu handirik ez bada nabarmentzen, Irufiekoak betetzen du
soil-soilik ametsen lekua.

Arre arre manyoko
bihar Irunerako.
-Handik zer ekarriko?
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-Zapet eta gerriko.
-Hek oro norendako
-Gure haurrarendako (Luzaide)

Azken lerroan haurraren izena aipatzen da gehienetan. Abestu egiten da
belaunen erritmoarekin neurtzen delarik doinua.

Merkatuko bidaia, bideko zamaria, eta haurrarendako opariadira mezuaren
euskarriak. Euskal baserrietako giroan murgildurik egon ohi da testu zahar
hauen edukina. Gertakizun arrunten bidez pizten da haurraren festagai alaia,
horrela hasten delarik ama-hizkuntzaz jabetzen.

II. Otoitz ttipiak

Luzaiden ikasi nuen kristau dotrinako otoitzez landa badela herri-jakintza
ko otoitz zerrenda. "Otoitz ttipiak" deitzen dituzte azkenok, eta "atso otoitzak"
zirela esaten omen zuen bertan egondako apaiz batek.

Aspaldiko sineste zaharretan errotutako testu hondarrak dira batzuetan,
eguzkiari goizean egin ohi zaionaren antzera: "0 iruzki saindia, eman zauzu
biziko eta hileko argia ". Edota arratsaldeko beste agurra: "Adio Joanes haugi
bihar muga onez".

Gehienetan, halere, kristau kutsuko aipamenekin nahaste-borraste ilunean
galdurik egon ohi da mezuaren haria.

II.l. Ave Maria xuria:

Ama Birjinaren izenean esaten da honako herri-otoitz ez hain ttipi hau Lu
zaideko bazterretxetan.

Ave Maria xuria
bost penitenzia
lurrak dakar ogia
xotxak ardan gorria.

Ilargia lukaria
Parabisuko (g)iltzaria;
-Parabisuan zenbat ate?
-Zazpi ate.
-Hetaik hobenian sar nain,
ezkerreat bihur nindain
eskuineat zeina nindain.

Urzo xuria bidian gelditu:
-Urzo xuria zer dakarrak hor?
-Olibo ta krisma.
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-Haugi; har eta batea nezak.
-Etziroket batea
-Zeren ez?
-Aren ez.

Hor daqo Jesukristo gure Jauna
Erromako zubi puntan jarririk
urrez urrestaturik
zilarrez zilarrestaturik
argizaia xuriz pintaturik
elorri xuriz brodaturik.
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Hau gauian, hau hiruetan erraiten duenak eztu ariman bekaturik. (lnes Ca
mino. Martinenea)

Otoitz honen zenbait atal, ogi eta ardoari dagokion aipamena barne, Iru
fieko katredralean dagoen Ertaroko liburu baten larruzko azalean agertzen dira
eskuz idatzitako zirriborro batzuetan. Harritzekoa bada ere, hainbeste urteren
buruan eskuizkribua eta ahozko tradizioa bat datoz hitzetan eta berorien edukin
ezkutuan.

Otoitz honen aldaketa asko jaso dut, nonbait oinarrizko debozioetan txer
taturik zegoelako edo, oso zabaldurik baizegoen herrian. Kristau itxurako ai
pamen gehiago agertzen da bigarren aldaki honetan.

Agur Maria xuria
xuria zira eta ederra,
purgatorioko arka
Parabisuko eskalerra.

Ostia nun, kaliza han,
eman du meza.
-Nun.
-Aldare berrian.

Musika in dakote
Han zen San Juan,
San Joseph ere bai,
Hamabi apostoluak ere bai.

Elgarri erran diote:
-Anaia giten, gaur konfesa,
bihar komeka.

Hau asteko ortziraletan hiruetan erraiten duenak Purgatoriotik arima bat
ateratzen du, beria salbatzen duo Eta hau aitu ta ikasten eztuenak azken orenian
kastigu izain duo (Maia Barzelona. Ardandegia)
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11.2. Kredo pinpirina:

Elizaren sineste katolikoa aitortzeko erabili ohi den lehen hitzarekin abia-
tzen da Kristau teologiarekin zerikusi gutxi duen beste testu hau.

Kredo Pinpirina
bidian lokartu
berroi aingeru
ainbertze liburu
hek oro Jesusekin akortu.

Jesusek eman zautan
belarrezko kurutze bat
arekin ibil nindain,
gaixtuak aparta nitzan.

Obligazione saindu ori
dakienak ez dakienai
erakustea obligatia da.
Ikasten ahal dinak
ikasten ez badu
Azken juizioko egunian
Jainkuak galdeinen duo (Facunda Camino. Argina)

Magia arloko hizjario aldrebesaren itxura daukate lehen begiradan. Izan
ere, auskalo nola pentsatuko zuten garai bateko gizonek. Nahaste-borrasteari
arrazoiren bat bilatzekotan, halere, erligio bi oso desberdinen topagunean sor
tutako burubide kurutzatuen emaitza dela suma daiteke. Kristau dotrinako ize
nak daude aIde batetik: Ave Maria xuria, Kredo pinpirina, Pater noster txikia
ere jaso dugu, eta katedraleko eskuizkribu hartan "Salve" delako otoitzaren
esaldiak agertzen dira, hala nola "0 clemens", "0 pia", eta abar. "Haec quator"
delako laukote hau da hamaseigarren menderaino kristau berrien heziketan lan
dutako ikasgaien bilduma. Pertsonaren burubideak ez dira hitzak bezain erraz
aldatzen eta sineste zaharretako erritoetan bilatu behar da aipamen bakoitzaren
edukina.

Denborarekin Joango ziren sartzen zerrendan kristau santutegiko izenak,
San Juan, San Joseph edo Hamabi apostoluak bezala. Ama Birjinaren goratza
rre dira "Purgatorioko arka" (salbamen arka ote?), eta "Parabisuko eskalerra"
bezalako aipamenak. Sakramentuen eragina ere badago bigarren testuan: "Ostia
nun, kaliza han,/eman du meza... aldare berrian".

Testu ihartuak ez dira beti iharturik egonak. Guk jasotako tankeran geratu
dira ihar eta aldakaitz.

II.3. Sasi-latinkadak:

Aldaera batzuen hizkunt-jarraipena egitea ez da zaila. Kristau munduan,
adibidez, dotrina berriaren mezu ezkutua eta mendez mende ezagututako si-
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neste zaharren sentiberatasuna bateratu egin ziren jainkozaleen bururakizunetan
hirugarren maila bateko ulerbide guztiei ateak irekiz.

Elizak bestalde latinaren errepikaldi arrotzean oratu izan zuen berandu arte
bere ospakizun nagusien liturgia zeru lainotua gau beltzean murgilduz. Horrela
herri xumearen begi-belarrientzat areagotu egiten zen fedegaien berezko uler
kaiztasun misteriotsua. Pertsona elizkoiak apezarengandik entzundako latinen
antzeko hitzekin errepikatu ohi zuen erritoa gero etxekoekin.

Adibide pare bat aski izango da esana zehazteko. Hauster egunean Luzai
deko etxekoandreek hauts piska bat eramaten zuten elizatik baserrira eta etxe
koei buruan ipintzen zieten, "Mementoris, Redentoris" (Martiiio, Gaindola)
hltzen antzeko zerbait esanez.

Buruhauste handirik ez da behar jatorriko hizkuntz eredua sumatzeko:
"Memento homo quia pulvis es et in pulveren reverteris" elizgizonen ahoan,
eta "mementoris redentoris" sukaldeko liturgia laburtuan.

Ulergarriago gertatu zitzaien Amegiko eliztarrei Donetch apaiz ospetsuari
neuk entzundakoa. Donibane Garaziko ihauterietan dantza lotua egina zuketen
Mariaren alabei hautsa ezartzean "plaza saria", esaten zien soil-soilik. Testu
ihartua ez baina hizkuntza bizi eta bipilaren kimu polita.

Elizak otsailaren 2an ospatzen duen Ama Birjinaren garbikunde festari
Gandelairu edo Kandelera eguna deitzen zaio aspalditik gure artean. Ohitura
zaharrak eta kristau elizkizuna lotzen dituen euskarri errotua kandela piztua da.
Arretaz ospatu izan da argiaren erritoa Euskal Herriko baserrietan. Luzaiden,
adibidez, etxeko guztiak sukaldean belaunikaturik zeinatu egiten dira. Gem
etxekoandreak bela bedeinkatuarekin hiru aldiz inguratu burua eta hiru ezko
sorta isurtzen dizkio bakoitzari besagainean. Bilo punta bat ere erretzen da.

Pertsonen aldia egin ondoren ganbarak bedeinkatzen dira. Logela bakoi
tzean sartu eta ohe burutako zuraren gainean botatzen dira argizagi tintin be
roak. Abereek ere jasotzen dute egunaren ezaugarria. Ikuiluko itzulian azienda
gorriek adarretan hartzen dute kandelaren ezko negarra eta txerrientzat heien
hesola baten gaineko ertzean uzten da bedeinkapenaren ezaugarria.

Erritoan erabilitako testoei buruz ez dago inolako batasunik. Etxekoandre
bakoitzak bere esaera berezia izan ohi du sukaldean. Finkatu gabeko testua dela
esan daiteke. Itxura desberdineko adibide batzuen aukera egin dut Luzaideko
ohituretan. Testuaren atzetik "Pot" hitza dator beti kandelari musua eman behar
zaiola adierazteko:

- Erregelan. Pot (Maistria).

- Errebisionian. Pot (Hiru aldiz, Erreka).

- Bela redenzionem, remisionem. Pot. (Burushuri).

- Lumen rebelazionem kentzionem. Pot (Tolosha).
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- Domine relazion gloria kristi. Pot (Ttipittua).

- Lumen genzium ad revelazionem plebis Israel (Bidondo).

Esaera hauen iturburua Jesus Haurra elizan aurkeztua izan zeneko Simeon
agurearen hitzetan aurkitzen da, eta zehatzago aipamenaren pasarte honetan:
"Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel" (Le. 2, 32).

III. Gaitzespenak

Indar ezkutuez inguraturik ikusten zuen bere burua garai bateko gizonak
eta ustezko hitz ezabatzaileak erabiltzen zituen arerioen aurka. Benetan abe
ratsa da herri-jakintzan atal hau eta ezin da txosten batean labur bildu. Adibide
bat azalduko dul.

111.1. Deabruarena:

Infemuko etsaia da kristau munduko erlijio heziketan gizonaren arerio na
gusia. Anima apusturen batean galdu ondoren baldintza korapilatsua gainditu
behar zuen hura berreskuratzeko. Emakumea izan ohi zen senarra deabruaren
saretik ateratzen zuena.

"Hamabi apostoluen otoitza" da,gizon jantziak harturik,emazteak egin zue-
na.

- Adiskidia: errak bat, agindu zion deabruak.

- Hi ehiz ene adiskidia; Jinkua-huk ene adiskidia: Bat bakarra gure Jain-
kua, gure ta mundu guziain Salbatzalia. Horixe-huk ene adiskidia, hi ehiz ene
adiskidia.

- Adiskidia: errak biga.

- Hi ehiz ene adiskidia, Jinkua-huk ene adiskidia: Biak, bi Jerusalemeko
aldariak. Bat bakarra gure Jainkua, gure ta mundu guziaren Salbatzalia. Ho
rixe-huk ene adiskidia.

Aldian aldiko aipamen guztiak hurrengo erantzunean atzeraka errepikatzea
da garaipenerako baldintza, huts bat aski duelarik deabruak animaz jabetzeko.
Testua bera da horrela jokuaren ardatza. Azterketa moduan eratutako erreto
likak hamabigarren mailarainoko aipamenak itzulikatze horretan du zailtasuna.

Emakumeak bere aldetik beste itzulkari bat gehitzen dio hasierako hitzekin
amaiera borobiltzeko: "Hi ehiz ene adiskidia, Jinkua-huk ene adiskidia". Zail
tasun honekin emakume garailea deabruaren epaile zorrotz bihurtzen da "ifer
nuko zolan leher-inarazteko". Honela dio Luzaideko emakume argiak:

- Adiskidia, errak hamabi.
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- Hi ehiz ene adiskidia, Jinkua-huk ene adiskidia: Hamabiak, hamabi
apostoluak; hamekak, hameka birginak; hamarrak, hamar manamendiak; be
hatziak, behatzi ordenamendiak; zortziak, zortzi zeriak; zazpiak (zazpi sakra
mentuak); seiak, sei zeruko aingeru argiliak; bostak, bost Jesukristo gure Jau
naren zauriak; lauak, lau ebangelistak; hiruak, hiru Trinitatiak; biak, bi
Jerusalemeko aldariak; bat bakarra gure Jainkua, gure ta mundu guziaren Sal
batzalia. Horixe-huk ene adiskidia, hi ehiz ene adiskidia.

- Hire emaztia erdi-huk?

- Erdi-huk. Erdi behar baizin erdi-huk, Jinkuain graziaikin erdi-huk.

- Ertemaiak intie? (emazte arrafiatziak).

- Intie. In behar bai ziuzten intie. Ehik ifernuko zolat eta han leher ehik.

Eta marruma haundi bat iten zilaik juan zuxun ifemuko zolan leher eitea.
(Catalina Camino. Luzaide, "Buruxuri" 1963).

III.2. Ez dok hamahiru:

Testu ihartuak beste ihardura batzuk beregana ditzake. Aipatutako esaera
itzulikatu edo "retomada" delakoari dagokionez, Bizkaiko aldakian beste aha
legin bat egiten du deabruak errepikaldi luze horretan gizona nahasteko.

- Esaik hamahiru, itauntzen duo

- Eztok hamahirurik, erantzuten dio gizonak neurriz kanpoko eremuan ez
sartzeko.

Bat-batean pentsa liteke hori izan daitekeela "Ez dok hamahiru" izenaren
jatorria. Kontuan eduki behar da, hala ere, hamahiru zenbakia berez dela Men
debaldeko kulturan behintzat siniskeri kutsuko tabu nabarmena. Horrelakoetan
ez da zilegi izena aipatzea ondore txarrik ez erakartzeko, eta deabruaren gal
derak ohizko erantzuna bultza zezakeen. Adibidez Luzaiden bertan "Adio" edo
"adios" dioenari, "ez adiorik" erantzuten zaio. Maila bereko hitz debekuduna
izan zitekeen hamahiru zenbakia ere.

IV. Bertso ihartuak

Bizilegeko une eta ekintza guztietara egokitutako ihardurak badira herri
literaturan. Errefrau edo atsotitzen altxor aberatsa, adibidez, harrobi agor-ezina
da.

Eta bertso ihartuen atala aipatuko dut amaitzeko. Tabu delakoaren kora
piloa zeharkako esaldiekin mezua borobilduz gainditu daiteke. Herioa da ho
rietako zer beldurgarri bat, eta "hil" hitza bere adierazgarria. Errege Salamonek
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jakinarazia zuen,euskaldunon ustez, bere aita-amen hilberria ematen zion me
zularia hilen zuela.

Ordua iritsi zenean honela mintzatu zitzaion mandataria:

Pazkuez hilondo
diotez hilberri;
zue aita-amak
ez gose ta ez egarri.
-Hil-tuk orduan?
-Herorrek emn duk; ez nik.

Esanak esan, indar gaiztoen sareko hariren bat jauzi bada ere ez aipatze
koren bat haizatuz, sorginkerien aurkako eskomikazioarekin amai daiteke txos
tena.

Oharra: Eskuko behatz lodia -potolo beldurtia- ondoko beste bi beha-
tzen artean muturra sartuz esan behar dira hitzok:

Pues, pues, aparta Satan:
nun buho, han zilo. (Shaindu, 1958)

Edo antzeko beste hauek:

Pues pues, aparta Satan,
Berroitamar ixtapetan (urratsetan).

Ongi doakigula herri-literaturzaleoi.



ETNO-IPUIN ETA ESAUNDEN BILKETA

Oiartzun, 1994-12-30

Juan Manuel Etxebarria Ayesta

Bide bat zelangoa den jakiteko, norbera bertatik ibililita eta ibiltealakorik
ez dago egur eskarmentaduasugin ona izaten baita.

Nire neure Etno-ipuin eta esaunden bilketa bidearen hasikerako urtekera
On Jose Migel Barandiaranek emon zidan, han Derioko Seminarioan, Ander
Manterolak Bizkaiko ETNIKER taldean sartu ninduenean.

Derioko Seminarioko Labayru-liburutegian egiten genituen bilerak Biz
kaiko Etniker-kideok On Jose Migel Barandiaran batzarkide eta maixu genuela.

Handik lasterrera, Euskal Herriko Etniker talde guztiak bildu ginen Ur
kiolan eta orduan maixu bi aurkeztu zizkigun Ander Manterolak: On Jose Mi
gel Barandiaran eta Don Manuel Lekuona.

Egurdarteko beharlekua amaitu eta bazkaltzeko plantatu ginenean, hauxe
esan zidan Ander Manterolak mahai-buruko maixu nagusi biei adi:

-Aikorzan gure maixuak!

Eta halaxe zen izan be. Pozik zer nengoen ni maixu nagusi bion aurrean!
Ez zen gutxiagorako.

Nik neuk, gehien bat, On Jose Migelen bidetik egin dut behar, baina Don
Manuelen irakatsiak ahaztu barik.

On Jose Migelek sarri esaten zigun berari Wunt irakasleak emandako go
mendioa, hauxe hain zuzen: "Zeure herria aztertu nahi baduzu, zeure herririk
hara egin behar duzu".

Nik neuk be beste hainbeste egin nuen. Nire neure lurraldera abiatu nin
tzen, jakina, Gorbeia aldera, nire neure ikerketak egiten.

Nire ipuin eta esaunden bilketa era honetara hasi nuen:

-Nik, Ander Manterolari kontatu nizkion nire auzoko Simon Goyoagak
(g.b.) umetan kontatutako ipuin batzuk. Horretara badinost Anderrek:
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-Hi, mutil, horiek ipuin horiek mitologiakoak dituk, On Jose Migel ibili,
ibili duk Gorbeia inguruan, baina ez dizkik horiek ipuinok bildu! Zergatik ez
dizkiok grabatzen Simoni eta transkribitu, orduan ETNIKER aldizkarian argi
taratu?

Orpoetan har barik joan nintzen beharleku horretara eta egin be egin Ander
maixuaren esana.

Harrezkero, hauetan hogei urteotan ehundaka ipuin edo eta esaunda bildu
ditut eta euretariko batzuk argitaratu be bai Etniker aldizkarian eta neure Dok
torego Tesian, hau da, "Zeberio haraneko euskararen azterketa etno-linguisti
koa"n.

Ipuin eta esaunda bilketa hau, Zeberion hasi nuen, nire neure herrian. Bai
na, handik, hortik hemendik, Gorbeia inguruko herrietara ere abiatu nintzen
agortezineko ipuin-iturri horretatik ahal denik eta gehien hartzeko.

Arakatutako herriak hauexek dira: Zeberio, Orozko, Ugao, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Basauri, Zaratamo, Galdakao, Bedia, Lemoa, Igorre, Arantzazu,
Artea, Villaro, Zeanuri, Dima, Otxandiano eta lurralde aparteko lez, Gorbeiako
bertako artzainen bizilekua.

* * *
Metodologia aldetik, grabazio-tresna egokiaz gain, berriemaileagan Ebo

kazioa lortzea da derrigorrezkoa emaitza onak lortzeko.

Gure adinekoek asko eta asko dakite, baina sarritan, ebokazio faltaren era
ginez zer kontatu ez dakitela aurkitzen dira.

Horretarako, lehenengo eta behin, Giro lasai eta ona aurkitu edo egin behar
da eta gero hasi galderantzunetan.

Nik neuk, On Jose Migel Barandiaranek etnografiarako egindako inkesta
erabiltzen dut hasteko, hots, "Guia para una encuesta etnografica" eta gero nire
neure intuiziozkoak erabili tokian tokiko egoera ikusiaz.

Esate baterako, "Tabu" izan diren gaiei buruzko galderak ezin dira edo
zeinen aurrean egin, errespetoagatik baino ez bada ere. Hauelango gaietarako
berri-emaile egoki edo konfiantzazkoak aurkitu behar dira bilketa zertarako den
adieraziz.

Behin ipuin edo esaundok magnetifonoz jasoz gero, transkribitu egiten di
tut, baina zehatz-zehatz, fonologia mailan, eta behar bada, fonetikako oharrak
jarriz zehaztasun bidean.

Gehiago oraindik. Euskal Herria euskalki, azpieuskalki eta aldakiz beterik
dagoenez, etno-testu huts-hutsak emonez gero, euskeraren aldaki hori ezagu
tzen ez dutenentzat gatx egiten da ulertzea, euren belarriak euskera mota ho-
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rretara ohitu barik daudelako eta irakurrita ere ezer gutxi ulertuko luketelako.
Horregatik, nik neuk transkripzio fonologikoaren ondoan, jaso den euskalkiko
eredu literario-etimologikoa ere emoten dut, era horretara, hobeto ulertu eta
aberasgarri izan dadin.

Behin horraz gero, eta euskaldunon munduaren berri haragora ere eroa
teko, laburpen gisa baino ez bada ere, erdaraz ere ematen dut, aIde batetik, On
Jose Migel Barandiaran eta R.M. Azkuen antzera eta bestetik, Julio Camare
nak berak emondako aholkua jarraituz.

Era honetara Ian eginez gero, ikerketa interdizplinarraren barman, batez
be, arlo bi hauetarako balio du nire neure bilketak: Bata, etnografiarako eta
bestea linguistikarako.

Etnografiako Ian zehatz eta fidagarri bat behar beharrezkoa da horren on
dorengo ikerketa linguistiko oinarrizko bat egiteko. Iturriko ura garbia eta den
-den bezalakoa ez bada, handik edaten duena ere kutsaturik agertuko da eta
datozenentzat ere kutsatze bide bat litzateke.

Ipuin eta esaunda bilketa arlora berrien berriz etorriz, eta ia hogei urteo
tako lana laburbilduz, hona hemen besteak beste, Gorbeia inguruko herrietan
aurkitutako ipuin gaien sailkapen tematikoa:

Anbotoko Seiiorea; Jentilak; Lamifiak; Sorginak; Deabrua; Parte Txarre
koak; Arimak; Didaktiko-Moralak; Animaliak; Landareak; Sexu-kutsukoak;
Eguzkia; Ospakizunak; Barregarriak; Bizikera zaharrak; Sineskerak; Eleiz-ku
tsukoak; Azeguna; 19arkizunak; Lapurrenak; Superstizioak; Gertakizunak;
Kondenatuak; Superlegor koba; Entzuteak; Istorioak.

Euskera bizi honen altxor honetan, hainbat eta hainbat gauza eder aurki
daiteke etno-linguistika arlo bikoitz honetan.

Denak aipatzea luzeegia litzatekeenez, hiztegiaren alorra aipatu nahi nuke
literatura idatziak ez baitu jaso euskeraren izate osoa.

Argitaratu berri dudan Gorbeia inguruko etno-ipuin eta esaundak libu
ruan, inongo hiztegitan agertzen ez diren berrehun hitzetik gora jaso ahal
izan ditut.

Gauzak honela, galdera sakon bat datorkit ateak joten bihotzaren erdi-er
dira. Zein? eta hauxe: Zer egin literatura idatzian agertzen ez diren ahozko
berba hauekin? Nire ustez, hartu dauden-daudenetik, jakina, beren beregi etno
-testurik hara, eta sartu hiztegi zein beste edozein idaztitan, era horrexetara abe
rastuko dugulako gure etorkizuneko euskara.

Hau guztiau esan ondoren, zer hobeagorik Gorbeia inguruan jasotako ipuin
bat, etno-testu fonologiko, bizkaiera literario eta batuan emotea baino.
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Ipuin edo esaunda hau, Zeberioko Patxi Etxebarriari entzuna da. (Gorbeia
inguruko etno-ipuin eta esaundak neure liburutik hartua). Nik neuk egindako
itauna hauxe zen: Nondikakoak dira ilargiaren ilunguneak?

Aikomen erantzuna:

(Transkripzio fonologikoan)

Aldi beten, nosik ona estakigule, eguskie t'itargie andra-gixonak i sirean,
da, Martiko idergibarriko gaulendien eguskie sartzamendire nos elduko daoela,
badifiotzo eguskiek arrokeris beterik:

Ikustona Mundue, egunean bafio egunean ederrago!

Bai, ikusiko etxoapa!

Ba, ori edertasun ori naure argi ta beroari esker dona gero!

Bai, eta ni naure gaubetako ifiontzari, ala, ifiontzak etxopalio esetarako!

Ori entzun botzen ba se, asarratuten yako eguskie, artzean dau esku biepete
txinger gori bere barruti ta plast! arpegi arpegire bototzesan txingerrok itargieri
eta erreunes bete bekokitik okotzeranoko gustie. Untxe t'untxe be esaun daus
aik erreunak, aitutea bafio estao itargieri idergi betea danean.

Baye, eguskie ain ikustauen berde, bildursartu inde egoan itargie eta karran
asi yakon sein eguskiek e bearrestanen bat in. Eguskie orduen atzerikara gafietu
yakon mirue arrari letxe eta odolak ur eiteko gitxien faltan.

Yoan da yoan bata bestearen· atzean, ilgora, idergi bete, ta ilbera gustien
eragoyon eguskiek itargie kuxetan.

Itargien arnasestue eta magalotza ifios ikusi bakoak sirean eta bere burue
olan ikusirik, badifio berekitan: gesubeten gafietu bea yatak eguski armin ko
korio ori,baya etxok ° berea ingo lelengoan!

Eguskie orpoetan ar bari(k)tx(y)oakon atzerikara eta ogeta sortzigarren
egunean ie ie kuxau inik aukela, estotzo itargiek e bere burua gordetan!

Eguskiek orduen, susien, aurreak artutzesan da egunetxoan egunek etorri,
itargie atzerikara ikustauen eta badifio bere artean: burue non gorde yostan
bafio estok orrek andra galerorrek!

Orduen, atzera in esin auen les, arin eragoyon eragon be itargie barriro
atzerikara kuxetako, d'orretarako denodu gustiegas eta inisitue bafio arinago
ibilite be, beste ogeta sorki egun bear ixin ausen, baye itargiek ostera be bere
burue gorde, batepaki non!. ..
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Gaur be undifio or yabikus eguski-itargiok, bata bestearen atzean, egunes
beroa ta gaubes ifiontza dariola.

(Gaurko bizkaiera literarioan)

Aldi baten, noizik hona ez dakigula, eguzkia eta itargia andra-gizonak ei
ziran, eta, Martiko idergibarriko gaulendian eguzkia sartzamendira noiz hel
duko dagoala, badinotso eguzkiak harrokeriaz beterik:

Ikusten dona Mundua, egunean baino egunean ederrago!

Bai, ikusiko ez joat ba!

Ba, hori edertasun hori neure argi eta beroari esker dona gero!

Bai, eta nire neure gauetako inontzari, ala, inontzak ez jok balio ezerta
rako!

Hori entzun ba eutson ba ze, haserretuten jako eguzkia, hartzen dau esku
biak bete txinger gori bere barrutik eta plast! aurpegi-aurpegira bota eutsozan
txingerrok itargiari eta erreunez bete bekokitik okotzerainoko guztia. Oraintxe
eta oraintxe be ezagun dauz haiek erreunak, aditutea baino ez dago itargiari
idergi betea danean.

Baina, eguzkia hain ikusten eban berde, bildursartu eginda egoan itargia
eta karran hasi jakon zein eguzkiak behar ez danaren bat egin. Eguzkia orduan
atzerik hara gainetu jakon mirua harrari letxe eta odolak ur egiteko gitxiren
faltan.

Joan eta joan bata bestearen atzean, hilgora, idergi bete, eta hilbehera guz
tian eragoion eguzkiak itargia koiuten.

Itargiaren arnasestua eta magalotsa inoiz ikusi bakoak ziran eta bere burua
holan ikusirik badino berekitan:

gesu baten gainetu bear jatak eguzki armin kokorio hori,baina ez jok berea
egingo lehenengoan!

Eguzkia orpoetan har barik joakion atzerik hara eta hogeita zortzigarren
egunean ia-ia koiu eginik eukala, ez deutso itargiak bere burua gordetan!

Eguzkiak orduan, zuzian, aurreak artu eutsozan eta egunak joan egunak
etorri, itargia atzerik hara ikusten eban eta badino bere artean: burua non gorde
deustan baino ez dok horrek andra galera horrek!

Orduan, atzera egin ezin eban lez, arin eragoion eragon be itargia barriro
atzerik hara koiuteko eta, horretarako denodu guztiaz eta inizitua baino arinago
ibilita be, beste hogeita zortzi egun behar izan ebazan, baina itargiak ostera be
bere burua gorde, batek badaki non!. ..
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Gaur be oraindino hor dabilkuz eguzki-itargiok bata bestearen atzean, egu
nez bema eta gauez inontza dariola.

(Euskara Batuan)

Aldi baten, noizik hona ez dakigula, eguzkia eta ilargia andra-gizonak ei
ziren, eta, Martiko idergibarriko gaulendian eguzkia sartzamendira noiz hel
duko dagoela, badinotso eguzkiak harrokeriaz beterik:

Ikusten duna Mundua, egunean baino egunean ederrago!

Bai, ikusiko ez diat ba!

Ba, hori edertasun hori neure argi eta bemari esker duna gem!

Bai, eta nire neure gauetako inontzari, ala, inontzak ez dik balio ezerta
rako!

Hori entzun ba zion ba ze, haserretzen zaio eguzkia, hartzen ditu esku biak
bete txinger gori bere barrutik eta plast! aurpegi-aurpegira bota zizkion txin
gerrok ilargiari eta erreunez bete bekokitik okotzerainoko guztia. Oraitxe eta
oraintxe ere ezagun ditu haiek erreunak, aditzea baino ez dago ilargiari ilargi
betea denean.

Baina, eguzkia hain ikusten zuen berde, beldursartu eginda zegoen ilargia
eta karreran hasi zitzaion zein eguzkiak behar ez denaren bat egin. Eguzkia
orduan atzerik hara gainetu zitzaion mirua harrari letxe eta odolak ur egiteko
gutxiren faltan.

Joan eta joan bata bestearen atzean, hilgora, ilargi bete, eta hilbehera guz
tian eragoion eguzkiak ilargia harrapatzen.

Ilargiaren arnasestua eta magalotsa inoiz ikusi bakoak ziren eta bere burua
honela ikusirik badino berekitan: gesu baten gainetu behar zaidak eguzki armin
kokorio hori, baina ez dik berea egingo lehenengoan!

Eguzkia orpoetan har barik zihoakion atzerik hara eta hogeita zortzigarren
egunean ia-ia koiu eginik zeukala, ez dio ilargiak bere burua gordetan!

Eguzkiak orduan, zuzian, aurreak hartu zizkion eta egunak joan egunak
etorri, ilargia atzerik hara ikusten zuen eta badino bere artean: burua non gorde
didan baino ez duk horrek andra galera horrek!

Orduan, atzera egin ezin zuen lez, arin eragoion eragon ere ilargia berrim
atzerik hara koiuteko eta, horretarako denodu guztiaz eta inizitua baino arinago
ibilita ere, beste hogeita zortzi egun behar izan zituen; baina ilargiak ostera ere
bere burua gorde, batek badaki non!. ..
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Gaur ere oraindino hor dabiIzkigu eguzki-ilargiok bata bestearen atzean,
egunez beroa eta gauez inontza dariola.

* * *
Aikomen ba, Gorbeia inguruko ipuin edo esaunda bat etorkizuneko eus

kerara bideratuta.

Lehenago aipatu dudan helburu bikoitza gogoratuz, aikomenzan disziplina
bakoitzari dagozkion bitargi batzuk:

Etnografia ikuspuntutik, ilargiaren ilunguneak azaltzen dira aIde batetik eta
hilabetearen zikIoa bestetik, herri-jakituria edo mito bidez, jakina.

Linguistika ikuspuntutik, begira ipuintxo honetan bakarrik, zenbat eIe
mentu interesgarri agertzen den etorkizuneko euskeraren aberasgarri.

Batzuk bakarrik aipatzearren, horra hor: Iexikoa( gaulendia, sartzamandia,
inontza, itargi, bildursartua, eragon, armin, kokorio, etab. Iuze bat).

Aditz jokoa: hitano-ko femeninoa -NA morfema eta guzti egiten da.

-ETAN atzizkiaren erabilera ugaria da: (gordetan, kantetan, olgetan...).

Esaldiak: esaldi bereziak agertzen dira: esaterako: "...bildursartu eginda ze-
goen itargia eta karran hasi zitzaion ZEIN eguzkiak behar ez denaren bat egin",
"Burua non gorde didan baino ez duk horrek andra galera horrek", etab.

Esandako guztia borobilduz, bizirik dugun euskera ederra behar den Iez
jaso, aztertu eta etorkizunera bideratzen ez badugu, ezingo dugu bete herri
esaera hau:

"gurasoak dena dio zor umeari".

Kasu honetan, guk geuk, etorkizunari.





TARTAROAK

Oiartzun, 1994-XII-30

Xabier Kaltzakorta,
"Mikel Zarate" Iker Mintegia

Artikulu honetan aspaldidanik buruan darabildan gai baten berri emango
dizuet, tartaroen berri, alegia. Batek baino gehiagok pentsatuko du zer diren
euskaraz tartaroak, zein eskualdetan agertzen diren agertzen direnean, zein ize
nekin eta Euskal Herritik kanpora ere agertzen denez zein den jatorria eta abar.
Lan honen luze-Iaburrari bagagozkio esan behar dugu, aurren-aurrenik, beste
Ian luze eta osotuago baten laburpena dela. Lan luzeago horretako asmoa bi
koitza dugu, batetik, orain arte argitara gabeko eskuizkribu batzuk agertzea eta,
bestetik, ahozko eredu berriak ere argitaratzea. Esan gabe doa eskuizkribuetan
zein ahozko ereduetan delako tartaro edo tartaroen eredu desezagun batzuk
agertuko ditugula.

TARTAROA ADIERAZTEKO IZEN GEHIAGO

Lehenengo eta behin esango dugu elkarren antzeko bi izen agertzen direla
bata Tartaro eta bestea Tartalo. Dakigunez lehenengoa da zabalen dabilena eta
bigarrena bizkaieuskarakoa ere izan arren ez dugu aurkitu Bizkaiko corpus-ean
Gipuzkoakoan baizik (1). Hirugarren aldaera bat ere agertzen da Torto hain

(1) Esate baterako Bernardo Garrok "Otxoluak" itzuli zituenean Bizkaiko euskarara Jean
Barbierren ipuin eta esaundak Tartaro sistematikoki Tartalo jartzen du Bizkaiko euskaran: "Tar
taro(L), Tartalo(B): Erriaren adimenez Izadian sorturiko erraldoi antzekoak. Ez ziran gizonak, bai,
ostera, gizonaren arerioak. Bafia gizonak, arteziz eta amarru bidez, azkenean beti garaile urteten
eban aekanik. Izadiko indarrakanik urteten dauan era beratan, beti ez baifia... "Tartaroak". "Basa
Jaunak" eta abar. Izadiko indar eskutukoak gizon itxureaz baifio ez dira (Seres fabulosos repre
sentativos y personificaci6n de las fuerzas ocultas de la naturaleza, a las que el hombre domina
con su mafia y astucia."

Ixtorio-Mixterio Igone Etxebarriak prestatutako edizioan 202 or. Sutondoan 1989.
Badirudi, hizkuntzari gagozkiola, solo eta soro bezalako hitz bikoteak harturik, lehena zaha

rragoa dela eta bigarrena hizkuntzaren egokitze legeak agindurik sortua. Ikus. Mitxelenaren F0

netika hist6rica vasca 312 or. Baina gure kasuan alderantziz gertatzen denez beste era bateko
hitzen indarra ere kontuan hartu behar dugula, esaterako, talo, txalo... Bizkaiko leku batzuetan,
Markinaldean, batzuetan karta jokoko bateko urreari talo esan ohi zaio, bestetan inoiz tartalo...
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justu. Hirugarren hau on Jose Miel Barandiaranek bere Mitologia hiztegianda
karrena da. Honatx definizio eta guzti:

Torto.-Este es el nombre del genio maligno de un solo ojo, antrop6fago, que
tambien es conocido con el nombre de Tartalo. De el se habla en los relatos
mas aterradores de los hogares de Goyerri sobre todo, si bien es conocido
igualmente en otras comarcas del pais. Secuestra a j6venes que se ponen a
su alcance y los devora. (...) El mito de Torto se halla localizado en varios
lugares de Vasconia. En Ataun, por ejemplo, se senala la cueva de Muskia,
como escenario de las crueldades del cfclope. Otro de los lugares que se citan
como morada de Torto 0 Tartalo es-Tartaloetxeeta, planicie del alto de la
montana Saadar, donde se halla la supuesta casa del cfclope 0 Tartaloetxe,
que es un dolmen (2).

Bestaldeko tradizioan, ostera, Tartaro bakarra zein bat baino gehiago izan
narrazio berean, artikuluarekin erabiltzen da gehienetan (3).

Baina aipatutako hitzak ez dira bakarrak, William Rollok (4) Markinaldean
bildutako aldaera ALARABE da, nahiz eta berak Alarabie bildu (5).

Gaur egun argiro dakusagunez Alarabie delakoa Alarabe hitza artikulua
rekin baino ez da, hots, luzie eta gosie Markinaldeko euskaran luze eta gose
hitzak artikulua erantsita diren bezalaxe. Honetaz ohartu zen Mitxelena eta ohar
zorrotz bat idatzi zuen (6).

Badago beste izen bat ere Tartaroa adierazteko Begibak(h)arra delakoa,
hain zuzen. Badira euskal mitologian erraldoi gehiago ere, es~terako, EULIZKI
baina ez da Tartaroa bezala gizajalea, gizonen laguntzailea baizik (7).

(2) BARANDIARAN, Jose Miguel: Obras completas, tomo 1, 224 or.
(3) MICHELENA, Luis: "Contra Lekobide", ASJU XX-I, 1986, 291. or. eta Sobre historia

de la lengua vasca II. San Sebastian, 1988, 851. or. Asf nuestro Basajaun, singular 0 plural, ha
superado la prueba que Ie exigfa Baroja, vacilante todavia: los testimonios demuestran con su
perabundancia que no es una creaci6n de Musiu Chaho, sino que tiene tanta consistencia como
Tartalo, por ejemplo, siempre que este vaya adornado de articulo.

Artikuluarekin gehienetan erabiltzeak ez du esan nahi gure ustez beti hala erabiltzen denik.
Esate baterako Casenevek bildutako Tartaro-ren aldaera batean artikulurik gabe aurkitu dugu.

(4) ROLLO, William: The Basque dialect of Marquina. Amsterdam: H.J. Paris, 1925.
(5) Honatx hitzez hitz kontaeraren izenburua: Alarabie, gigantian eta gison-jatallian ipuiie.

Esan behar dugu, bidenabar bada ere, J.M. Satrustegik ez duela ongi bildu Markinako, edo nahiago
baduzue Xemeingaineko erraldoiaren izena ABALARI esaten baitu ALARABIE edo ALARABE
esan beharrean. Honatx hitzez hitz: "El cic10pe vasco se llama Tartalo, tambien Torto, Anxo y
Alabari. Tiene un solo ojo en la mitad de la frente y es de instintos feroces. Se alimenta de carne
humana". Mitos y Creencias. San Sebastian, 1983. Hirugarren argitaraldia, 152. or.

(6) MITXELENA, Koldo: Tartalo es tartaloa "el tartaro" y alarabi (vease p. ej. W. Rollo:
The Basque Dialect of Marquina) alarabie "el alarabe". BAP, 1960, 378-379. or.

(7) Eulizki delakoaren ezaugarriak ikusteko ikus bedi, nahi izatera, ene artikulu xumea,
KALTZAKORTA Xabier: "Bizkaiko herri-ipuin idatziak" in Euskera-XXXVII (2.aldia), 477-496.
or.
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Nondik ote dator Tartaro/-lo hitza? Galdera hau orain baino lehenago egina
izan da. Eta erantzunak bat baino gehiago izan dira. Tartaro eta begibakarren
artean bereizkuntza egin nahi izan duenik ere. Esaterako, Chahok uste zuen
euskaldunek lehen inbasioaldiko zeltei edo keltarrei tartaroak deitzen ziela eta
ziklopeei beguibakhar (8).

Narrazio baten berri ere ematen du errotari baten seme batek fortuna egiten
duela Tartaroei igitai, katu eta oilar bat saltzen dizkiela dioenean (9). Tartaro
hitza erdaratik (hots tartaro, tartare) datorrela, hots, Tartariako bizilagunen ize
netik, ikertzaile batek baino gehiagok uste izan du, esaterako Cercand-ek (10)
eta uste hau bortizki astindu zuen Julien Vinson-ek (11). Baina hala ere Vin
son-ek berak huts bera egiten duenean Les basques et Ie Pays Basque liburuan
D.J.A. Coelho portugaldarrak Vinsonen iritziari erruki gabe eraso zion (12) eta

(8) CHAHO, Augustin: Voyage en Navarre pendant I'insurrection des Basques, Paris, 1836.
"Les Basques donnent Ie nom de Tartaro aux Celtes de la premiere invasion et qu'ils designent
encore par celui di Beguibakhar, qui est I'equivalent parfait de eye/ope", 77. or.

(9) Op. cit. I'histoire de ce fils de meunier, qui fit fortune en vendant aux Tartares une fau
cille, un chat et un coq, 77. or.

(10) Falta texto.
(11) VINSON, Julien: "Mytologie Basque". Revue de Linguistique et langues compares,

Torno 8, 124. or. En traduisant par "tartare" au lieu de "Cyclope" M. Cerquand nous parait avoir
meconnu Ie caractere de tout une classe de legendes.

(12) COELHO, D.J.A.: "En la interesante obrita Les basques et Ie Pays Basque (Paris, Cerf.
1882) dice Mr. Vinson, uno de los mas conocedores de ese pueblo, que los tartaros de la tradicion
basea, especie de ciclopes tan estupidos como robustos, fueron sin duda denominados tartaros del
propio modo que en otras partes se llamaron ogres (ongres hongrois) a otros seres temibles de la
leyenda. Esas figuras imaginarias ---continua el citado autor- se sustituyen mutuamente y se yen
tambien usadas por los moros en los cuentos que mas atractivos encierran para los hombres de la
ciencia.

Asi que el nombre del tartaro basco, provendria del nombre del pueblo asiatico tataros que
en las lenguas europeas se corrompio en tartaros. No se de ningun otro hecho que nos haga pre
sumir que la fama de ese pueblo llegase hasta la region pirinaica en tradicion popular. Aun mas;
la explicacion del senor J. Vinson es inaceptable. Una persona de sus conocimientos debiera estar
mejor informado acerca del origen del nombre de ogres; para ella no era preciso mas que abrir
el Diccionario de la lengua francesa de E. Littre, s. v. donde se lee:

"Ant. espanol huergo, uerco; espanol moderno ogro, ogre huerco, triste; italiano, orco; na
politano huorco, anglosajon orc demonio infernal; del latin orcus infierno, Dios del infierno segun
Diez (orcus segun Maury, es una palabra etrusca).

Supuso tambien que ogre vendria de hungaro, a consecuencia de las invasiones de hongres,
hUngaros 0 tambien oigurs, que tuvieron lugar en el occidente de Europa durante la Edad media.
Sin embargo la forma de la palabra en las lenguas romanicas, no se presta a tal interpretacion."

Ogre no tiene pues, nada que ver con los hungaros ni pueden considerarse de origen mongol
los cuentos en tales seres figuran, hipotesis ya trasnochada, que ultimamente ha vuelto a desen
terrar el senor Dr. T.L. Braga, presentandola como nueva.

La explicacion de ogre derivandolo de orcus, nos hace ver en el tartaro vasco, el nombre
latina tartarus sinonimo de orcus palabra que servia para designar tambien la divinidad infernal
(pater tartarus) "0 tartaro dos bascos". Revista de Vizcaya, 1886, Torno I, Cuaderno 5, I de enero,
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lehen aldiz dio latineko tartarus infemuko jaungoikoa delakotik datorrela er
derazko ogro hitza orcus infemutik edo infemukojaungoikoa delakotik dato
rren bezalaxe. Erromatarrek greziarrei hartutako jaungoiko izenak dira dudarik
gabe. Coelho-ren azalpen hau interesgarria da joan den mendean berean eman
dako azalpen argigarri hau, mende honetan euskal inongo autorek indartsuki
berretsi ez duelako (13).

Begien bistakoa da Grezia eta Erromako mitologietako bi izenekin an
tzekotasun edo are berdintasun handia duela Tantalo (14) eta Tartaro re
kin. Lehena Zeus eta Plutoren semea da eta infernuetara kondenatua izan
zen. Infemuetan samarainoko uretan sartua egon zen eta edan nahi zuen
bakoitzean ura aldendu egiten zitzaion. Bazeukan beste sofrikario handi
bat ere: buru gainean zintzilik zuen adarra fruituz beteta zegoen, eta, besoa
jasotzen bazuen fruitua hartzeko, adarra zakarki urruntzen zitzaion. Tan
tala pertsonaia da eta Tartaro, ostera, lekua da. Munduko lekurik azpiren
goa da infemuaren beraren azpian dagoena. Hades-etik (hots, infernutik)
Tartaroraino dagoen tartea zerutik lurrerainokoa bezain handia da. Zik
lopeak Tartaroan lurpeturik egon zirenez gero, horrexegatik leku-izenak
eman dio gurean pertsonaiari izena. Gure narrazioetan, ziklopeak bat bai
no gehiago izan arren guztiek hartzen dute esaunda berean tartaroen izena.
Euskal narrazioetan Tartaro eta Tartalo agertzen zaizkigunez gero lehena
izango genuke jatorrizkoa, latinari hurbilago dagoena, eta bigarrena ostera

Ano I, numero 5, 160-161. Erdarazko itzulpenak guk erabili duguna Revista de Vizcaya, 1886,
161-163. or.

(13) Lisboako Unibersitateko irakasleak emandako artikuluaren hondarreko azalpenari ho
nako ohar hau gaineratu zion artikuluaren itzultzaileak: "El Tartaro, Erebo, Orcos Tenaro, etc. se
llamaba en la mitologia griega al infiemo, mansi6n que se suponia situada en la extremidad de la
Tierra y del mar. Encima del Tartaro estaban los cimientos de la Tierra y segun Hesiodo un yunque
dejado caer desde la superficie terrestre tardaria 10 dias en llegar al Tartaro. Era un recinto sombrio
con pavimento y puertas de metal, duras como el diamante y de tal consistencia que no las podian
romper los dioses. En el residian los condenados que debian sufrir tormento."

(14) "Tantalo pasa generalmente por ser hijo de Zeus y de Pluto, hija esta de Crono 0 incluso
de Atlante. Reinaba en Frigia, 0 en Lidia, en el monte Sipilo. Era muy rico y amado por los dioses,
que 10 admitian en sus festines. Se habia casado con una de las hijas de Atlante, La pleyade Dione.
Pero se Ie conoda tambien otra esposa, Eurianasa, hija del dios-no Pactolo. Ciertos mit6grafos
mencionan tambien a Clitia, hija de Anfidamante, y a Esterope, otra pleyade.

Sus hijos son Pelope y Niobe, a los cuales se anaden a veces Breteas, Dascilo y otros varios.
De el, por mediaci6n de Pelope, descienden los Tantalidas Tiestes, Atreo y finalmente, Agamen6n
y Menelao.

Las acciones que Ie atribuyen los autores a traves de su vida son bastantes insignificantes;
habria sido perjuro por no entregar a Hermes el perro de Zeus, que Ie habia confiado Pandareo
(v. este nombre). Este crimen Ie habra sido encerrado en el monte Sipilo antes de ser precipitado
en los infiemos(v. mas adelante). Otra aventura 10 ponia en ralaci6n con Ilo, fundador de la pri
mera Troya. Parece ser que Ilo 10 expuls6 de Asia Menor despues de las desgracias de su hija
Niobe. Finalmente, otro episodio presenta como el raptor de Ganimedes (v. este nombre).

Tantalo es celebre en la mitologia sobre todo por el castigo que hubo de sufrir en los Infiernos,
del cual ya se da una descripcion en la Odisea, en el "Descenso a los Infiemos", uno de los pasajes
mas recientes del poema. Sin embargo, los autores no estaban de acuerdo".
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lehenaren aldaera, bokal arteko -r->-l- bihurtzen baita zenbait kontestu
tan (15).

Alarabe delakoaz Mitxelenak eta Juan Gorostiagak (16) garbiro esan zi
guten Arabe hitzak aurrean artikulua duela agertzen dela, hots, alarabe, eta gi
zan handi eta beldurgarria dela.

BASAJAUNA ETA TARTAROA

Euskal mitologian, edo Vinsonek zioen eran euskal Olimpo pobrean, bada
izaki bat, mito bat izatasuna edo izatea bera ere ukatu nahi izan diotena. Ba
sajauna izan da, lehenengoz Chahok (17) aipatu zuenez gero, batek baino ge-

(15) MICHELENA, Luis: Fontftica Hist6rica Vasca, 2 edici6n, corregida y aumentada, 315.
or.

"6.5. Otros casos de permutacion de ly red) entre vocales son debidos a todas luces a disi
milaci6n, ya que hay una fuerte tendencia a evitar las proximidad de r Y R en la misma palabra,
se trata acaso de una tendencia no muy antigua, porque donde menos se acusa es en roncales,
vizcaino y variedades meridionales". Gure kasuan, uste dugunez, Tartaro > Tartalo eman du di
similazioz. Ez dugu uste talo bezalako hitzek indar handiegirik izan dutenik. Badago, bestalde,
txikikeriatxo bat aipatzeak berak ere axola handirik ez duenik. Karta jokoan errege urreari Bizkaian
berean hainbat hitz adierazgarriz erabili ohi da, Tarrantoline, talo eta abar. Azken talo delako hori
ez ote da tartaloren laburdura?

(16) GOROSTIAGA, Juan: "EI fondo primitivo de la lengua vasca", F.L.V. 1982, 116. or.
Uste dugu interesgarria dela pasartea honatx:

"Leyendas de Marquina de Vizcaya. Monstruo de "un solo ojo" que cuando Uueve 10 levanta
y se guarece bajo el. Inferido con el ciclope "de un solo ojo"tiene traducci6n vasca de EULlZKI
(Eul-residuo de EURI "Lluvia" d. EUL-ANTZA en la misma Marquina), pero la etimologia po
pular Ie ha convertido en "mosquero" tragador de moscas, pues agachandose sobre sus dos pies"
colocados en las montaiias vecinas traba las barcas, como si fueran moscas (EULI "mosca").

La palabra proviene directamente del espanol ALARABE -no de ALARABI en arabe mis
rna-; la forma ALARABIE de Marquina supone un ALARABE-A y no ALARABI-A, como mal
se interpreta.

De tales monstruos tambien hablaron los grecolatinos, pero esta vez se trata no de marinos
de mares africanos, sino de Wikingosque asomaron sentados por un solo pie. EL HURACAN de
los Mayas es de "un solo pie" como el TEZCALIPOCA de los Aztecas tambien de un solo pie,
mientras que el "terremoto" era "de dos pies".

Adam de Bremen recoge en estos relatos n6rdicos y dice tambien como Hispanos (i,arabes?)
y Griegos acudian a las islas de los oraculos como Kurlandia. N6tese que tambien en Grecia el
genio de la Uuvia es "el arabe".

(17) CHAHO, Augustin: " ..Les plus populaire de ces mythes pyreneensest Ie Seigneur-Sau
vage (Bassa-Jaon), sorte de monstre Ii face humaine, que Ie Basque place au fond des noir abimes
ou dans la profondeur des forets. La taille de Bassa-Jaon est haute, sa force prodigieuse; tout son
corps est couvert d'un long poil lisse qui ressemble Ii une chevelure; il marche debout comme
l'homme, un baton Ii la main, et surpasse Ie cerf en agilete. Le voyageur qui precipite sa marche
dans Ie vaUon, ou Ie berger qui ramene son troupeau Ii l'approche d I'orage, s'en tend-il appeler
par son nom repete de coUine en colline? C'est Bassa-Jaon. Des hurlements etranges viennent-ils
se meier au murmure des vents, aux gemissements sourds des bois, aux premier eclats de la fodre?
C'est ebcire Bassa-Jaon. Un noir fantome illumine par I'eclair rapide, se dresse-t-il au milieu de
sapins, ou bien s'accroupit-il sur quelque tronc d'arbre vermoulu, en ecartant les longs crins a
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hiagok euskal mitologiako izakia izan ote den dudatan jarri dutena. Gauzarik
harrigarriena da, batez ere basajaunaren izatasuna jarri dela zalantzatan Chahok
Tartaroa, lamiak (18) eta abar aipatzen baditu ere. Kontua da euskal tradizioko
izakiekin batera izaki asmatuak ere erabili zituela adibidez Maitagarri eta Aitor
euskal aitalehena. Beti aipatu izan da Pio Barojaren testigantza (19) (La leyen
da de faun de Alzate, 1922) edo duda, baina Pio Barojak baino lehenago Julien
Vinsonek berak ere (Le folk-lore du Pays Basque, l883)zalantzatan jarri
zuen (20). Gerora beste zenbait autorek ere, Unamonok (21), esaterako ildo be
retik jokatu zuten.

Izatea edo izatasuna diogunean ez gara ari benetako edo egiazko mi
toak izan diren eztabaidatzen, hots, Euskal Herriko basoetan egiazko ba
sajauna bizi, esistitu, izan denik, hori besterik baita. Esaten ari garena da
nahiz eta gaur egun askoketa askok-gehienek edo denek-egiazkotzat baino
alegiazkoagotzat hartu, kontakizunak berak ia izan diren. Lamin-sorgi
netan inork gutxik sinetsi arren sorgin-laminen gaineko istorio eta ipuin
multzoa izan badela inork zalantzatan jartzen ez duen bezalaxe. Basajau
naren izatasuna zalantzatan jartze hori, batetik, Chahok egin zuen narrazio
misteriotsutik datorke, eta, bestetik, Europako beste kulturetan ere antzeko
mitoa egotetik izango luke oinarria (22). Badago beste konturik ere Ba-

travers lesquels brillent ses yeux etincelants? Bassa-Jaon. La marche d'un etre invisible sefait-elle
entendre derriere vous, son pas cadence accompagne-t-ille bruit de vos as? Toujours Bassajaon...".
Voyage en Navarre pendant l'insurreetion des Basques 1830-1835.

(18) Lamiak izanik hedaduraz Euskal Herri osoan ugarien aurkitu diren numenen kontaki
zunak Vinsonek lamien izatasuna ere zalantzatan jartzen duo Ikus ondoren datorren oin oharra.

(19) BAROJA, Pio: La leyenda de faun de Alzate, 1922: "No se si tengo realidad objetiva,
si existo en el mundo de los fenomenos, como dina un disdpulo del profesor Kant, 0 si soy un
engendrado de la fantasia de Musiu Chaho. No me aceptan en ninguna reunion de espiritus vascos;
se rien de mi porque no puedo presentar documentos de identificacion".

(20) VINSON, Julien: "Las ensonaciones 0 fantasias de Chaho y de sus imitadores no tienen
ningun fundamento, y dudo incluso de que el hombre salbaje, basayaun 0 basajaun, «senor u
hombre salvaje», cuyo pie Izquierdo deja en el suelo una huella redondeada; que las lamigna,
machos 0 hembras pertenezcan a una vieja mitologia euscara. Cuanto mas estudio a los vascos,
mas me convenzo de que no existen en ellos rasgos de una raza antigua, poderosa y civilizada,
que habna habitado con sus colonias la totalidad de Europa occidental. Semejante decadencia
resultaria completamente inadmisible". Literatura popular del Pais Vaseo erdal itzulpena Iiiaki
Urdanibiak egina, Editorial Txertoa, 10. or.

(21) UNAMUNO, Miguel de: Crftiea del problema sobre el origen y prehistoria de la raza
vasea, OC, IV, edicion de Manuel Garda Blanco, Madrid, Escelicer, 1966, 114. or.

"En las laminae 0 lamiae no debemos ver mas que ellatfn lamia. Bien dice Michel que este
nombre "no representa nada de vivo, nada de real al espiritu de los aldeanos vascos, que men
cionan las laminak como nosotros mencionamos a Jupiter 0 Minerva".

i,Que dire de Basa-Jaon? Chaho veia en el una reminiscencia del orangutan. La idea es pe
regrina y atrevida, pues dudo que los vascos conocieran al simio antropoide, pero mucho se Ie
parece aquel que con un palo recorre los bosques del Pirineo, que ruge cuando retumba el trueno
y se pasea por las espesuras al compas de la tempestad. Pero debo advertir que tal creencia no es
general en el pueblo vascongado, y nada nos autoriza a suponerla aborigen y propia de el."

(22) Jakina Augustin Chahok adibidez Maitagarri delako amandrea Luzaide artzainaz mai-
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sajaunaren kasuan, hau da, Tartaroak ez bezala Basajaunak badu bere
emazte, ezkontide, edo bikote edo ez dakigu nola arraio esan, hots, Ba
sanderea. Alemanian esaterako waldmaennlein eta waldmeiblein (23) di
tugu euskal ereduan bezala Basajauna eta Basanderea adierazteko. Kontua
da gaur egun Basajaunaren esaundak izan direla ondo baino hobeto do
kumentatuta agertzen zaizkigu, eta, Jon Juaristik (24) homo sylvestris edo
homo sylvaticus baten euskal ordaina ikusten du, eta Mitxelenak (25) ere
behialako Pio Barojaren iritziaren kontrako arrazoiak ematen ditu. Basa
jauna narrazio mitikoetan ezezik haur jokoetarako egin ohi ziren kui hus
tua ere adierazteko erabili izan zen Duny-Petre-k (26) dioenez, ikertzaile

temintzen denean Jon Juaristik dioenez Diana eta Endimion-en amorioa berritzen duo Ikus Ellinaje
de Aitor. La invenci6n de la tradici6n vasca, 97. or.

(23) waldmaenlein delakoak basoko gizon ttikia esan nahi du eta waldweiblein delakoak ba
soko andere ttikia. Ohar hau REICHER, Gil G.: Les legendes basques dans la tradition humaine
librairie d' Amerique et d' orient Adrien Maisonneuve II, rue Saint-Sulpice, Paris (6) 61. or.

(24) JUARISTI, Jon: EI linaje de Aitor. La invenci6n de la tradici6n vasca, Taurus, 1987,
97. or.

"Pero el Basa-jaon 0 "senor del bosque", a quien se hace mencion poco despues, no parece
ser producto de la fantasia de Chaho, sino la version vasca del mito europeo del homo sylvestris
u homo silvaticus. Chaho 10 compara con el orangutan javanes, como 10 hiciera en 1641 el medico
holandes Tulp. Los rasgos y colosalismo y fiereza con que 10 describe coinciden con los que la
tradicion folklorica vasca atribuye a los gentiles (jentillak), raza fabulosa que desaparecio poco
despues del nacimiento de Cristo".

(25) MITXELENA, Luis: "Contra Lecobide" lehen aipatu artikuluan.
"Asi nuestro Basajaun, singular 0 plural, ha superado la prueba que Ie exigia Baroja, vacilante

todavia: los testimonios demuestran con superabundancia que no es una creacion de Musiu Chaho,
sino que tiene tanta consistencia como Tartalo, por ejemplo, siempre que este vaya adornado de
articulo".

(26) DUNY-PETRE, Pierre: "Xirula-Mirula, L'enfant basque, depuis Ie bebe jusqu'a I'adul
te" in Anuario de Eusko Folklore, tomo 34-1987, 112. or.

"Basa Jauna, est un amusement qui se pratique pendant les longues soirees d' automne, lorsque
la nuit tombe rapidement sur les montagnes. Mais il gaut aussi disposer d'une belle citrouille.

Parmi les recoltes de la ferme basque, les enfants prelevent un potiron bien ron. Celui-ci, dans
sa position normale, est surmonte habituellement par un trognon de "queue". A I'aide d'un cou
teau, on decoupe circulairement, autour de cette queue, une calotte qui repesentera Ie couvercle
du recipient raalise en vidant la citrouille...(ez dugu joko guztia jarriko nahi izatera jo bedi aipatu
artikulura".

Interesgarria da Basajaunaren mitoa hitz hauetan laburtzen baitu artikulu honetan:
"Basa Jauna, "Ie Seigneur sauvage" Personnage fantastique de l'ancienne mythologie basque.

On pourrait Ie comparer aux divinites piennes que sont les Faunes et Ie Sylvains. II presente ega
lement certaines analogies avec Ie dieu Pan des Grecs, car son domaine est essentiellement rus
tique.

D' apres les legendes connues, Ie Seigneur savage des Basques ne regne vraiment sur les mon
tagnes et les bois que pendant la uuit. II peutaussi se manifester dans l'ombre des cavernes, dans
la brume ou Ie crepuscule. En tout cas, malheur it I'imprudent qui s'attarderait dehors Ie soir afin
de se livrer it un travail remunere.

Mais les bergers reussissent it s'attirer les bonnes graces du terrible Basa Jauna, en lui laissant
regulierement un peu de nourriture devant la cheminee de leur cabane, avant d' aller dormir. Ainsi,
Ie Seigneur Sauvage veillera tonte la nuit sur les troupeaux, de meme que sur I'outillege laisse
dehors".
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honek du berariazko Ian luze bat: euskal Basajaunaren esaunden itzulpen
bat, eta Europa zein mundu osaka beste homo sylvaticus batzuen antze
kotasunak aztertuz (27).

Norbaitek behin honez gero galdetuko du ea zergatik jarri ditugun puntu
honetan elkarrekin Basajauna eta Tartaroa, arrazoiaren berri oraintxe emango
dugu: behin baino gehiagotan nahasten direlako eukal kontaeratan, eta honezaz
ikertzaile bat baino gehiago ohartu da (28). Esaterako Cercand-ek bere bildu
man dakarren 52. zenbakidun kontaeraren izenburua frantsesez "Le tartare
aveugle" da, baina kontaera irakurriz gero ez da Tartaroa itsutua dena, Basa
jauna baino eta horrexegatik Vinson-ek "Le Basa-jaun aveugle" jarri zuen. Ba
dago beste zerbait euskal eremutik kanpora. Denok dakigu euskal Tartaroaren
ordaina nolabait adieraztearren Asturisen eta Euskal Herri erdaldunean ere bai
behintzat, Ojancano edo Ojarancano dela eta begibakarra izateaz gainera gor
puzkeran Basajaunaren itxura handiagoa du Tartaroarena baino (29). Hori gutxi
balitz, Basajaun-basandre bikotea bezala, Kantabrian bada Ojancano-Ojancana
bikotea.

Guzti horren arrazoia argia dela iruditzen zaigu: kontaerak bildu ditugu
nean (historikoki joan den mende amaieratik hasita gaur egun arte) (30) men
talitate zaharra, edo erdaraz esaten den bezala, primitiboa ahulduxea zegoelako
da. Horren adibiderik garbiena beharbada Alzola Gerediagak bildu zuen Iru
naldeko kontaera da non ziklopea esateko "Malkorrako minazuloko sorgiiia"
esan baitzioten, hots, hemen nahasmendua bortitzagoa da Tartaroa sorginarekin
nahasten baita.

(27) DUNY-PETRE, Pierre: "Basa fauna" Ie seigneur sauvage, dans les Legendes Basques,
ez da agertzen editorialerik bestaldekoa da itxura guztien arabera.

(28) Adibideak erruz eman daitezke, esaterako, DUVERT, Michel: "A propos du mythe bas
que" in lkuska nouvelle collection-annee 1994-3emen trimestre-n.O 7, 98. or.

"Tartaro est Typiquement un ogre et un cyclope, on Ie confond souvent avec Basa-jaun. Ii
prolonge chez nous l'archetype du polypheme dont Homere se fait l'echo dans "L'Odyssee " bien
sur ce nom evoque Ie "tartare". Ce cycle de recits est souvent associe 11 la bague mysterieuse
donnee 11 son captif et qui dit: "Hemen nago, hemen nago" (Ie suis ici, je suis ici", de telle sorte
que ce dernier ne puvant la retirer se coupe Ie doigt, jette Ie tout dans une rivihe oil se precipite
Tartaro aveugJe, qui y perit. Ce personnage est tres voisin de l'ogre; ils habitent nos peurs et nous
pouvons nous en debarrasser en Ie tuant comme n'importe quel mortel depourvu de jugement".

(29) GARCIA LOMAS, G. Adriano: Mitologia y supersticiones de Cantabria, Caja Canta
bria, 67-68.

"Segun la tradici6n montaiiesa, tenia barbas (Ojancano) con la aspereza de cerdas de jabali
que Ie llegaban a las rodillas, y que por ir siembre corito (desnudo) Ie tapaban sus partes pudendas,
al par de servirle de verdadero peto; agilisimo como el corzo y resbaladizo como el aguila".

(30) Cercand-enak hartzen baditugu aintzindari ohart bedi 1874 ean hasi zela argitaratzen.
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Odiseako IX. kantuko 233-565 (31) pasarteetan kontatzen da nola Ulises
bere gizonekin sartu zen harpe batean. Pasartea edertasun handikoa da eta au
tore askok itzuli dute bai mitologia hiztegietan (32), eta, baita pasarte horrezaz
egin diren azterketetan. Ni neu Cercandek (33) erabili zuen laberpenaz balia
tuko naiz.

(31) HOMERO: Odisea, Biblioteca c!<isica Gredos, 48 Jose Manuel Pabon-en itzulpena, 233-
244. orrialdeetan agertzen da pasartea.

(32) GRIMAL, Pierre: Diccionario de Mitologfa griega y latina. Editorial Paidos, 440-441
or. Hona kontaeraren muina.

Polifemo Posidon eta Toosa ninfaren semea da, eta Toosa delakoa Forzis-en alaba. Homerok
erraldoirik ikaragarriena, basatiena dela dio. Artzaina da eta artaldeak ematen dion esne eta fru
tuetatik bizi da eta harpe bat da bere bizilekua. Sua ezagutu arren haragi gordina jan ohi duo Ba
dazagu ardoa, baina noizean behin edan ohi du eta ez dio ardura moskorraren ondorenak. Ezin da
esan lagungina ez denik, zeren nahigabeak hartzen duenean beste Ziklopeei hots egiten die baina
ez da gauza bere nahigabe edo ondikoaren berri esateko...

Ezaguna da Ulises bere lagunekin batera atzitua izan zenean, guztira hamabi lagun, Ziklopeak
bere kobazuloan sartu zuela. Polifemok bere lagunetariko zenbait irentsi zituenean Ulisesi agindu
zion azkenengo jango zuela honek berekin ekarri zuen ardo gozoa eman ziolako. Gauean ardoaren
eraginez Ziklopea harri eta horma 10 zegoela, Ulises-ek eta bere lagunek taket eskerga bat zorroztu
eta sutan gogortu ondoren erraldoiaren begi bakarrean sartu zuten. Biharamun goizean artaldea
larrera ateratzean, grekoek, aharien sabelari oraturik harpeko harratea iragan zuten, non, Ziklopeak
itsuturik, kobazulotik ateratzen ziren ahariak aztatzen baitzituen. Ulises-ek, libre zegoela, untzia
itsasoan zela, oihuka bere berri eman zion Ziklopeari, trufaz. Kontua zen orakuloak lehenago az
tiatu zuela eroiak Zizlopea itsutuko zuela. Erradoi ikaragarriak, engainatua izan zelako haserrea
rren, untziaren kontra harkaitz handiak jaurti zituen, baina ez zuten ontzirik jo. Hemendik dator
Poseidon-en Ulises-en kontrako haserrea. Poseidon Ziklopearen aita baitzen.

Ez gara ariko lantxo honetan greziako mitologiako aipamen guztien zerrenda eta zertzeladak
ematen, Teocrito-k, Ovidio-k, Euripidis-ek, Hesiodo-k eta abarrek zer dioten.

(33) CERCAND, Fran~ois: "Legendes et n~cit populaires du Pays Basque" epigrafean "Le
gendes du Tartare" in Bulletin de la societe des sciences, lettres et arts de Pau, 1874-1875 (VIII),
262-263. or.

"Ulysse, errant, aborde dans Ie pays des Cyclopes avec douze de ses compagnons. II penetre
dans une caveme dont Ie maitre est absent. Le maitre, sur Ie soir, arrive conduisant un troupeau
de moutons, ferme, d'un rocher, I'entree de sa demeure et vaque a ses occupations. Sa vue seule
a terrifie les Grecs. C'est un geant, ayant un seul oeil sur Ie front. Sa voix retentit comme un
tonnerre, sa force parait invincible. II aper~oit les etrangers a la lueure du foyer. II entend sans
pitie leures supplications et en immole deux a sa faim. II dort bien repu. Le lendemain, il en devore
deux encore, sort avec son troupeau, et clot sa caveme.

Cependant, les Grecs tiennent conseil. lis aiguisent un pieu d' olivier, en durcissent la pointe
au feu. Le Cyclope rentre Ie soir, devore dux Grecs. Quand il est repu, Ulysse s'approche de lui
et lui offre une outre d'un vin dont l'excellence adoucit son humeur: "Comment t'appelles-tu? dit
il a Ulysse. Personne est mon nom-Personnel je te mangerai Ie demier; tel rera mon don d'hos
pitalite». Sur cette plaisenterie, il s'endort dans l'ivresse.

Alors, les Grecs font rougir au feu Ie pieu d'olivier et I'enfocent dans l'oeil du Cyclope en
dormi. II se releve en poussant des cris affreux. Les CYclopes voisins accourent: «Qui t' a fait du
mal?-Personne.-Supporte done ton mal en patience». lis s'en retoument la-dessus.

Polypheme, de~u, s'assied a I'entree de sa caveme et se dipose a faire sortir son troupeau en
retenant les Grecs prissonniers. Mais Ulysse a attache chacun d'eux sous un belier flanque de
deux autres. Lui-meme se suspend a la toison du chef du troupeau . Tous se'echappent ainsi et
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Ulises batetik bestera itsasoz itsaso untzian dabilela, lehorrera jaitsi da,
Ziklopeen lurrera, bere hamabi lagunekin. Ugazabarik ez dagoen harpe batera
sartu da. Ugazaba, arratsean, artalde batekin sartu da delako harpera, eta ha
rritzar batez hartu du sarrera eta bere eginkizunetara lotuko da. Ugazaba ikuste
hutsak laztu ditu Grekoak: Erraldoi bat da, bekokian begi bakarra duena. Boza
ostotsa bezain beldurgarria da, eta haren indarra ikaragarria da. Erraldoiak su
tondoan ikusiko ditu atzerritarrak. Erruki gabe entzungo ditu haien erreguak
eta bi gizon irentsiko ditu bere gosearen asegarri. Harri eta horma egiten du
10. Biharamunean beste bi gehiago irentsiko ditu, bere artaldearekin aterako da
eta kobazuloa harritzar batez hertsiz.

Bitartean, Grekoek zerbait egin beharra dute, olibondo taket edo enbor bat
zorroztu, eta sutan gogortu dute. Ziklopea gauean harpean sartu eta beste bi
gizon irentsi ditu. Asebete denean Ulises gerturatu eta zahagi bat ardo gozoa
eskaini dio eta umore ondu denean erraldoiak diotso:

-"Zer izen duzu?"

-"Inor ere ez da nire izena"-Ulises-ek erantzun.

- "Inor ere ezf zu jango zaitut azkenengo, hori izango da zuganako ha-
rrera ona."

Hitz hauek esan ondoren erraldoia, hordirik, 10 zerraldo gelditu da.

Orduan, Grekoek olibondo taketa sutan goritu eta Ziklope lokartuaren begi
bakarrean sartu dute. Garrasi ikaragarriak eginez altxatu da erraldoia eta au
zoko Ziklopeek lagun egitera etorri zaizkio:

-"Nork egin dik min?"

-"Inork ere ez!"

-"Orduan leher hadi heure minean!"

Eta atzera etorri diren bidetik doaz Ziklopeak.

Polifemo, etsiak harturik, harpeko harratean eseri eta bere aharitaldea atera
nahi du Grekoak gatibu hartu nahirik. Baina Ulises-ek bere lagunetariko ba
koitza ahari baten sabelari oratuta beste bi ahari alboan dituela atera erazi ditu.
Ulises-ek bere burna aharitaldeko burn den aharitzarraren sabelpean lotu duo
Modu horretan denek ihes egin dute eta untzira joan dira ahari batzuekin. Itsa-

reganent leur navire avec une partie des moutons. Une fois en surete, Ulysse appelle Polypheme,
lui reproche sa barbarie envers des suppliants. Le geant, irrite, jette vers lui un rocher qui, de
passant Ie but, ramene Ie navire au revage. Ulysse recommence ses outrages: «Si l'on te demande
qui t'a aveugle, tu repindras que c'est Ulysse, Ie fils de Laerte, qui demeure dansl Ithaque». Poly
pheme passe de la violence aux caresses: «Reviens, fils de Laerte, pour que je te fasse les presents
d'hospitalite. Poseidon, mon pere, t'accordera, it rna priere, un hereux retour». Mais Ulysse Ie
repousse avec dectain: «Poseidon, ton pere, ne te rendra pas la vue». Le geant derecine une mon
tagne, la jette dansl la mer, et Ie flot pousse Ulysse loin de la cote inhospitaliere".
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soan behin libre daudela Ulises-ek Polifemori honen harrera txar eta esker gaiz
toa aurpegiratu dizkio. Erraldoiak, haserrearren, harritzar bat jaurti eta untzia
lehorrera hulbil arazi duo Ulises-ek orduan Polifemo laidoztatuko du:

-"Inork galdetzen badik nork itsutu hauen, hik erantzungo diok Ulises
dela, Laerte-ren semea, Itakan bizi dena". Polifemo-k orduan indarkeriatik lau
sengura pasatuko da:

-"Zatoz, Laerte-ren semea, hospitalitateak agintzen duen harrera, jera eta
abegi ona egin diezazudan. Poseidon-ek, ene aitak, lagunduko dizu neure erre
guz zeure itzuleran."

Baina Ulises-ek erantzungo dio destainez:

-"Poseidon-ek, zeure aitak, ez zaitu argituko."

Erraldoiak, mendi bat errotik aterarik itsasora egozten du, eta uhinek Uli
ses-en untzia urren eragiko du eskergaiztoko itsasertzetik.

* * *
Odiseako pasarte hau era askotara laburbil daiteke, baina atal inportantee-

nak harturik honela laburbil daiteke Cereand-en erara:

1. Ziklopearen bizilekua harpea da.

2. Ziklopea beti da erraldoia.

3. Begibakarra da Ziklopea.

4. Gizajalea da esaunda guztietan, gerrenean sartu eta jaten ditu gizonak.

5. Eroia gizon bat da.

6. Eroiak lagunak ditu.

7. Eroiaren lagunak banaka-banaka jaten ditu erraldoiak.

8. Erraldoia itsutu egiten du eroiak.

9. Eroiak ihes egiten du ardilarru batez babesturik.

Eskema honen arabera aztertzen ditu Cereand-ek berak biltzen dituen Tar
taroaren lau aldaera eta mundu osoko beste hamar. Cereand-ek egindako az
terketa jakingarriaz gain Van Gennep-ek (34) eta Haekman-ek (35) egindako
eskemak hartu dituzte oinarritzat. Euskal Herriko zenbait ikertzailek ere. Esan

(34) VAN GENNEP, Arnold: Religions. moeurs et legendes, Paris, Mercure 1933,3. edizioa.
(35) HACKMAN, Oscar: Die Polyphemsage in der Volksiiberlieferung, Helsingfors, Aka

demo Abhandl., 1904.
Liburu honetan egileak 221 esaunda aztertzen ditu, esan dugunez Cercand eta W. Webster

enak ere bai.
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dezagun, bidenabar, Van Gennep-ek oinarritzat hartu zuela bere lanean Hack
man-en lana, eta bi hauek euskal esaundak ere aztertu zituztela, Cercand eta
W. Webster-enak, hain zuzen, itzulpenez hornituak zirelako. Euskal ikerlarien
artean beharrezkoak dira julio Caro Barojaren bi Ian (36), Maria Teresa Na
varro-rena (37) eta Jose Ignacio Garcia Armendariz (38). Caro Barojak Ho
mero-ren pasartearen laburpena Hackman eta Van Gennep-en arauera honelaxe
egiten du:

A) Ziklopea.

B) Munstro gizajalea.

C) Hordikeria.

D) Sasizena.

E) Jokutria.

F) Ziklopeak ahariari egiten dion berba erauntsia.

G) Biraoak eta araoak.

Behin eskema hau egin ondoren hiru multzo desberdintzen ditu:

1. Digantea itsutu egiten du eroiak, baina ez da agertzen sasizena (outis
edo inor(k) ez).

2. Sasizenaren aldaera (Nik neuri gehienetan).

3. Aldaera finlando-letho-estonioak.

Talde hauen arabera euskal kontaerak lehen taldekoak dira, sei aldaera bil
tzen ditu (78-83 zenbakidunak) eta bigarren taldean lau (162-165 zenbakidu
nak).

Zer gertatzen da euskal kontaeretan? Denok dakigunez digantea ez da inoiz
horditzen heroiak ardorik eskaintzen ez diolako eta ez dago sasizenik heroi
itsutzailearen aldetik. Euskal kontaera guztietan jokutria zertxobait aldatu egi
ten da: heroiak aharitzar baten sabelari bere burua oratu beharrean ardilarru bat
gainean duela egiten du ihes. Baina badago kontaera klasikoan ez dagoen beste
zerbait: behin heroia kobazulotik kanpora dagoela diganteak eraztun hiztun bat
ematen dio eta heroiak, biziko bada, atzamarra moztu beharko duo Behin atza
marra moztu ondoren heroiak itsasora edo osin handi batera jaurti eta bertan

(36) CARO BAROJA, Julio: Algunos mitos espafioles, Madrid, ed. del Centro, 1974, hiru
gaITen edizioa 85-92. or. eta Mitos vascos y mitos sobre los vascos, editorial Txertoa, San Se
bastian de1akoan "sobre e1 cfclope", 67-75. or.

(37) NAVARRO SALAZAR, M.T.: "Dos versiones del mito de Po1ifemo: Ronca1 y Pisa"
in Cuadernos de Etnologfa y Etnograffa de Navarra, Ano XIV, n.O 39, 1982,421-446. or.

(38) GARCIA ARMENDARIZ, J.I.: "Cfclopes y ojancos" in Cuadernos de Etnologfa y Et
nograJfa de Navarra, Ano 45, 1985, 95-110. or.
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hilko da erraldoia. Bi ezaugarri hauek garrantzi handikoak dira: sasizena eta
eraztuna. Azter ditzagun astirozki.

SASIZENA ETA ERAZTUNA

Esan dugu sasizena ez dela inoiz ematen Tartarodun kontaeretan, hau da,
Ulises eta Polifemo-ren kontaeran beharrezkoa zena ez da ematen gure kon
taera digante gizajalea dutenetan. Noiz agertzen da orduan? Lamina gurinzale
edo koipezalea duten ipuinetan. Argudioa bi hitzetan laburbil daiteke:

Emakume bat egon ohi da sutondoan beranduan goruetan, eta gauero
-gauero lamia bat tximinian behera jaitsi eta koipea edo gurina eskatzen dio.
Emakumeak, beldurrarren, eskatutakoa emango dio, harik eta senarrari zer
gertatzen zaion kontatu arte. Senarra emakumearen lekuan jartzen da, eta be
tiko lamia konturatu egiten da gorularia ez dela betikoa, eta zer izen duen
galdetuko dio. Gorulari berriak "nik neuri" erantzutean sutan daukan koipe
beroajaurtiko dio aurpegira. Lamia errea (edo itsutua) etxetik ateratzean nork
egin dion galdetuko diote lamia lagunek eta berak "nik neuri" erantzun. Or
duan besteek ez diote jaramonik egingo.

* * *
Honen arrazoia, goian hartutako hariari jarraituz, Caro Baroja-ren ustez

argia da: Euskal Herrian jentilak Tartaroarekin nahasten dugu. Ohart bedi, esa
terako, Bizkaiko kontaeretan Tartaroaren izenetako bat jentita dela huts hutsik.
Eta, era berean, laminak ere Tartaroarekin nahasten ditugu.

Analogia honetaz aspaldidanik ohartu ziren euskal ikertzaileak eta Cer
cand-ek zioenez lamia itsutu edo erreen kontaerak digante gizajalearen aldaerak
baino ez dira, honatx berdintasunok:

a) Lamia: izaki sobrenatural bat da, koipezalea edo jatun handia.

b) Gizona: Indar gutxiagoko baina buru argiagokoa da.

c) Itsutzea edo erretzea ustekabean gertatzen da. Izpirituak indarra az
piratzen duo

Baina galdera nagusia hau litzateke: Nola banatu da gizajale engainatuaren
kontaera bi kontaera hain desberdinetan? Cercand-ek prest du erantzuna, erral
doi gizajalea, denboraren joanean, karikaturizatu egiten da lamia ttipi, koipe
zale bihurtzeraino eta heroia -guk uste dugunez- etxeko jaun xume bat bi
hurtzeraino.
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Guzti honen kontrara, badago kontaera bat non lentil eta artzain bat ager
tzen diren. Artzainak jentila engainatzen du eta sasizena darabil, hots, nik neuri.
Kontaera hau Odisea liburuan agertzen denetik hurbilago legoke (39).

Izentzat "nik neuri" delakoa erabiltzea Espainiako lur eremuan bakarrik
euskal kontaeretan erabiltzen da, nahiz eta Eskozian ezaguna izan Thompson
en K602 motiboa da zehazki (40).

Eraztun hiztunari dagokionez motibo oso ezaguna da DI61O.8, edo
DI612.2.1, eraztunak ihesleari esan erazten dio ohiuka "hemen nago", HI60.1,
mutilazioa, hots, atzamarra ebakitzea (41).

EUSKAL KONTAERAREN OINARRIAZ

Begien bistakoa da euskal ziklope begibakarrak eta Greziako Polifemo de
lakoak antzekotasun handiak dituztela. Antzekotasun horrezaz euskal lehen
ikertzaileak ohartu ziren, eta hainbat galderari erantzuna eman nahi izan zioten,
esaterako, euskaldunok Greziatik hartu ote dugu mitoa edo alderantziz Grezia
rrek euskaldunengandik hartu ote dute? Euskaldunek zein greziarrek lehena
gotik zegoen sustratu komun batetik hartu ote zuten? Zeintzuk dira euskal zi
klopearen eta Greziakoaren berdintasunak eta desberdintasunak?

Zenbait autorerentzat ez dago inolako zalantzarik, esaterako, Xabier Azur
mendik dio euskaldunak Erromako armadan egon zirenez gero, handik ekarriko
zutela kontaera (42). Beste zenbaitek, Reicher-ek (43), kasurako, ez daki eus-

(39) ARRATIBEL, Jose: Kontu zaarrak, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1980, 155
-156. or.

(40) CAMARENA LAUCIRICA, Julio: "Las peculiaridades de la cuentistica" in Euskera
XXXVII (2.aldia), 414. or.

"Un ultimo texto que podria mover a equivoco es el titulado "Gentille ta artzaia", en el que
un pastor usa de un nombre equivoco antes de agredir a un ser perteneciente a una raza mitica,
treta esta que forma parte de varios tipos de cuentos. Pem no es ninguno de ellos el que Ie cuadra:
el relato, del que en Espana parece que solo se conoce versiones vascas, es exactamente el motivo
Thompson K602. (Nina) hada lesionada por un hombre que dice que su nombre es "Yo mismo"
de contenido claramente mitologico que, segun el folklorista, tambien es conocido en Escocia".

(41) Zehaztasun hauek gorago aipatu artikulutik hartuak dira. Hona Camarenak ematen di
tuen zehaztasun gehiago (94) oharrean:

"Vease JOHANES BOLTE und GEORG POLIVKA: Anmerkungen zu den Kinder-und Haus
merchen der Bruder Grimm, 5 vols. (Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1913-1932),
IIi, p. 372. Posteriormente, en cuanto el espacio italiano, el motivo figura en una version toscana
que fue catalogada como tipo D' ARONCO 1139, 5(d) y los motivos 3-5 del tipo 953 (version
literaria CALVINO: Op. cit. ala fiaba 115, es comun a las versiones abruzas y tambien a una
pisana. De acuerdo con LO NIGRO, el elemento del anillo magico ya se halla en el Dolopathos
de JOHANNES DE ALTA SILVA, del siglo XII, donde un ladron salva a sus tres hijos de la
muerte narrando a su reina tres historias, una de las cuales es la leyenda del gigante cegado".

(42) AZURMENDI, Xabier: "Zegamako kontuk" in Egan, 1993-1, 154. or.
"Edonork ipuin hauen iturria Odisean aurkitu lezake.
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kaldunek atzerritarrengandik edo atzerritarrek euskaldunengandik hartu ote du
ten. Gaur egun uste izateko da mundu osoan barraiatua den kontaera honen
oinarriak non dauden zail dela asmatzen. Beharbada ahaleginik sendoena, edo
kontuan hartzekoena, Hackman-ena dateke, zeinek uste baitzuen Grezian edo
Asia Menor delakoan sortu zela eta gerora Europa osora barreiatu zela.

TARTAROAREN ITSUTZAILEAREN EZAUGARRIAK

Tartaroen esaundetan gatibu hartutako batek itsutu ohi du ilenti suzko edo
gerren batez Tartaroa bera. Ulisesek olibondo taket batez itsutu ohi du Poli
femo. Kontua da, ez dagoela euskal kontaeretan heroiaren ezaugarri finkorik,
kontaera batetik bestera aldatzen baitira heroiaren ezaugarriak.

Bizkaiko tradizioan Tartaroari jentila huts hutsik esaten zaio eta itsutzai
leari Perutxu edo pastore bat (44), hau da, modu zehazkabean. Markinako tra
dizioan, esaterako bi jentil modu ezagutu ziren bata ona, hots, Eulizki, eta beste
bat gaiztoa, Alarabie, artikulu eta guzti. Bigarren hau Tartaroaren ordain bera
da, hau da, kozabuzuloan bizi den artzain gizajale bat.

Barandiaranek bildutakoan Antimuiio (45) da Torto itsutzen duena. Xabier
Azurmendik bildutako esaundetan jentilaren itsutzailea feriano bat da ta Tar
taroaren izena gizon handi (46).

Polifemoren ipuina dugu noski Bi Ferianoena, Home£O handiak Odisearen lXgarren kantuan
ain egoki abestu ziguna.

Home£Oren ipuinak nola iritxi ziren Zegamako mendietara?
Zalantzik gabe Erromako arrnadatik.
Erromako armadan gure arbasoek partaide izan genituen".
"Ya en el Imperio hay grupos de vascos que militan, en calidad de t£Opas auxiliares, en el

ejercito romano: quedan noticias, por ejemplo, de una 'Cohors 0 goda Vardullorum civium £0

manorum equitata milliaria' que permanece acuartelada en 0 Escocia, en el mismo peligroso limes
durante casi ciento cincuenta afios". (Guipuzcoa en la Edad Antigua, 19. or.). BARANDIARAN,
Ignacio-ren aipua.

(43) REICHER, Gil G.: Les Legendes Basques dans la tradition humaine, Librairie d'Ame
rique et d'Orient, 1946, 56-57. or.

"A I'aide des caravaniers qui venaient, bien avant l'ere chretienne, chercher en Euskarie l'am
bre, I'or et I'argent? Peut-etre est-ce contraire. Ces caravaniers auraient-ils pris en Euskarie cette
legende pour la transporter dans Ie monde mediterraneen? Je ne pense guere car on ne sent pas
dans cette histoire vibrer I' arne de la race basque".

(44) Juan Manuel Etxebarriak bildutako esaundetan jentilaren itsutzailea Orozkoko pastore
bat da 15.3, batean, bestean Perutxu 19.9, eta, hirugarren batean Ameriketako jentile itsutzen duena
pastore tuerto bat 25.12. Ohartzekoa da Alfonso Irigoyenek Aulestin bildu duen esaunda batean
ere jentila itsutzen duena Perutxu dela.

(45) Antimufio biltzaileak berak zehazten duenez Zegamako baserri bat da eta handikoak
dira protagonistak. Nolabait leku-izena pertsonaia izena da, Tartaro leku-izena digante izen bi
hurtzen den bezala.

(46) AZURMENDI, Xabier: "Zegamako kontuk" in Egan 1993-1, 151. or.
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Zuberoako aldaera batean haur ipuinen tankera hartzen du kontaerak. Bi
haur etxeko ogia jatez aspertuta, munduz mundu doaz. Halako batean Tartaroak
harrapatu eta bat jaten duo Lotan dagoela beste haurrak Tartalo itsutu egiten du
gori dagoen gerren batez.

Cercand-en kasuan 52 (Le Tartare et les deux soldats) heroia soldadu bat
da. 53 (Le tartare aveugle) kristau bat da heroia. Ohargarria da kasu honetan
Tartaroak ikusten duenean kristaua pozez gainezka jartzen da kristaukia (khi
ristiquia) jango duelako, 54 (Le Tartare et l'enfent) haurtto bat da heroia. 55
(Le Tartare et Petit-homme) zortzi haurretan gazteena gui90n-ttipi da heroia.
Cercand-en kontaera guzti hauetan ohargarriena da Tartaroa dirudienez kris
tauen kontrakoa dela, edo kristauak jatea maite du, beraz badago oposizio argi
bat kristau/ez kristau, nahiz eta Bizkaiko kontaeretan ez bezala, jentil hitza
inoiz ez erabili.

Ohartzekoa dateke kobazulora edo Tartaroaren etxera, heroiarekin batera
lagun gehiago ere sartzen direla, esaterako, bi (52), bakarra (53), bakarra (54),
zortzi (55).

TARTAROA, BIZILEKUA, LAGUNTZAILEA

Ezaugarririk behinena erraldoia edo digantea izatea da. Esan beharra dugu
euskal esaundetan agertzen diren mito, numen eta pertsonaiek ez dutela kon
tatzaile edo informantearen aldetik halako deskripzio gehiegizkorik. Deskrip
ziorik handiena Cercand-ek damaiguna da 53 (Le Tartare aveugle:

Tartaroua 9u9un gui90un handi bat be9ala; begui bat baicic etci9un eta
houra borontiaren erdian. Indar handi bat baci9un eta etcio9un jatecouetan
deusere khiristiquia, be9ain hounic. Hen urrina senditcen ci9un hurruntic eta
at9amayteco cer nahi eguiten. Bortin ci9un bere egonguya, oyhan handi baten
bazterrin.

Digante honek duen bereizkarririk nabarmenena bekokiaren erdian begi ba
karra izatea da, horrexegatik Tartaroaren beste izen bat aski ezaguna begi
bak(h)arra da. Badira beste ezaugarri batzuk, baina beti ematen ez direnak, esa
terako, bata artzaina izatea da, bestea gizon jale edo jatailea (47), hirugarren bat
ergela izatea, eta abar. Begi bakarra izateak izaki beldurgarri baten aurrean jartzen
gaitu, badago beste izaki erraldoi bat urteak egun beste begi dituena (48) eta be
gibakarra zein begi askokoa izatea biak dira era berean beldurgarri.

(47) Gizon jatailea izatea Markinako esaundan agertzen da, ohart bedi aurrerago jarri dugun
Rollo-k bilduriko esaundaren izenburuan "Alarabie, gigantian edo gison-jatallian ipuiie" Olen.

(48) Olentzaroz ari gara dudarik gabe. Orixek honela deskribatu zuen:
"Begi-gorri ba dator Aiton Olentzero/urteak egun ainbat begi ta bat geiago;/gurdia aiiieko

sabel, arpegi dana ago.../Nondik nora sortu zan jakin bage nago". Euskaldunak poema Zarautz'en
1950, 186. or.
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Tartaroaren bizilekuaz harrigarria badirudi ere gehienetan ez da bizi harpe
batean etxe batean baizik, hala dator Cereand (52), (53) (54) (55), nahiz eta
etxe hori oihanaren bazterrean egon. Ez dakit euskal kontaeren ezaugarri be
rezia den, baina Tartaroa ez da bakarrik bizi. Cereand-en arabera emaztea izan
dezake (53), edo neskatoa (55).

TARTAROA GIZAJALEA EZ DENEAN

Orain arte geure lantxo honetan egin dugun Tartaroaren lotura Odisea-ko
pasarte ezaguna nolabait oinarri harturik egin dugu, eta horri eskeini diogu aha
leginik bereziena. Hala eta guztiz ere euskal kontaera bildumatan dauden Tar
tarodun kontaera asko ez dira Polifemo eta Ulisesen gertaera famatua berritzen
dutenak. Esan dezakegu digante generiko baten zakuan hainbat eta hainbat
kontaera desberdin sartzen direla. Maiztasunari bagagozkio, lehen lekuan le
goke (Polifemo-Ulises) berritzen duten saila, baina bigarren lekuan aurreko sai
larekin inondik inorako zerikusia ez duen beste sail bat legoke. Bigarren sail
honetako kontaerak askozaz luzeagoak eta trinkoagoak dira gertaeren hariari
dagokionez. Hitz bitan laburbiltzekotan, hona ahalegintxo bat:

Senar-emazte batzuek bi edo hiru seme dituzte. Lehena etxetik doa mundua
korritzera eta nagusi baten morroi jarriko da. Agintzen dizkion lanak egiten
ez baditu larrutik pagatuko duo Lan zailak dira: a) basora joan eta gurdi bete
egur oker ekartzea, b)ura edatea botilatik buxona kendu gabe, eta abar. Mo
rroiak ezin lortuko du eta bizkarreko larru pusketa bat galdu eta etxera joango
da. Etxeratzean bigarrena edo hirugarrena (betiere anaietatik azkena) nagusi
beraren morroi jartzen da eta Lan guztiak ondo egingo ditu. Nagusi honek ezin
burutu duenean morroi azkar honekin beste nagusi krudelago eta ikaragarria
go batengana bidaliko du: Tartaroarengana. Bidean doala hiru andrerekin
egiten du topo eta hiru andre hauek zerbait emango diote eta gero hiru la
guntzaile horien bitartez Tartaroa bera menderatuko duo

Haurrentzat zaki beldurgarria dela barregarria edo baino gehiago argi ikusten dugu Pio Ba
rojaren pasarte honetan:

"Tarnbien nos hablaban en Nochebuena de Onentzaro, gigante con los ojos encarnados, con
un pez en la mano, a quien se Ie decfa:

-0nentzaro, begui gorri,
nun arrapatudec array ori?
-Bart arratzian arnaiquetan,
Zurriyolaco arroquetan.

(Onentzaro, el de los ojos encarnados, i,d6nde cogiste ese pez? Ayer noche, a las once, en
las rocas de Zurriola.)

La criada de casa nos decfa tarnbien que a los chicos sucios, que no se lavaban ni se peinaban
y llegaban a tener piojos, los llevaban a la playa de Zurriola, les hacfan una cuerda con el pelo,
y Onentzaro los arrastraba por la arena al interior del mar". BAROJA, Pio: Memorias, Ediciones
Minotauro, Madrid, 1955, 28. or.
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Orain arte ikusitakoaren arabera kontaera hau besterik da, ipuin miresgarri
bat da bete betean. Ipuin hori Aame-Thomson-en katalogoaren arabera, Aa-Th
1000 da eta hainbat aldaera daude Euskal Herrian (49). Tankera honetako ipui
nak Cercand-engandik hasi eta gaur eguneko bilketarik oraintsukoenera ditugu.
Cercand-en ipuina 60 (Le mechant et Ie valet avise) dugu. Tankera honetakoa
da baita ere Arratibelenaz gainera, Darricarrere-ren beste bat (50). Harrigarrie
netako bat Juan Manuel Etxebarriaren "Jentila eta Perutxo dugu" (51), kontaera
berean (Polifemo-Ulises) 1137 (Erraldoi itsutua, Polifemo) eta puntu honetan
aztertzen ari garen (1000) beraz bi tiporen gehitze bat izango litzateke. Badira
beste ipuin miresgarri gehiago ere Tartaroa agertzen direnak bat bakarrik esa
teko 328 tipo garbia Webster-en "Tartaro eta Petit-Perroquet" dugu.

LABURPEN ETA ONDORIO GISA

Gure lantxo honetan (Polifemo-Ulises) Odisea-ko kontaera ezagunaren
euskal ahozko ordainak aztertu nahi izan ditugu. Ahozko ordainotan gehienetan
Tartaroa dugu protagonista, baina ezaugarri berezi batzuekin. Zeintzuk izan di
ren ezaugarri bereziok eta euskal kontaeren corpus bat aurreratu nahi izan
dugu. Meheago irun daiteke eta adibide gehiago eman daitezke bai argitara
tutakoetan (guk geure uste apalean gehientsuenak esanak daude) eta baita ar
gitaragabeetan ere. Argitaragabeak eginkizun den Ian baterako utziko ditugu,
sarreran esan dugun bezala. Azkenik esan behar dugu Tartaroaren inguruan
kontaera oso desberdinak biltzen direla, nahiz eta sail ugariena (Polifemo-Uli
ses) gertaerei egokitu. Gainerakoen berri emango dugu hurrengo bateko lanean.
Azken puntuan oso bestelako argudioak bilbatzen direnez Tartaroaren inguruan

(49) Hona Julio CAMARENA-k aipatu artikuluan dioena, 446. or.: "Pero dejemos mas ade
lante las particularidades. Continuando con la idea de la universalidad. Se trata del cuento "Morroi
Azkar bat" (Arratibelena, que se desarrolla anadiendo secuencias al tipo Aa-Th 1000, "Contrato
de no enfadarse", cuento en el qu un amo y su criado acuerdan una relacion laboral durante un
ano y, a cambio, como pago, el que se enfade ha dejarse arrancar por el otro una tira de piel del
lomo. Al tipo, que goza de amplfsima difusion, se van uniendo sucesivarnente otros segun las
diversas tretas que uno y otro se gastan. Pues bien; uno de los episodios de la version que co
mentamos es aquel en el que el dueno de la finca manda a su criado meter bueyes, carreta y carga
por el agujero de la puerta reservado a las gallinas. EI pfcaro criado cumple tan extravagante tarea
cogiendo un hacha y despedazando los bueyes, haciendo anicos la carreta y partiendo la carga.
Este pasaje, que reune por si solo las condiciones de potencial autonomia suficientes como para
constituir un tipo diferenciado, ya fue detectado por Pujol en tres versiones catalanas, a rafz de
10 eual propuso la incorporacion de un nuevo numero-fndice al catalogo general. En este nuevo
tipo tendrfan cabida no solo las secuencias que comentamos del cuento vasco, sino tambien las
corresponndietes a otros dos precedentes de zonas muy proximas: la cantabra y la asturiana".

(50) DARRICARRERE, J.B.: "Eresiak eta hipuinak nausi lan-gosea eta bere mutileri biz
karreko larruaren khentzailea" in RIEV, 1907, I, 320-323. or.

(51) Aipatutako lana ETXEBARRIA, Juan Manuel: Gorbeia inguruko etno-ipuin eta esaun
dak, Labayru ikastegia, 1995, 190-195. or.
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esan behar dugu euskal ahozko kondagintzaren ezaugarririk nabarmenenetako
bat dela izaki mitikoei ipuin argudioak eranstea (52).

EUSKAL HERRIKO TARTARODUN KONTAEREN CORPUSA
(Hurbilpen bat)

Euskarazkoak
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ETXEBARRIA, Juan Manuel: Gorbeia inguruko etno-ipuin eta esaundak, La
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el "Tartalo" y, si se hubiera continuado un repaso de argumentos compartidos, las "lamifiak" "sor
guifiak" "galtxagorriak", ... , es decir, gran parte del universo mftico antiguo vasco ha desfilado
por este trabajo, poniendo en relieve dos hechos dignos de ser resaltados: por una parte, la pro
liferaci6n de indicios que sefialan una tendencia comparativamente intensa de la tradici6n oral
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RAFAEL ANDOLZ

Oiartzun, 30-12-1994

Antonio Zavala

Rafael Andolzy yo nos conocimos al inicio del curso 1948-1949, en el
que por vez primera lleg6 a Loyola un grupo de estudiantes aragoneses.

Entre ellos hubo uno que al poco tiempo dio mucho que hablar. No era
para menos. El buen mafio habfa tenido la ocurrencia de ponerse a aprender
euskera. Se habfa encontrado con un pueblo que hablaba otro idioma y no
querfa que este fuese una barrera.

Empez6 a manejar gramMicas y libros. Todo rata libre era bueno. En los
recreos, si coincidfa con vascos, no habfa otro tema de conversaci6n. Ese fue
precisamente el comienzo de nuestra amistad, porque tambien a mf me mareaba
con sus consultas.

Mas min: se uni6 a los que salfamos a ensefiar catecismo por el contomo.
El viaje de ida y vuelta el 10 convertfa en clase de euskera. Y en el punto de
termino se encargaba de los mas pequefios y les ensenaba: Aita gurea, zeruetan
zaudena...

Una de las veces, en la escuela de Elosiaga, despues de la catequesis, nos
quedamos un rata charlando con el maestro, tambien vasco, pero 10 hicimos
en castellano. A la vuelta, el forastero, el mafio, nos reconvino:

-Ante de los chicos no hableis en castellano, porque desprestigiais su
lengua: el euskera.

De Loyola pasamos a Ona. Allf, nuestra amistad se via reforzada por una
afici6n comun: las excursiones. Guardo recuerdos de haber ascendido juntos a
las cimas de los montes Obarenes, de haber explayado la vista en los amplios
horizontes de la Bureba, de haber visitado los valles de Tobalina, Valdivieldo
y Caderechas; de haber paseado entre las paredes rocosas del desfiladero de la
Horadada, donde el rio Oca se une con el Ebro.

Pero la excursi6n que mas grabada tengo es la que hicimos un dfa de San
Isidro a Villanueva de los Montes. Durante la misa, Rafael y yo cantamos al
gunos devotos motetes. Ya fuera, para animar la fiesta, cantamos a duo una
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jota. Pero entonces, para responder a nuestro envite, dos mozarrones ancharon
sus piemas y echaron al viento una jota de esas que levantan las tejas. Aquella
vez el amigo Rafael y yo quedamos mal. Porque 10 de los mozos era jota y
no 10 nuestro.

De modo que el 15 de mayo del afio de gracia de 1952, en el atrio de la
iglesia de Villanueva de los Montes, provincia de Burgos, caput Castellae,
qued6 demostrado que, para ser buen jotero, es mejor ejercitar la garganta al
aire libre arreando a bueyes 0 mulas, que no calentarse los cascos encerrado
en un aula estudiando filosofia escohistica.

Despues, Rafael tom6 el camino del seminario, se hizo mosen y se estren6
como tal en Almudebar, en la patria nada menos que del gran Pedro Saputo.

Un dia de verano, residia yo entonces en San Sebastian, cuando recibi una
carta suya:

"Oye: con los mocetes de aqui quiero organizar una excursi6n a Donostia.
Pregunta a tus jefes si podrfan dejamos una clase para pasar la noche."

Mis jefes dijeron que si y una tarde alIi se nos present6 un autobUs cargado
de mafiicos. Lo primero, ir aver el mar, que pocos de ellos conocian. Llegamos
al Paseo Nuevo, las olas rompian contra las rocas y despedian nubes de espuma
que mojaban la cara. En esas, uno de los moces exclam6:

-Chic6, jque saladica es el agua!

El buen baturrico acababa de descubrir que el agua del Cantabrico es dis
tinta a la del rio Gallego.

Despues, pasaron varios afios sin vemos. Pero cuando me traslade a Javier,
en seguida me puse contacto con Rafael, que residfa en Huesca, como capellan
y profesor de religi6n de un instituto, y dedicado a sus otras multiples acti
vidades.

Desde entonces, unas veces era el quien venia a Javier, y visitabamos las
comarcas aragonesas lindantes con Navarra, como la Canal de Berdun 0 la
Valdonsella. Y otras me iba yo a Huesca y Rafael hacia de cicerone ensefian
dome la Catedral con el recinto donde tuvo lugar el episodio de la Campama,
o San Pedro el Viejo 0 la errnita de Salas; 0 me llevaba a que al Somontano,
Sobrarbe 0 Ribagorza.

En estas visitas, tuve el honor de entrar en su local de trabajo: un piso, en
frente de aquel en que vive, y del que no puedo testificar si tiene paredes.
Porque no vi mas que estanterias repletas de libros que subian desde el suelo
hasta el techo. Rafael se disculp6:

-Es que es el unico vicio que tengo.

Luego deta1l6:
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-Ahora que aquf no hay libros mas que de dos clases: libros de cura y
libros sobre Aragon.

En los anos que no nos habfamos visto, Rafael habfa publicado su Des
honor del Aragones, con un lexico tan rico que no explica si no se toma en
cuenta que se trata no tanto de regionalismos como del sedimento de una au
tentica lengua romance, la fabla 0 fablas aragonesas, que en sus reductos pi
renaicos luchan por sobrevivir; fabla de la que el amigo Andolz se habfa hecho
asimismo experto.

Despues ha publicado otros libros cuyos tftulos bastan para hacer ver que
su denominador comun es la investigacion y salvaguarda del alma del pueblo:
£1 humor aragones, £1 bandido Cucaracha, Puchimdn de Loarre, £1 cura de
Sarabillo, £1 gigante de Sallent, Curanderos, pilmadores y sanadores del Alto
Arag6n, La aventura del contrabando en Arag6n, Hechos y dichos del guifiote,
Leyendas del Pirineo y, en prensa, la trilogfa £1 nacer, £1 casamiento y La
muerte en Arag6n.

Aparte, mantiene por todo Aragon una imparable actividad de conferen
ciante, de la que no doy detalles, por no haber tenido el gusto de oide.

Colabora en la prensa local con un articulo dominguero, en una seccion
llamada durante aiios Cuando hablan las piedras; pero que ha cambiado de
nombre por el de Cuando callan las piedras.

Si hasta las piedras Ie dan materia y tema, tanto cuando hablan como cuan
do callan, algun malicioso podni pensar que asf cualquiera. Pero por poco que
leyera estos trabajos, reconocerfa que nuestro amigo ha tenido que patear pal
mo a palma toda la amplia, brava, grandiosa y bella geograffa oscense, en una
labor de campo que no omite ningun monumento, ruina 0 vestigio, y en la que
se han empleado miles de horas oyendo a sus gentes, tanto las que viven bajo
los neveros del Pirineo, como los que moran en los secarrales de los Monegros.

Estos artfculos forman toda una enciclopedia del alma de su tierra, merito
reconocido con algun premio y por el que dudo haya nadie mas indicado para
hablarnos de su literatura popular: amplfsima materia de la que el ha seleccio
nado, segun informacion particular y si no entendf mal, el tema de las leyendas,
en su relacion con la historia, la Montana, la brujerfa, el talante aragones...

Temo haberme alargado. Es que querfa hacer ver quien es el que va a
dirigimos la palabra: Rafael Andolz, gran conocedor de las cosas de su pueblo
y leal amigo de nuestra tierra vasca, como yo 10 soy de la suya aragonesa.





LITERATURA ORAL EN ARAGON

Oiartzun, 30-12-1994

Rafael Andolz

Jaun-Andreak:

Erriaren gauzak ikasteko zaletasuna, orian berrogei urte, zuen Euskal Erri
arrigarri ontan, jaio zitzaidan.

Ni orduan Loiolan bizi nintzan, eta an Azpeitiko baserritarrekin lenengo,
eta Getariko arrantzaleekin gero, artu-eman batzuk izan nituen.

Eta bene-benetan esaten dizuet: ezin degu Euskadi ezagutu, maitatu gabe.
Bai; bereala sartzen zaigu biotzean.

Bafia arrigarria da ori: jende bem bat eta lurralde berri bat ezagutzen ba
dituzu, zerorren jendea eta lurraldea ere geiago maitatuko dituzu.

Geroztik, sarritan itzegin det erriko jendearekin, eta onek asko daki. Nik
artzain batekin ordu betean geiago ikasi det, Sorbona'n urte betean bafio.

Nere lagun Antton Zabala'k itzaldi bat zuentzat eskatu zidanean, bereala
baietz erantzun nion, zuen gauzak zenbat maitatzen ditudan esan nai detelako,
eta bai ere zuek gure gauzak maitatzeak zenbat poztutzen nauen.

Orregatik, eskerrik asko biotz-biotzez.

* * *

Supongo que caen ustedes en la cuenta de que al organizar estas charlas
sobre la literatura oral, estan haciendo historia. Estamos cerrando un capitulo
precioso de la Historia de la Literatura, casi al mismo tiempo que 10 hemos
empezado. Por 10 que se refiere a mi tierra, puedo asegurar que dentro de veinte
afios ya sera imposible investigar esta faceta del alma popular porque el hilo
conductor de nuestras tradiciones se habra cortado.

De aquIla prisa que nos esta urgiendo a todos para recoger las ultimas
boqueadas de esta manifestaci6n oral. Siempre digo que cada abuelico que se
nos muere es una biblioteca que se quema.
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La Literatura oral, claro, no se escribi6: se escanci6 boca a ofdo en las
largas veladas del inviemo en tomo al hogar entre el humo de la lena seca y
el vapor que salla del puchero, cuando el abuelo era ya todo recuerdos y los
nietecicos todo orejas. Hoy, el televisor astill6 definitivamente los bancos de
la cocina y ya no queda nadie que cuente ni nadie que escuche.

Algun que otro "quijote" vamos por los pueblos (los que quedan, porque
mas de 200 de nuestro Altoarag6n se han vaciado en 30 anos), vamos tratando
de recoger las rnigajas de esas leyendas y cuentos y coplas. Pero ya no es igual:
ni siquiera cuando encuentras al viejo que hable. No es 10 rnismo contarle un
cuento a una grabadora que a un nietecico con la boca abierta y los ojos re
dondos como medias naranjas, absortos de adrniraci6n.

Y 10 poco que se nos filtra nos sirve para adivinar 10 muchfsimo que irre
mediablemente se nos ha perdido. Y jay, amigos! cuando perdemos nuestras
tradiciones, nuestra lengua, nuestras creencias, estamos perdiendo la esencia de
nuestro pueblo y hasta estamos renunciando a ser pueblo rnismo para conver
timos en mera pasta humana, igual en todas las latitudes, calcados los unos a
los otros segun el modelo que los medios de comunicaci6n nos imponen ti
ninicamente.

Quiero ofrecerles un muestreo, por fuerza muy corto por la premura de
tiempo, sobre nuestra literatura oral tal como la he recogido.

En primer lugar la Historia hecha leyenda: Y aclaro que, contra toda 16
gica, cuando hay una contradicci6n entre la historia y la leyenda me quedo con
esta. La historia nos nace con el cronista. Pero el cronista era un hombre al
servicio del rey que cobraba no por relatar con fidelidad los hechos sino por
agradar al monarca. La leyenda en cambio nace del pueblo que observa los
hechos y los trasrnite de generaci6n en generaci6n aunque los vaya adomando
con su poesfa e imaginaci6n. El pueblo es poeta.

Es el caso del "Y si no, no". Lo he ofdo muchas veces y no aparece en
ningun protocolo de coronaci6n. La leyenda nos dice que antes de coronar al
rey la Nobleza se reunfan ante el y el Justicia Mayor del Reino Ie lefa la car
tiHa: "Recordad, Senor, que cada uno de nosotros vale tanto como Vos y que
todos juntos valemos mas que Vos. Por tanto, si jurais guardad nuestros Fueros
sereis coronado rey, y si no, no".

Nos explica el valor de la independencia, el orgulio tan tfpicamente ara
gones. (En la tierra Hana la gente saluda inclinando la cabeza; el montafies, no:
10 hace levantando la cabeza).

En esta clave hablarfamos de la leyenda de la "Campana de Huesca", la
del "SaIto de Roldan", la del Senor de Plan (nuestro Fuenteovejl,ma).

* * *
Otro capitulo: Las Leyendas de las montafias. Nuestras gentes no han lefdo
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los chisicos griegos y latinos de cuando los dioses y los heroes se disputaban
el dominio del mundo, pero sintonizan con elIos. Casi todas nuestras montafias
y picachos tienen su leyenda: el Aneto, el Perdido, Formigal...

La Leyenda de Formigal. Culibilla era la hija de dos picos famosos, los dioses
Anayet y Arafita que, aunque nobles, eran muy pobres.

Por entonces abundaban las hormigas blancas y Culibilla las queda mu
cho y todos los dfas les daba de comer y se entretenfa jugando con ellas.

Un dfa, el dios-pico Balaitus se enamor6 de ella. Pero Culibilla habfa
decidido ya que nunca se casada y 10 rechaz6.

Balaittis, que era tan poderoso como caprichoso pens6 en raptarla y fue
en su busca. Cuando Culibilla se via perdida, grit6:

-"iA mf las hormigas!"

De todos los rincones y agujeros salieron miles y miles de hormigas blan
cas que cubrieron a la diosa con su cuerpecillo: el monte se volvi6 blanco.
Balaitus, asustado, huy6.

Entonces la hermosa Culibilla, profundamente agradecida a sus amigas,
se clav6 un punal en el pecho para guardar dentro a todas las hormigas: es
el agujero de la Pena Foratata.

Los que suben a su cima y escuchan atentamente en el agujero aun oyen
los latidos del coraz6n de Culibilla.

Esta es la leyenda de Formigal. Formigal ya sabeis que quiere decir en
aragones "hormiguero". Pero en vano intentareis encontrar en todo el valle ni
una hormiga blanca. Ya no queda ninguna. Todas las guarda dentro de su
coraz6n la bella.y desgraciada diosa Culibilla.

La brujer£a y la leyenda. Siempre que en Espana se habla de brujas, en
seguida se piensa en las meigas galIegas 0 en las sorguinas vascas. Sin embargo
todos nuestros pueblos han estado lIenos de bruxas que ahora se han refugiado
en las leyendas y cuentos abundantfsimos en nuestra geograffa. La mas co
nocida es la historia de la mejor mula.

En una casa del pueblo, la mas rica, todos los afios cuando la gente se iba a
la Misa del Gallo en Nochebuena, al volver se encontraba con que habfa
muerto la mejor mula de la cuadra. Y eso un afio y otro.

Un afio el mozo mayor decidi6 quedarse en la cuadra para ver que pasaba,
mientras los otros iban a misa.

Se acost6 en la pesebrera con un garrote al lado y el candil alcance de
la mano. Se qued6 dormido. Pero a media noche Ie despert6 un rebullicio
entre los animales. Encendi6 el candil y a su luz vio que encima de una mula
-la mejor que tenfan entonces- habfa un gato negro. Le lanz6 el garrote
con toda su alma y no 10 mat6 porque s610 Ie dio de refil6n. El gato pudo
escapar y aquel afio no muri6 ninguna mula.
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Pero a la manana siguiente la abuela de la casa ya muy mayor y que no
habia ido a misa apareci6 con la piema rota.

Los personajes hechos leyendas. Son personas reales, historicas, pero mi
tificadas par el pueblo y cuando el pueblo las mitifica por algo 10 hace. Existe
una gama variadfsima. Desde el Bandido Cucaracha que roba a los ricos para
dar a los pobres, pasando por el pfcaro, como Puchaman de Loarre, al estilo
de Pernando Amezketarra) que resuelve todos los problemas dellugar 0 el Cura
de Saravillo, mosen Bruno Fierro, ejemplar tfpico de cura rural de final del
siglo pasado, pescador y cazador furtivo, contrabandista, que exconjuraba las
tormentas mandandolas a Gistain y protagonista de una leyenda con visos his
toricos que define a la gente de mi tierra.

Una noche de autentico infierno se Ie presentan en su casa dos personajes
pidiendo ayuda. Necesitan pasar a Francia urgentemente y han oido que el
unico capaz de pasarlos es mosen Bruno. Vienen calados hasta los huesos por
la lluvia y la nieve.

El cura se juega la vida para llevarlos a la frontera esquivando a los ca
rabineros y por los pasos mas peligrosos. AlIi los deja a salvo, y sin preguntar
nada de nada. Ellos se dan a conocer. Son el General Prim y su ayudante que
huyen de Espana.

-Algun dia volvere y mandare en Espana. Y todo se 10 debere a usted.

Al ano siguiente, efectivamente Prim manda en la naci6n, cuando mosen
Bruno se entera de que un hermano suyo esta condenado a muerte en Madrid,
siendo inocente. El va a la Corte y a empellones consigue entrar en el des
pacho del General. El 10 reconoce en seguida, 10 abraza y Ie escucha y Ie
promete resolver el asunto. Inmediatamente escribe y Ie va entregando una
carta para el Alcaide la Prisian, para el Ministro de Gracia y Justicia, para...

Pero mosen Bruno conforme Ie va entregando las cartas las va rompien-
do:

-"Ya me parecia que no eras tan hombre como yo. Si aquella noche que
llegaste a Saravillo te hubiera despedido yo con una carta para el sargento de
carabineros y otra para el Pedro el pastor y otra... iaqui estarias tu!"

Se dio media vuelta y se marcha. Prim 10 llama confundido y admirado:

"iCura y montanes tenia que ser usted, para salirse con la suya!"

Suspendia todas sus audiencias y marcha con el cura al Penal.

* * *
El talante aragones hecho leyenda. El chiste define a los pueblos. En Ara

gon abunda el chiste popular que siempre se cuelga a personajes deterrninados,
es sobre todo chiste hecho mas que contado y convive con otras muchas ma
nifestaciones de nuestro temperamento: las coplas, las mazadas, los refranes
(que con frecuencia ridiculizan al refran...)
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EI aragones es muy parco en palabras y ha aprendido a encerrar todo un
mundo de ideas y formulas brevfsimas. EI mas importante es la copla que canta
en sus jotas con cualquier motivo y en cualquier ocasion y jhay que ver 10 que
cabe de amor, de amistad, de humor, dentro de los estrechos lfmites de una
copla de cuatro versos de arte menor. Siempre me ha conmovido la definicion
de la amistad que hace una copla: no se puede decir mas con menos palabras:

E1 amigo verdadero
es 10 mismo que 1a sangre,
que siempre acude a 1a herida
sin esperar que 1a llamen.

Abunda la copla humorfstica porque la alegrfa y la soma son indudables
caracterfsticas de nuestro pueblo:

Mi abue10 me dio un consejo
que jamas olvidare:
"mas vale un pellejo e vino
que un pellejo de mujer".

E1 dfa que yo nacf
ya 10 decfa mi abue1a:
"si este chico tiene suerte
vivira hasta que se muera".

Cuando se muri6 mi abue1a
a mf no me dej6 nada
y a mi hermana 1a dej6
asomada a 1a ventana.

Trece novios has tuvido
y con este van catorce
e1 que se case con til
trebajadica te coge.

Las mazadas son las respuestas contundentes, cargadas de logica, que no
admiten replica y que Henan nuestras conversaciones y es necesario recoger
como expresion oral de un caracter. Como la contestacion que Tofifn, el ca
rretero de Almudevar a su madre cuando Ie preguntaba a la hora de almorzar:
"l.como te hago el huevo?"

y el contestaba:

"con otro!".

Como la conversacion rapidfsima en el ascensor de mi casa con Carlitos:
-"l.Donde vas, Carlitos?"

-"A la escuela".

-"Muy bien, hijo mfo: y l.que haces en la escuela?"
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-"jEsperar a que salgamos!".

o la que sorprendi al senor Lorenzo con su nieto. El nieto tiraba de la
mana a su abuelo arrastrandolo:

"jCorre yayo, que llueve... !" Y el abuelo:

"iY para que vas a correr, hijo mio? jSi mas alla llueve tambien!"

Ya 10 ven ustedes. Me limito a acercarme al pueblo, a escucharlo y luego
emborronar fichas y cuartillas. Yo no se si alguien me leera, pero 10 que se
escribe ya no se pierde: ahi esta. Mi compensaci6n la encuentro pensando en
que algun dia, en el futuro misterioso, alguien, como Orixe en Euskaldunak
caiga en la cuenta de que existi6 un pueblo... "Erri bat izan zan...".

Milla esker.



AHO TRADIZIOKO LITERATURA
ETA AHOZKOTASUNA

Oiartzun, 1994-12-30

Jon Kortazar

1. AHO TRADIZIOZKO LITERATURATIK AHOZKOTASUNERA

1.1. Aurre eztabaida

Ahozko produkzioari eman behar zaion izenarekin hasi ohi da guri da
gokigun eztabaida hau.

Erakusten dugun ikagaiak "Aho tradiziozko literatura" du izena, eta hitz
horietan kontzeptu letraduna sartzen dugu berez letrarik gabekoa den arloan.
Hori dela eta, gaur egun egin ohi diren ikerketei jarraiki, nahiago izaten da
"ahozkotasuna" kontzeptua erabiltzea.

Halere, eta gaia mugatzeko edozein ahalegin egin baino lehen, komeni zai
gu deitzeko bi modu horiek argitzetik abiatzea, eta bien artean egon daitezkeen
desberdintasunak ikustea. Berez, aho tradiziozko literatura esatea ez da batere
zehatza, eta ez dauzka bere barnean tradiziozkoak ez diren beste ahozkotasun
moduak. Orduan, "aho tradiziozko literaturaz" ari garenean, zertaz ari garen
adierazi beharko genuke. Horko bi kontzeptu -literatura eta ahozkotasuna
elkarren kontrakotzat hartu izan dira kritika landuaren tradizioan. Hala ere, hor
ko hirugarren kontzeptua ez da aIde batera uztekoa, "tradizioarena" alegia, ho
rren arian baitatoz ahozkotasunari buruzko ikerketa berrien ekarpenak.

Ahozko literaturatzat hartzen dena, herriak sorturikoa eta ahoz eta ez ida
tziz igorritakoa izan ohi da. Herriak eta ez kultura arloko eliteek sortutzat jo
tzen da; herri-kultura horrek ahozko produkzioa gutu estetiko jakin batez egin
ohi duo Beraz, folklorearen eta herri-jakituriaren emaitza berbala izango litza
teke. Bestalde, literatura hitzak berekin badarama ere "littera" edo letra kon
tzeptua, ontzat ematen da esanahiari eremu zabalago bat ematea hitzezko pro
dukzio estetiko mailan, ezen produkzio herrikoiak ahozkoak baitira, eta ez
letradunak. Horri buruz, Paul Zumthor-ek (1991, 25) honela egiten du "lite
rarioaren" eta "ahozkoaren" arteko desberdintasuna: "arlo honetan «literario
tzat» hartzen dudana duela bi mendetik honantz harturiko konnotazioen oihar-
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tzunetan (sic) oinarritzen da: alegia, instituzio bati dagozkionetan, balio
espezializatu etnozentriko eta kulturalki inperialistekin osaturiko sistema bati
dagozkionetan".

Horrenbesteraino iritsi gabe, esan daiteke, Erromantizismotik abiatuta,
"Goi mailako kulturaren" idatzizko produkzioaren eta behe mailako klaseek
sorturiko "ahozko literaturaren" arteko bereizketa bere mugak galtzen hasten
dela. Zenbait gizarteren barman bi tradizio kultural zeuden: ikasi batzuren "tra
dizio nagusia" eta gainerontzekoen "tradizio txikia" (Burke, 1991,62). Azken
batean, esan daiteke "literatura" kontzeptuak bi esanahi arlo leuzkakela: bata,
estua, letrari egokitua, eta zabala bestea, mintzairarekin sorturikoarekin elkar
tzen duena bera, hala idatzizkoa izan, nola ez idatzizkoa izan.

Halere, idatzizkoa eta ahozkoa hain adierazpen ezberdinak direna kontuan
harturik, gaur egun, batez ere ifarramerikarren giroan, nahiago dute "ahozko
tasunaz aritzea, ezez ez ahozko literaturaz".

Honi buruz, Walter J. Ong-ek (1987 ,20) dio: "Jakitunen artean testuek
duten agintea nabaria egiten da gauza batean: gaur arte, ahozko artea, den be
zala agertzeko, ez da sortzen kontzepturik, hori era zehatzean ulerteraziko due
nik, eta are gutxiago era dotorean, idatzizkoari heldu gabe (zein konszienteki,
zein inkonszienteki). Eta hori horrela gertatzen da, nahiz eta idatzizkoaren au
rretik milaka eta rnilaka urtetan ahozko forma artistikoak osatu, harekiko batere
loturarik gabe".

1.2. Definizio baterako

"Ahozko literaturari" buruz definizio anitz eman da. M. Eliade, adibidez,
"noizbait norbaiten ahotik irtendako zerbait kolektibitateak gorde duenean"
esanez rnintzatzen da produkzio estetiko horri buruz.

Orokorki, oralitatetzat har dezakeguna da, balio estetikoa ikuten diogun
hitzezko produkzio guztia, ahoz igorria eta giza-elkarte batean dirauena, erre
pika bakoitzean birsortuz. Edo, Manuel Lekuonak zioen bezala: "Idatzizkotik
aparte dagoen izate literario guztiari deitzen diogu ahozko literatura".

Hala eta guztiz ere, edozein definiziok arazoak dakarzkigu, zeren defini
tzen zail den oinarri batetik abiatzen baita, balio estetikotik alegia. Baina, bes
talde, gainera, ahozkotasunak berekin dakar beste zenbait kontzeptu, berare
kiko loturarekin, eta berezi ezinak gainera, eta horiek ere azaldu beharra dago,
aho tradiziozko literaturak esan nahi duenaren ikuspegi orokor bat eduki ahal
izateko.
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1.3. Tradizioa. Tradizioa eta igorpena

215

Franci Lee Utley-k honako kontzeptu hauen bidez definitzen du literatura
folklorikoa: ahozkoa, igorpena, iraupena, kumunitatekoa. Utley-rentzat igor
pena eta tradizioa sinonimoak izanik ere, esan liteke igorpena kontzeptu oro
korragoa dela, tradizioa zerbaitdiakronikoagotzat hartzen den bitartean. Irau
pena, berriz, Utley-rentzat, testu fosilizatuen irauneraztea litzateke.
Ahozkotasunaren kontzeptu modernoan ezaguna da testuak aldakorrak direna,
eta igorpen ekintza bakoitzean aldakiak sortzen direna. Komunitatekoa esaten
duenean, Utley-k esan nahi du testuak komunitarioki sortzen direla. Hipotesi
horren aurrean, gaur onartuagoa dago M. Pidal-ena, zeinek elkarrarteko egi
letza tradizionala hartzen baitu oinarritzat, diakronikoki, testua komunikatzen
duelarik; baina testu hori, jatorrian ez da tradizionala. egile kultu edo erdi-kultu
batena baizik.

Ahozko literaturari buruzko ikerketa modernoetan, tradizio kontzeptua
izan da arreta eta ardura handienak erakarri dituena. Benetan kontzeptu giltza
rria da ahozkotasunaren fenomenuaz jabetzeko.

Tradizioa da ahozko literaturaren bizitzeko era, hots, igorpen etengabeko
katea sortuz.

Jan Vansinaren (1967, 33) liburu ezagun batean, honela definitzen da tra
dizioa: "Ahozko tradizioak ahoz kontaturiko lekukotza guztiak dira, lehenal
diari dagozkienak. Horrek esan nahi du ahozko eta kantuzko lekukotzak ba
karrik hartu behar direla kontuan". Jan Vansinak hor indefinizio bat egiten du,
zeren tradizioa deskribatzea agindu ondoren, benetan "ahozko tradizioez" ar
duratzen baita.

Zumthor-ek (1991, 33), zehatzago, dio:

"Performance-a (liburuaren itzultzaileak islaketarekin identifikatzen du
terrnino hori; beharbada, ordea, ahozko produkzio osoari dagokio) ekintza kon
plexua da, eta horren bidez mezu poetiko bat hemen eta orain igorria eta iren
tsia da une berean.oo Perfomance-a logikoki desberdinak (ez beti, baina) diren
operazio serie baten erdigunea dela esan daiteke. Nik bost aurkitzen ditut, zei
nak poemaren izatearen uneak bailirateke:

1. produkzioa,

2. igorpena,

3. harpena,

4. iraupena,

5. (orokorrean) errepikapena (oo.).

Badirudi arazoaren datuen sinplifikazioa egiten dena, baina bere justifi
kapen metodologikoa hortik datorren ondorio batean oinarritzen da; izan ere,
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gertakizunen historiak egiten duen antzera, bereizteko aukera ematen baitu poe
siaren ahozko igorpenaren (2 eta 3 eragiketak) eta ahozko tradizioaren artean
(1, 4 eta 5)".

Tradizioa komunitatean irauten duen mintzaira produkzioaren formaliza
pena da. Igorpena mezu estetikoaren komunikazioari bakarrik dagokio, igor
!earen eta hartzailearen artean, eta baliteke ez berriro gertatzea.

Honek ondorio garrantzitsu batera garamatza ahozko literaturaren ikerketa
eremuan: bi ahozko literatura mota daudela esatera:

aIde batetik, tradiziozkoa, gero igortzen dena, komunitateak berea egiten
duena;

bestetik, ez tradiziozkoa: komunikazio estetikoa behin bakarrik egiten da
eta, agian denborarekin tradizionaltzea gerta baliteke ere, hasiera batean ez
dago errepikapenik.

Hemendik atera daiteke herri-literaturaren eta ahozko literaturaren arteko
oinarrizko berezitasuna.

Jon Juaristik, argitara gabeko Ian batean, bereizketa egiten du herri-lite
raturaren, alegia terrnino orokorrago baten (zenbait autorek, eta tartean Joaquin
Marco, nahiago du terrnino hori inprimaturiko literaturaz -«de cordel»- hi
tzegiteko erabili) eta ahozko literaturaren artean, zeina bitarteko inprimaturik
gabe igortzen baita, eta honi literatura folklorikoa ere deitzen dio, eta bertan
tradiziozko literaturaren eta ez tradiziozkoaren artean bereizketa egiten duo Tra
diziozkoak diakronikoki irauten du komunitatean ahoz aho igorriz. Ez tradi
ziozkoa, ordea, une bateko ekintza batean gertatzen da; ez dago errepikapenik,
ez dago tradiziorik. Bertsolarien produktu asko arlo honetan sartu beharko ge
nituzke: behin bakarrik kantatuak izateko egiten dira. Euskal pastoralak ere he
men sar genitzake, ez baitira tradizionaltzen (ez dira memorian sartzen, ez ikas
ten, ez osoki errepikatzen).

Bereizketa honek bigarren arazo bat dakar: herri-literaturaren igorpena
ahozkoa izan liteke, edo beste komunikazio bidetan zehar sortu: inprentak, orri
solteen bidez (euskal testuinguruan, bertsopaperak) colportage literaturaren bi
dez, gaur egun irrati bidez, diska grabaketen bidez; guztien bidez igor daiteke
herri-literatura. Horre1a, Walter J. Ong-ek (1987, 20) dio: "«lehen mailako ora
litatea» deitzen diot idatzizko edo inprimatzeari buruzko inongo ezagutzarik ez
duen kultura batekoari. «Lehen mailakoa» da, «bigarren mailakoa»ri kontra
jarririk, zeina gure teknologia handiko kultura honetan gertatzen baita, oralitate
herri bat sortuz, zein telefonoaren, zein irratiaren, zein telebistaren, zein beste
aparatu elektronikoen bidez, eta hauek izango badira, aurretik idazkera eta in
primaketa dago".

Paul Zumthor ere bereizketa horren aIde dago (1991, 37): "Lau mota idea
letara laburtzea proposatzen dut egoera posibleen aniztasun handi hori:
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- Lehen mailako oralitea edo garbia, «idatzizkoarekin» inongo harre
manik gabea; idatzizkotzat hartzen dut begiratzeko erabiltzen den sistema ze
hazki kodifikatua eta hizkuntzaren bidez adieraz daitekeena.

- Idazketarekin batera bizi den oralitatea eta, elkarbizitza horren arabera
bi eratara ager daiteke: edo ahozkotasun nahasi moduan, idatzizkoaren eragina
kanpoan, era urrian eta berandu geratzen denean, edo bigarren mailako oralitate
moduan, zeina idatzizkotik abiatuta berregiten baita eta hau ahotsaren gainetik,
zein erabilpenean zein imajinazio arloan, nagusi den ingurune batean; (...)

- Eta, azkenik, bitarteko mekanikoen menpe dagoen oralitatea; beraz,
denboran edo espazioan diferitua.

Edozein eratara, badirudi oralitate kontzeptua, edo literatura folklorikoa
rena edo herrikoiarena, dela Europa Modemoan behe mailako klaseen produk
zio berbal eta estetikoari buruz aritzekoa, eta horren barrenean bereiz daitezke
aho tradiziozko literatura (baladak, poema lirikoak, narrazioak), honela defi
nitua izan delarik: "tradizionalak izango dira «betidanik» herriaren oroimenean,
idatzizko laguntzarik gabe, gordetzen diren eta denboran zehar bizi diren(ak)"
(Biguri, 1990, 64) eta bapatean igortzen den literatura (bertsolaritza eta pas
toralak), tradiziorik gabeak hauek -eta ez du esan nahi herrikoiak ez dire
nik-; horien igorpena idatziaren menpe legoke (hau garbi ikusten da pasto
raletan, ez horrenbeste bertsolaritzan).

Tradizio kontzeptuari "tradizio asmatua" kontzeptua gehitu zaio (Eric .J,
Hobbawun, 1988. 13-25); hau gizarte modemoetan kontzeptu egokia baldin
bada, ez horrela gizarte tradizionalei dagokienean. "En aquest sentit la 'tradi
ci6' de distinguir clarament del 'costum' que domina las anomenades societats
'tradicionals' (Hohsbawum, 1988, 14). Bigarren bereiztasun batek ere bereizten
du gure ikerketa arlotik: asmaturiko tradizioak izan daitezke objektu ez hi
tzezkoak, baizik eta ideologikoak edo sozialak.

Dena den, balio du behintzat oralitate ikertzaileari adierazteko oralitate ar
loan tradizio desberdin asko badaudela (adibidez badirudi garai hauetan ber
tsolarien generoak agintzen duela euskal ahozkotasunaren eremuan), eta tra
dizio arloan bertan ere bai (euskal baladatan eboluzio aro desberdinak bereiz
daitezke).

1.4. Oralitatearen erretorika

Oralitateak bere arau erretorikoak osatu izan ditu, eta horietatik gehienak
memoriaren lagungarri izateko sortuak dira, Ong-ek dioenez, ezen oroimenean
gordetzen ez den oro galdu egiten baita. "Ahozko kultura batean, ezagutza lortu
ondoren. behin eta berriz errepikatu beharra dago, ez galtzekotan: formulazko
pentsakera eredu fijoak oinarrizkoak ziren jakituriarentzat" (1987, 82).
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1. Oralitatearen erretorikaren oinarrizko ezaugarria bere izaera formulis
tikoan datza; formulak erabiltzen dira, esanahi jakineko esaldiak, horrela kon
takizuna begiz jota bezala aurreratzen delarik. Baladei buruz ariko garenean
bezala, formulak ahozko literaturan "hitzak" bezalakoak dira.

Formula horiek testua oroitzen laguntzen dute. Badago baladentzako for
mularik -beharbada aztertuenak izan dira-, badago herri-ipuinak hasteko eta
amaitzeko formularik.

Milman Parry-ren tesia, hark definitu baitzuen lehen aldiz '''hexametro'
aren eraiketan hitzen eta hitz formen aukeraketaren menpekotasuna" (Ong,
1987, 28 eta hurrengoak; Adam Parry, 1971, XIX), da oralitateak badituela
bere arau propioak. Horrela Homerorengan neurriak hitzek erabilpena baldin
tzatzen zuten. Homeroren epitetoa, ikerlariek onarturiko ahozko konposaketa
ren lehen formula, ikerketa bide berrien erakusle izan zen. Parry-ren aurkikun
tzatik ondorio garrantzitsuak datoz: Homero, gaurko beste 'rapsoda' herrikoiek
bezala, aurretik sorturiko materialekin aritu zen lanean, komunikazio ekintza
bakoitzean birsortuz, "Homero-k aurrez osaturiko materialak elkartu zituen"
(Ong, 1987, 30). Formula horiek behin eta berriz errepikatzen ziren gaien in
guruan biltzen ziren.

2. Oralitatearen baliabiderik garrantzitsuenetako bat hirukoiztearen for
mula litzateke: bai ekintzei dagokienez, bai pertsonaiei, bai esaldiei, bai ob
jetuei; hiru bider agertzen dira.

3. Parry-ren ikerketen ondoren oralitatearen ikerketak osatu duen ondo
riorik garrantzitsuenetako bat "egitura irekia" kontzeptua izan da.

"Tradiziozko sorkuntza igorpen ekintzetan gertatzen den testuaren aldaketa
etengabetik dator" (Juaristi, sid, 14). Honek esan nahi du, ezen kanta bat esaten
edo kantatzen den bakoitzean, esataria egitura mental bat birsortzen eta orai
nera ekartzen ari dela hitzez, hori testuaren hezurdura argumentaltzat har ge
nezakelarik, "memoriazko sintesi bat" (Alan Bold).

Esandakoari nabarduraren bat eranstea komeni da. Esatari herrikoiak ez du
testuaren hezurdura ikasten, baizik eta linguistikoki antolaturiko testu hat. Bai
na horrek ez du kentzen testu zaharren birsorketa gertatzen denik. Esperientziak
erakusten du esatari batek ez duela beti era berean esaten testu bat, denbora
desberdinetan Aldaketak eta aldakiak sortzen dira, eta honela ikusten da testua
irekia dagoela bi haritan: esatariaren sormenaren harian eta hartzailearen era
ginaren harian. Bertsolariek batzutan formula bera erabiltzen dute, dauden he
rriaren izena hesterik aldatu gabe.

Esan daiteke, aho tradiziozko literaturan, esatari edo narratzaileak hitzek
antolaturiko testua ikasten duela, eta hor aldaketak sartzen dituela. Eskema ire
kiak buruz ikastea ez tradiziozko literatura folklorikoari gehiago dagokio. Adi
bidez, 'pastoralier' -ak argumentu hezurdura ez mehatz bat ikasten zuen, eta
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gero dramatikoki berregiten zuen. Hala eta guztiz ere, ez dago pentsatzerik tra
diziozko literaturako aldakiak "estilistikazko mikroegiturari" bakarrik dagoz
kionik; ezagutzen dira baladen aldakiak, egitura narratiboa errotik aldatu du
tenak, edo esanahia ere bai, eta hala ere baladazko gai berberaren barruan
dirautenak.

1.5. Oralitatearen psikodinamika

Oralitatearen erretorika sortzean, oralitate horren psikodinamika bat da
goen seinale. Ong-ek dioenez (1987, 38 eta hurL), eta ohar hauetan haren
ondo-ondotik ibiliko gara, oralitatea teknologia bat da: errealitatea interpreta
tzeko modu bat, munduari aurre egiteko baliabide bat.

Idazkera ezagutzen ez duten ahozko kulturetan, mintzamenezko baliapide
batzuk sortzen dira, idazmenaren eremuan hezi direntzat zailak ulertzeko.

Walter J. Ong-ek honako ezaugarri hauek seinalatzen ditu oralitatearen psi
kodinamika definitzeko.

1. Hitz artikulatuaren indarra. Aladinoren esaldi majikoak lapurren lei
zeko atea irekitzen du; metafora zehatzena izan liteke ikusteko zein balio ema
ten zaion hitzari ahozko munduan. Hizkuntza ekintza modu bat da eta ingu
rukoen jokabidea eta izadiaren martxa aldatzen duo Hona, hitzei ematen zaien
bertute majikoa: hitzek sendatu, osatu, alaitu... egiten dute; azken batean, ize
nek gauzei indarra ematen diete.

2. Memoriaren garrantzia. Oralitatearen eremuan, oroitzea da jakiteko
bide bakarra, oroipena da bizirik irauteko baliapide bakarra. "Oroit dezakeena
bakarrik daki batek", dio Ong-ek. Testurik gabeko kultura bat oroituz bizitzera
kondenaturik dago, ahazturikoa ezin baita berreskuratu. Baina kanta bat gal
daitekeen bezala, sukalde formula bat ere gal daiteke. Horregatik da hain ga
rrantzizkoa memoria, ez bakarrik literatura sorketarako, bizitzeko ere bai.

Oroitzeko beharrezkoak dira formulak, memoriaren prozesuari lagunduko
liokeen edozer gauza. Horregatik dira hain errepikatzaile eta formulistiko ahoz
ko literaturak.

3. Oralitatearen bi oinarri hauetatik abiatuz, adierazpide modu bat sortzen
da, eta era laburrean azalduko dugu.

4. Sintaxia. Oralitateak nahiago ditu bata bestearen ondorengo perpau
sak) koordinazioz lotuak, eta ez menpeko perpausak.

5. Pilatzea hobeto, aztertzea baino. Memoriaren lagungarria da, ezen for
mulak ez baitira, maiz, hitz hutsak, hitz multzoak baizik: paralelismoak, ter
mino kontrajarriak edo epitetoak.
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6. Jaio haundiko adierazpidea. Oralitatearen adierazpide modua erredun
dantziaz joasia egon ohi da; idatzizkoa, berriz, lineala izan daiteke. Ahozko
komunikazioak nahiago du itzulinguruka ibiltzea, ezen diskurtsutik eta burutik
kanpo ez baitago ezer ere, eta esandakoa degertu egiten baita ahoskatu ondo
ren; horregatik joan behar du polikiago pentsamenduren adierazpenean.

7. Gordetzailea eta tradiziozalea. Ezagutza galzorian dagoenean, ahozko
kulturak denbora asko pasa behar du kontzeptuak errepikatzen. Horrela ikasten
zen erdiaroko ekoletan. Hortik dator zaharrekiko begiramena, ezagutzaren gor
dailu baitira. Idazkerak, ordea, berriaren aIde egiten du, aurkikuntza berrien
aIde.

8. Esperientziatik hurbil. Idazmenak bultzatzen dituen kategoria analiti
koak kanpo utzirik, jakitea eta jakite hori komunikatzea bizi esperientziaren
oso hurbilean jartzen dira. Ahozko kulturetan ez dago zerrendarik: genealogiak
harreman pertsonalek kontakizun dira. Arrazoi berarengatik, ez dago ahozko
kulturetan ofizioak ikasteko tratadurik, egunean-egunean ikasten baitira, beste
pertsonekiko harremanean.

Esperientziak duen garrantziak darama askotan ahozko literatura metoni
mia erabiltzera: abstrakzioa edo sentipena zehaztapenen bidez adieraztera, hots,
barne mundua adierazteko objektua izendatzen da.

9. Nabardura agonistikoak. Ahozko literatura agonistikoa da, burruka
zalea. Ahozko adierazpen asko eta asko erronkak dira. Igarkizunak ez dira joko
hutsak, entzuleari erronka egiteko moduak baizik. Euskal Herrian bertsolarien
arteko erronken tradizio luzea daukagu.

Bestalde, ahozko produkzio anitz biren arteko burrukan antolatzen dira, eta
testuinguru honetan pastorala izango litzateke adibiderik argiena.

10. Enpatikoa da. Kantariaren eta entzulearen arteko identifikazio nahiko
argia dago. Bertsolaritza oso adibide ezaguna egiten zaigu euskal testuingu
ruan.

II. Homeostatikoa da. Ahozko testuak inguruko gizarte aldaketekin ba
tera aldatuz joaten dira. Orainaldirako baliorik ez duten oroipenak galdu egiten
dira. Orainaldi etengabe honetan arkaismoak laster galtzen dira. Baina hori ez
dagokio hitzari bakarrik: adierazitako egierak orainaldiko errealitatearen ara
bera aldatuz joaten dira. Horri buruz, Ong-ek Nigeriako Tiv herria aipatzen du;
han genealogiak aldatu egin dituzte, nahiz eta komunitateko liskarrak konpon
tzeko erabiltzen diren. Berrogei urte atzeragoko genealogia horiek erregistroek
garbi adierazten dituzte aldaketak. Tiv herrikoek esan zuten erregistro idatziak
oker zeudela.

12. Egoerazkoa eta ez abtraktua. Edozein pentsakera kontzeptual berez
abstraktua izanagatik ere, ahozko kulturetan ikusten da nola kontzeptuak egoe
rei lotuak egoten diren. Horrela, Luria-k, 1931-1932 urteetan Uzbekistan-go
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pertsona alfabetatu gabeen artean galdekizunak egin zituen ikerlari errusiarrak,
erakutsi zuen nola ahozko kultura batean pentamendua gurea bezalako den,
baina nola funtzionatzen duen kategoria desberdinekin. Horrela, Luriak ezau
garri hauek ezarri zizkien ahozko kulturako pertsonei:

12.1. Forma geometrikoak objektuen izenen bidez ezagutzea: platera bo
robila esateko, adibidez.

12.2. Objektuen klasifikapena egoeraren arabera egiten da eta ez kate
gorien arabera Horrela alfabetatu gabeei (ahozkoei, dio ,Ong-ek) lau objektu
zerrenda erakustean: "mailua, zerra, aizkora, enborra", ez zuten tresnaren eta
ez-tresnaren arteko bereiztasunik egiten, eta egoerari buruzko pentsamoldean
irauten zuten.

12.3. Ahozko kulturan dauden pertsonek arazoak izaten dituzte pentsa
kera silogistikoarekin eta harilkatuarekin aritzeko.

12.4. Objektua definitzeko arazoak. Luriak zuhaitz bat definitzeko es
katzean, adibidez, horrela erantzuten zioten: "hortxe bat, ikusi zerorrek".

12.5. Elkarrizketatuak larritu egiten ziren autoazterketa eskatuz gero. Ho
rrela, haietako batek nor zen galdetuta, egundoko erantzuna eman zuen: "Zer
esan dezaket nire bihotzari buruz?

Galdetu besteei. Haiek hitzegin dezakete nitaz".

1.5. Ahozko generoak

Ahozko literaturaren edozein bildumatan, genero literarioak berezi ohi
dira. Orokorrean, literatura kontzeptua oralitate eremura eramatea onartu on
doren, hiru genero haundiren inguruan egiten da bereizketa: narraziozkoa, li
rikoa eta dramatikoa.

Narraziozkoan tradiziozko kontakizuna legoke (ipuinak, leiendak) eta ba
lada eta erromantzeroa, hauek konta-poemak baitira.

Lirika generoak kantu liriko herrikoiak eta paramiologia edukiko lituzke
barnean.

Dramatikoak, berriz, ihauterietako antzespenak eta Eguberrietako autoak.

Tradiziozkoak ez diren generoetan bi genero aipa daitezke euskal tradi
zioan: bertsolaritza, bai narraziozkoa, bai dialektikoa, bai lirikoa, eta pastoral
antzespenak.





ON MANUEL LEKUONA:
HAUSTURA ERAGOTZI ZIGUN GIZONA

Oiartzun, 1994-12-30

Joxe Ramon Zubimendi

Arratsalde on, Jaun-Andreok!

On Manuel Lekuona Etxabeguren (Oiartzun, 1894-1987)

Lan-mahaiaren aurreko apalategian dauzkat zenduaren Idazlan Guztiak;
alegia, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kardaberaz Bazkunak argitaratutako
liburuak. Sorta mardula, alajaina! Bat, bi, hiru... hamaika!

Bai, hamaika liburu trinko behar izan ziren On Manuel zenak idatzitakoen
bilduma azaltzeko. Eta beste liburu bat, hamabigarrena, aurkibideetarako: hi
rurehundik gora orrialdeko zerrenda luzea, aurkibideetarako bakarrik. Ez zen
langile makala; ez horixe! Eta oraindik ba omen ditu -eta ez gutxi ere- ar
gitara gabeko ohar eta Ian baliosak.

Harrigarria da landu zituen gaien ugaritasuna: Ahozko Literatura, Eusko
Etnografia, Artea, Historia, Euskeralogia, Antzerkia, Haur-kantak, Gabon eta
Eliza-kantak, Zigor izeneko operaren libretoa...

Izatez, apaiza genuen On Manuel; lanbidez, irakaslea: Gasteizko Apaiz
tegiko katedratikoa, Arkeologia Sakratuko katedratikoa, Euskarazko katedra
tikoa eta Hebraierazko katedratikoa. Gainera, adituek diotenez, berebiziko do
haiak eta jakituria zituen arte-kritikari bikaina izateko (gogoratu, EI Greco
ospetsuaren koadro bi aurkitu zituela: Gatzagan, bata; Iraetan, bestea).

Zer genuen, baina, On Manuel Lekuona: XX. mendeko euskalduna, ala
XV. mende bukaerako florentziar gailena? Esango nuke, zinez, oparo uztartu
zituela here baitan Errenazimentua eta Euskal Pizkundea. Esango nuke, beraz,
goi mailako euskal humanista zela; eta humanista, On Joxe Migel Barandiaran
zenak azaldu zigun ikuspegiaren arabera:

"En la personalidad espiritual del vasco hay una concepcion del mundo y del
hombre basada en el reconocirniento de un ser que nos trasciende, y a la que
han ido incorporandose las concepciones magicas y anirnistas. El vasco ha
guardado a traves de los tiempos y de las influencias su propio y original
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sistema de valores, con unos dereehos, unos deberes y una responsabilidad,
o sea: es todo el sistema jurfdico y moral en el eual estan insertos todos los
valores del hombre. Este sistema de valores, basado en la meneionada eon
eepei6n del mundo y del hombre, es el elemento mas importante de una etnia,
porque es el mas earaeteristieamente humano. Y en eso deseansa el huma
nismo."

[I.M. Barandiaran, Hablando can los vascos, 32. or.]

Koldo Mitxelenak honela zehaztu zuen humanismo hitzaren adiera:

"... aquf hay una cierta manera un tanto exclusiva de entender el humanismo,
que a mf no me gusta. Entienden a menudo por humanismo algo difuso entre
10 poetico y 10 artfstieo, casi hasta 10 eursi; desde luego que acientffieo. Es
tamos de aeuerdo, claro, en que la ciencia es eseneialmente humana, porque,
que se sepa, el hombre es el unico animal que ha producido ese produeto que
es la ciencia, y, por 10 tanto, la eieneia es un produeto humano, y el huma
nismo no puede estar refiido con la ciencia, ni la ciencia con el humanismo."

[Koldo Mitxelena, Hablando can los vascos, 101. or.]

On Manuel Lekuonak ederki uztartu zituen bere baitan Errenazimentua eta
Euskal Pizkundea: haren emaitzen zerrenda ikusi besterik ez dago. Bestalde,
ederki uztartu zituen humanismoa eta zientzia ere: metodologia zorrotzeko lan
gile trebea zen, aditu zuhurra, jakintsu gozoa eta gizalegeko gizona.

Nik ez dakidan latinezko Omnibus artibus, commune vinculum delako
esaera egoki datorkio haren iharduerari; ardatz beraren inguruan antolatu bai
tzituen Ian guztiak. Ederki ezagutzen zuen, inondik ere, jakintzaren eta artearen
aIor ezberdinek elkarrekin duten zerikusia edo barne-Iotura. Baita fruitu ema
narazi ere!

Isilka bezaIa eragotzi zigun, beraz, haustura nagusi bat: humanismoaren
eta zientziaren arteko haustura; teknikaren eta espezializazioaren lilurapean
gaudenontzat, izan ere, eredu bikaina baita On Manuelek eragin zuen jakin
tzaren ikuspegi aberatsa eta aberasgarria: intelektuaI euskaldunaren eredu.

* * *

Ozenago eragotzi zigun, ordea, hausturarik nagusiena: kultur ikuspegiari
dagokiona. Eta eskerrak ozenki salatu zuen kultur ikuspegi aristokratikoa! Zer
tan ote lirateke gaur egungo euskalgintza eta bertsolaritza, baldin eta On Ma
nuel Lekuonak ez baIu frogatu izan Ahozko Literatura ere lehen mailako kultur
agerpidea dela?

Hona hemen haren idatzietatik hartutako pasarte bat:

Hay una propensi6n muy generalizada a juzgar con un eierto aire de eon
miseraci6n, si ya no de verdadero desden, todo 10 que no esta eonsignado por
eserito.
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No cabe duda de que la escritura es un gran medio para el adelantarniento
cultural de la Humanidad; pero no es el unico, ni mucho menos. El hombre
iliterato tiene tambien su cultura, y hasta cultura muy adelantada en algunos
aspectos, como, por ejemplo, en las Ciencias Morales, en el arte de la expre
sion oral del pensamiento --expresion exacta-, en las artes de la Elocuencia,
y en las artes de caracter dinamico como la Danza y la Musica.

Esas consideraciones nos permiten comprender la posible categoria y al
tura de las producciones de la Literatura Oral. Producciones que --dentro de
su modulo sui generis- son de verdadero valor literario. Prueba de ello es
que la Literatura actual trata de imitar con loco empefio algunas de ellas.

[Manuel Lekuona, MUG 1. lib., 546. or.]

Esan beharra dago -ez baita huskeria- On Manuel Lekuonak aurrea har
tu ziola Levi-Strauss delako antropologo ospetsuari jende xumearen kulturgin
tzaren aldeko argudioetan.

Horretarako, ahozkotasunaren literatura balioak adierazteko, era askotako
arrazoiei eman behar izan zien buelta. Entzun, zenduaren hitzok:

Bai musikaz, bai hitzez benetan zoragarriak dira gure artzain-kantak C•••) Bai
na neroni entzunik nago A. Donostia lantua jotzen Arranoak bortietan azter
tzean; eta lantua joaz nola esaten zigun lastima handia dela kanta hegalari eder
horretan, arranoaren hegada gaingirozkoa pintatu ondoren, olerkariak giro ho
rri ez eustea, eta jaistea, gero esaten dituen huskeriatara.

Ni ere, lehen, andereki
ebilten, kanberetan.
Orai, aldiz, ardura-ardura
nigarra dizut begietan.

Aita Donostiak, bere garaiko giroari jarraikiz, bukera sentikor horri nolanahiko hus
keria zeritzon.

Azkuek ere zenbait kantu erdara-kutsukori egiten dizkion muxinak oso ezagunak
dira. Horrelako giroa zegoen orduan. Gaur gauzak beste era batera irizten ditugu: hitzari
baino pentsamenduari hobeto begiratuaz.

[Manuel Lekuona, MUG 1. lib., 13-14. or.]

Baina pentsamenduari dagokionean ere alorrak ongi bereizi beharra ze
goen, baldin eta canon klasikoak denak irentsiko ez bazituen. Sendoak, irmoak
dira On Manuelen hitz hauek:

Yo expresamente digo e insisto en que los fenomenos de nuestra peculiar
Literatura estan comp1etamente al margen de toda la Poesfa Clasica, y que es
necesario examinarlos y analizarlos a la luz de otra Poetica muy distinta de
la clasica.

[Manuel Lekuona, MUG 1. lib., 561. or.]

Zuzen zegoen, eta -behingoz, bederen- arrazoiak zerbaiterako balio izan
zuen, On Manuel berberak adierazi zuenez:
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Mis observaciones de los afios 1930 y 1935 sobre las aparentes incoherencias
y la mentalidad magica de nuestras kopla zaharrak, etc., hallaron en su dfa
un eco de buena acogida, como soluci6n al problema de tipo estetico que
plantea nuestra Literatura Oral. Una acogida de gran satisfacci6n aun entre
aquellos que antes apreciaban como verdaderas aberraciones tales aparentes
incoherencias, los cuales, en vista de mis explicaciones, vieron que el pro
blema entraba en los estadios de una posible seria investigaci6n y estudio
cientffico.

[Manuel Lekuona, MUG 1. lib., 560. OL]

Horrelaxe eragotzi zuen, zorionez, euskal tradizioarekiko haustura. Eta ho
nelaxe laburbildu zuen usadioaren eta ahozkotasunaren garrantzia:

El vasco se mueve, se ha movido siempre, dentro del estadio oral, consue
tudinario. Nuestra cultura ha sido eminentemente oral. La escritura, para nues
tro pueblo, es algo posterior, algo postizo.

[Manuel Lekuona, MUG 1. lib., 543. or.]

On Manuel Lekuonak garaipen bikaina lortu zuen euskal kulturarentzat:
ahaleginaren ahaleginez, asmoz eta jakitez, txapeldun gertatu zen denon one
rako. Esango nuke berebiziko poza hartu zuela horrekin. Begira zer zioen:

En el terreno de la Euskeralogfa tengo un haber muy importante: el haber
salvado la vida del Bertsolarismo Vasco con mis estudios sobre el tema; dan
do igualmente vida a todo 10 referente a la producci6n poetica de caracter
oral.

[Manuel Lekuona, MUG 12. lib., 102. OL]

* * *

Dagoeneko aipatu dizkizuet On Manuel Lekuonak eragotzi zizkigun bi
haustura nagusiak: bata, humanismoaren eta zientziaren artekoa; bestea, kultur
ikuspegiaren eta herri-jakintzaren artekoa. Gaur egun ere, ordea, On Manuel
zenaren beharra sumatzen dut euskalgintzan daukagun haustura-arrisku bat era
gozteko: batasunaren eta egokitasunaren arteko haustura, alegia.

Euskararen geroa, bistan da, oraingo euskaldunon esku dago. Etorkizun
hori eskueran eta tirabidean dugunez, gogoeta labur bat ekarri nahi dut plazara,
norbaitek aintzakotzat hartu nahi balu ere.

Ohar bat, hasteko: Euskaltzaindiaren aldeko nauzue ni; baina aldekoa ezta,
nahitaez, menpeko.

Bere baitan auzi nagusi bat erabaki beharrean ikusten dut Euskaltzaindia.
Alegia, zer egin behar ote du gerora begira: Jarrai, besterik gabe, ala Ekin eta
jarrai, bere ikurritzak dioen bezala?
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Euskaltzaindiari dagokio euskararen untzia gidatzea. Ongi deritzot. Baina,
arraunlarietakoa naizenez, ez deritzot ongi noraezean bezala ibiltzeari, euskara
biziaren kaltetan. Kapitain itsua da gramatika; baina, halere, bera daukagu na
gusi. Diruaz esan ohi dena egoki datorkio gramatikari ere: Morroi ona da, bai
na nagusi txarra.

Badakit ezinbestekoa dugula euskararen gramatika aztertu, jorratu eta har
taz baliatzea; baina larria deritzot aspaldi luze honetan eman zaion garrantziari.
Badirudi, adibidez, geniezazkizueketen eta gisako aditzak ikasi gabeak ez da
kiela euskaraz... nahiz eta erdaraz nekez hitz egiten duen euskaldun peto-petoa
izan! Eta alderantziz; euskafiolez mintzo den filologo askotxo baitabil gure ar
tean. (Erdaraz pentsatutako euskarari deitzen diot euskafiola; sasiceuskara eta
euskara gordinaren amari, alegia.)

Idien aurretik ala gurdiaren atzetik joan behar du Euskaltzaindiak? Bide
-erakusle ala kontu-hartzaile? Eta atzetik joatea erabakiko balu, zein izango
genuke gidari hizkuntza gaietan? Nor bere kasa? Bakoitza bere aldetik? Nork
uztartuko lituzke idiak? Nork batuko luke orga? Ba ote da halako itzainik, ideo
logia kontrajarrien arteko amildegia gaindituko lukeenik? Ba ote da halako
akuilatzailerik, Gasteiz, Iruifiea eta Akitaniako gobemuei onez onean eta denei
norabide berean eragingo liekeenik? Ez, noski.

Ez, ez da halakorik, Euskaltzaindia besterik; izan ere, Euskaltzaindiaren
itzala ezinbestekoa baita horretarako.

Euskaltzaindiak bikain jokatu du orain arte: ongi mereziak ditu, beraz, os
pea eta itzala. Euskaltzaindia gogotik ari da lanean gaur egun ere: horra, adi
bidez, Gramatika batzordekoen ihardun txalogarria. Hortaz, nik ez diot eska
tzen gehiago egiteko; baizik eta besterik ere egiteko. Hitz batean esateko, hauxe
eskatzen diot Euskaltzaindiari: euskal estiloaren araberako komunikazioa ziur
tatzeko bideak aztertu eta finkatzeko. Alegia, euskara egokia hartzeko eredu
tzat.

Esandakoaren harian, On Manuel Lekuonaren hitz batzuk aipatu nahi ditut:

Batasuna hizkuntzaren bentaja "bat" da; baina, askotan, bentaja nahasia, kon
plikatua, beste bentaja batzurentzat kaltegarri gerta daitekeena.

Hizkuntzak badu batasuna baino lehenagoko eta beharragoko gauzarik,
bentaja handiagorik: adibidez, argitasuna. Hizkuntzak argia izan behar du,
ezaguna, herrikoia: ahal balitz, hitza ahotik irten orduko, herriak entzutean,
berehala ulertzeko modukoa.

Hizkuntzak badu beste bentaja bat ere, ez txikia: jatortasuna (halako jario
gozo bat; gozoa eta garratza denbora berean: grazia). Modismoak dira, batez
ere, hizkuntzari jatortasuna ematen diotenak: hots, gramatika arruntetik kan
pora sortzen diren esaerak.

Batasuna lortzeko biderik errazena, berriz, gramatika arruntaz mintzatzea
da; baina grarnatika arruntaz mintzatu behar horrek lehenengo baztertzen di-
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tuen gauzak, hain xuxen, horiexek izan ohi dira: modismoak. Eta horixe da
hizkuntzari bere jatortasuna galerazten dion bidea.

-Zer egin, orduan? --esango duzue-. Jatortasunari jarraituz, batasuna
aide batera utzi? Ala, batasunari jarraituz, jatortasuna utzi aide batera?

Ez bata eta ez bestea. Beltxak eta txurlak / mendian ardiak -dio gure
kopla herrikoi batek-. Zuk ere ez dauzkazu / bentaja guztiak.

Ez da munduan ezer eta inor bentaja guztiak dituenik. Bentaja bat bes
tearekin osatu beharra dago: beltxa, txuriarekin; txuria, beltxarekin.

Batasunak ere ez dauzka bentaja guztiak; baina bera, bere baitan, bentaja
bat da. Eta Liturgiaren hizkuntza argitasunez, jatortasunez eta batasunez osatu
beharra daukagu. Liturgiaren izaerak eskatzen du: Liturgiaren izaera komu
nitarioak.

[Manuel Lekuona, MUG 12. lib., 88-90. or.]

On Manuel zenak Liturgiaren hizkuntzaz esandako hitzak ziren horiek.
Baina esango nuke denoi ere guztiz baliagarri zaizkigula adierazpen zuhur ho
riek; argitasun eta jatortasun prernian ikusten baitut euskara batua.

Hizkuntza gauza bizia da; eta ezinbestekoa zaigu ahozko euskarak dituen
bizigarriak aztertu, azaldu eta erabiltzea, baldin eta euskarak bizitasunik izango
badu komunikabide, eskola eta abarretan.

Bizitasuna galtzen duenean, hizkuntza galdu egiten da. Hil aurretik, ordea,
agerian izaten ditu gaixotasunaren ezaugarriak; ahulezia, batez ere.

Zertan ezagun du euskarak -euskara batuak- osasun eta osotasun ga
bezia? Hona hemen ezaugarrietako batzuk; hona hemen, txanda librean, sin
dromea adinako zantzu edo sintoma-multzoa: erabilpen urria, inkomunikazioa,
euskalkiak baztertzea, gaztelerarekiko morrontza, kultur ikuspegi aristokrati
koa, euskal estiloa gutxiestea... Bada hor, beraz, kezkatzeko ez ezik larritzeko
ere adina zio.

Gainera, behinola ez bezalako behar gorria sumatzen dut gaur egun; izan
ere, eta orduan ez bezala, ahozkotasuna nagusitzen ari baita, berriro ere, mun
duko lurralderik aurreratuenetan.

Irrati, telebista eta abarren eraginez, hizkuntzaz baliatzeko era berri bat
nagusitu da komunikazioan: erdi ahozkotasuna. Zer da, baina, erdi ahozkota
suna? Ba, entzuleentzat idatzitako hizkuntza: idatzi, ahoz aldarrikatu eta be
larriz entzutekoa, alegia. Horixe egiten dute irrati-telebistako kazetari eta esa
tariek, hizlariek, irakasleek eta abarrek. Eta horixe bera egiten dugu, gero eta
gehiago, gainerako hiztun eskolatuok: buruz idatzi ahalean, buman idatzita da
kusaguna ahoskatu. Baita bertsolari gazte askok ere, Pello Esnalek jakinarazi
zidanez.

Zorionez, ordea, euskarak abantaila izugarria dauka erdi ahozkotasunak jo
tzen digun erronka horri aurre egiteko: ahozko tradizio oso aberatsa; ahozko-
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tasunean baitugu erdi ahozkotasun horretara egokitzeko giltza. Eta zer-nolako
giltza -urrezkoa!- ahozko euskarak damaiguna! (Bidenabar, euskalkiak eta
batua egokiro uztartuko genituzke. Badakizue: Beharra, eragile on). Ez ahaztu,
bestalde, euskal prosa heldu gabe egoteak zenbat behaztopa eragin dizkigun
hizkuntza idatziaren agintaldian.

Zoritxarrez, ordea, aski ezezagunak zaizkigu ahozko euskarak mendez
mende landu dituen komunikaziorako teknikak eta baliapideak: Euskaltzain
diak ez ditu aztertu, eta gure unibertsitateetako jakitunek ere ez. Zoritxarrez.

Zorionez, ez da beranduegi.

Ekin eta jarrai On Manuel Lekuonak erakutsi zigun bidetik!





III. HERRI-LITERATURA

ONDORIOAK

Jardunaldi hauen antolaketan eskuhartu duten guztiak eskertu ondoren, po
zarren adierazi nahi du Euskaltzaindiak Jardunaldi hauen helburuei buruzko
bere iritzi baikorra.

Batetik, Oiartzungo seme eta euskaltzainburu izan zen Manuel Lekuonari
eginiko gorazarretzat dauzka Euskaltzaindiak III.Herri-Literatura Jardunaldiok,
oiartzuar handiaren mendemuga honetan, euskal ahozkotasunean hark izan
zuen aintzindaritza aitortu eta goraipatuz.

Bestetik, begi onez ikusi ditu Euskaltzaindiak ahozkotasunaren ikerkun
tzan gaur egun lanean ari diren etxeko eta auzo herrietako hainbat ikerlariren
lanak. Ikustentzutekoen uholdeak ahozko altxor aberatsa erabat suntsitu behar
duela dirudien honetan, biziki eskertu eta suztatu nahi ditu Euskaltzaindiak,
garai batean Manuel Lekuona bezala, gaur egun giza-izpirituak sorturiko eder
tasun hori guztia jaso eta ondorengo belaunaldiei helarazten saiatzen ari diren
ikerle eta ahozkolari guztiak.

Zentzu honetan, hirugarrenik, oso aberasgarritzat dauzka Euskaltzaindiak
Jardunaldiotan eskuhartu duten txostengile eta gainerako hizlarien artean tru
katu ahal izan diren ahozkotasunari buruzko hainbat iritzi eta egitasmo, on
dorengo ikerketarako lagungarri izango direlakoan.

Eta, azkenik, III. Herri-Literatura Jardunaldiotan agertutako iritzi eta txos
ten guztiak ahalik eta lasterren argitaratuko ditu Euskaltzaindiak, aurrerantzean
ere ahozkotasunari dagokion ikerketak jarraitzaile berri eta saiaturik izan dezan
gure artean.

Esker mila eta agur t'erdi.

Oiartzunen, 1994ko abenduaren 30ean

Jose Mari Iriondo,
Alfonso Irigoyen,
Manu Etxebarria .





III. HERRI-LITERATURA:
Azken hitzak eta eskerrak

Oiartzun, 1994-12-30

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Esker anitz hurrengooi:

1. Literatura batzordea (J.M. Lekuona batzordeburua).

2. Herri-Literatura azpibatzordea (Antonio Zavala, arduraduna).

3. Oiartzungo Alkatea (Jon lfiarra), Kristina Brit (alkatearen idazkaria).

Ezkerretik eskumara:
Pello Esnal; Jean Haritschelhar, euskaltzainburua; Jon lfiarra, Oiartzungo
alkatea; Juan Mari Lekuona.
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4. "Manuel Lekuona Biblioteka"ko arduradun bi hauek:

- Ana Alvarez,

- Enrike Lekuona

5. Jardunaldi hauetan parte hartu duten hizlariak (Frantziakoak, Aragoi-
koa, Madrilekoa eta Euskal Herrikoak).

6. Txostengileak.

7. Bertsolarien Elkartea.

8. Jardunaldi hauen grabaketa egin duten grabatzailea eta bideogilea.

9. Entzule izan diren guztiak.



III. HERRI-LITERATURA JARDUNALDIAK
Azken hitzak

Oiartzun, 1994-12-30

Jon liiarra,
herriko alkatea

Honezgero esan beharrak esanak daude.

Urte hasieran Manuel Lekuonaren mendeurrenari hasiera eman genion.

Urtean zehar, besteak beste, ekintza hauek izan ditugu:

- Euskadiko XI. antzerki-topaketa:

- On Manuel Lekuona eta here teatroa liburua.

- Oiartzungo XIII. bertso astea, maiatzean.

- Manuel Lekuonaren ikaslanak Jardunaldiak ekainean.

Xanixtebanetan:

- 'Manuel Lekuona' bideoa.

- 'Manuel Lekuona eta bere garaiko artelanak' erakusketa.

- III. Herri-literatura Jardunaldiak.

Eta honekin bukaera ematen diogu Manuel Lekuonaren mendemugari.

Besterik gabe, mila esker eta Urteberri On.
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EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

1

BAT-BATEAN,
BEHINIK BEHIN,
BATIK BAT(*)

241

Bat-bateall XVll. mendearen erdialdeaz gem erabiltzen da Iparraldean eta XVIII.aren erdialdeaz
gem Hegoaldean. Esapide horrek badu aldaera bat, bet·betall, XVlll. mendearen hasieraz gem Ipa·
rraldean erabiltzen dena. Lehen aldaerari dagokionez, literaturan erabili izan diren grafiak bat bateall
eta, batez ere, bat·bateall dira. Gaur egun askotan ikusten den bapateall idazkera ez da 1930 ingurua
arle agertzen eta ez da 1970 ingurua arte ia erabiltzen. Bestalde, ez da inoiz Iparraldeko tradizioan
azaltlen. Orobat, bet-betall aldaerari dagokionez, ez da ia idazkera p-dunik literatura tradizio guztian.
Euskaltzaindiak hitz elkartuak idazteko eman dituen gomendioen arabera, bat-bateall da esapide honi
dagokion idazkera.

Belrillik behill esapidea Zubemakoan izan ezik gainerako literatura tradizio guztietan erabiltzen
da, nahiz Hegoaldean maizago agertzen den. Idazkera p-dunak, ia gipuzkerazko testuetan soilik ger·
tatzen dira, XIX. mendearen bigarren erdialdeaz gemz, eta oro har behillik bellill da tradizio hoberena
duen idazkera, are XX. mendean. Bestalde, azken urte hauetan euskara batuak grafia p-dunetan erabat
bazlertzea ekarri du, antza denez.

Batik bat·i dagokionez, ez du aurreko esapideak duen literatura tradizioa, ez baita ia 1930 arte
azaltzen testuetan, eta Hegoaldekoa soilik baila. Esapide honetan. beslalde, badirudi ia hasieratik ber·
tatik grafia p·dunak p gabeak adina erabili direla, are ereduzko idazleen artean. Euskara batuan ere bi
formak, batipat eta batik bat, ageri dira, nahiz bietan lehena gehiago. Dena den, batik bat grafia erre·
gularragoa da, horrelako egitura duten gainerakoekin eta hitz elkartuei buruz emandako gomendioekin
konparatuz.

(*) Oharra: ikus Euskera 1992.2.37. Jiburukia (2. aldia) 721. orritik aurrcra.

Bat-lxI/elm, behillik belli", !Jcl1ik 1m'
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Heraz, Euskatzaindiak hau erabakitzen du: idatz dadila euskara
batuan bat-bateall (eta halaber bet.betall), eta i1do beretik bat·ba
teko eta bat·batekotasulI; orobat, idatz dadila euskara batuan be
hillik behill eta batik bat.

Honekin batera. Euskaltzaindiak gogorarazi nahi du esapide hauen ahoskerak betiko legeen
arabera egitea ongi dela (balipal, adibidez).

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko urriaren 28an onartua)

Bat·baleWI, be!1i"ik be";n, batik bal
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2

BAlTU,
BAIKARA,
BAlNAlZ (*)

243

Bait partikula (beit zubereraz, testu zaharrenetan izan ezik) aditz laguntzailearen edo trinkoaren
aurre-aurrean kokatzen da. Iparraldeko tradizioan eta Hegoaldeko Nafarroako testuetan, zenbait sal
buespen baztergarri aide batera utzirik, aditzari atxikirik agertzen da beti, Ichcncngo tcstuctatik gaur
daino.

Sartaldcan, bait gutxiago crabiltzcn da, baina aski ohikoa da XVIII. mcndcaz gcro litcratura
gipuzkcran cta mcndc honctako zcnbail idazlc bizkaitarrcngan; bai aldacra batcz crc mcndc honcn
Ichen erdian erabili zen, mcndcbalean, jakina.

Mcndcbalcko testu zaharretan bait atxikirik agertzcn da Mcndiburu eta Ubilloscngan, baina ma
rratxoz loturik Iturriagarcngan eta bcrczirik Iztuetarcngan. Dcna dela, bait atxikirik agcrtzcn dutcn
agerraldiak nagusi dira, aldc handiz XIX. mendcarcn bigarrcn crdialdean. Mcnde honetan erc 1900
-1970 cpean bait atxikia da sartaldean gehien erabiltzen dena: Orotariko Euskal Hiztegia-ko datuetan,
1900-1950 epean, bait atxikiaren 653 agerraldi daude, 10 bait bereziarenak eta 34 bait marratxodu
narenak, eta 1950az geroko testuetan, 1161 bait atxikiarenak, 390 bait marratxodunarenak eta 93 bait
bereziarenak. Ikusten denez, bait bereiz idaztea guztiz berria da (azken 25 urteotako kontua, batez ere)
eta Hegoaldeari soilik dagokiona. Gainera, idazkera berri horrek ez du usadio zaharra baztertu He
goaldean, bait atxikia ere ikusten baita, batez ere ereduzko idazleen artean.

Bestalde, bait-en erabil moldea ezin da parekatu ezezko esaldietako ez partikularenarekin: ez
bereiz XVIII. mendearen erdialdeaz gero aurkitzen da Iparraldeko nahiz Hegoaldeko testuetan, eta
erabat ohikoa da XIX. mendearen bukaerarako.

Bait atxikirik idazteari hainbatek ikusten dion eragozpenik larriena, aditzari lotzean gertatzen
dircn letra ezabatzeak edo aldaketak dira. Baina lotura legeok aski errazak dira:

baitu
baillaiz
bailuke
baitabiltza
baitoaz
baikilltuell
baillellbiletl
baihilllzell
bailitzllteke

baikara
baihaiz
b"itzuell
baitator
baikelllozke
b"itlator
baihaiz
bailetorke
c.a.

(*) Oharra: Arau honek lehendik harturiko erabakia zehazlcnlaldalzen duo Ikus Euskera XVII, 1972. 168-173. orr.

BailU. blliko,.a, bClillaiz
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Lileralura lradizioko usadioa ez da ezin aldaluzko legea. baina tradizioko balasuna hausleko
arrazoiek pisuzkoak izan behar dule. kalteak onurak baino handiagoak izan bailailezke beslcla. Horlaz.
Euskaltzaindiak hau erabakitzen du:

Bait partikula, kasu guztietan, aditzari atxikia idatz dadila: bai·
lIai" baikara, baitoaz, e.a., eta ez *bai(t) lIai" *bai(t) gam, *bai(t)
doaz, e.R.

Bibliografia: Orolariko Euskal HiZlegia. s.v. bail.

(Euskallzaindiak. Bilbon. 1994ko urriarcn 28an onarlua)

Ba;tu, baikara, bailw;z
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3

AURREAWE,
ATZEAWE

245

Era honetako lehen hitzak (gain. goi, alPi. behe, bame. barru. barren. aurre. atze. aitzin, gibel.
kanpo) Axularrengan agertzen dira, aitzin aide. gibel aide. gainalde eta barrenalde, hain zuzen. Harrez
gero aittinalde eta gibelalde aski ohikoak dira Iiteratura tradizioan eta i1do beretik aurrealde (Lardi
zabal, Soroa, D. Agirre...). atzea/de (Iztueta. Lardizabal, Uriarte...), azpialde (Duyoisin, Txirrita...),
bamealde (Iraizoz... ), barrena/de (Pouyreau, Arruc...), barrualde (D. Agirre, Azkue.... ). be/rea/de
(Agirre Asleasukoa, Iztucta, Apaolaza...), gainalde (Mendiburu, Duyoisin ), goialde (Kardaberaz. Iz-
tuela. Arrese Beitia...). kwrpoalde (DuYoisin, Uriarte. J. Etxcpare. Etxeila ) e.a.

Mende honen erdialdera edo, k-dun formak (barrukalde, atzeka/de ) hasi ziren Hegoaldeko
euskara idatzian agertzen, barruka aide. atzeka aide esapideen batze baten ondorioz. Joera hau asko
hedatu da azken urteotan, nahiz ela tradizioko forrnak ez diren desagertu, batez ere idazle ereduzkoen
artetik.

Hortaz, Euskallzaindiak gogorarazten du. euskara idalzian, aurreka/de. atzekalde. barrukalde.
gainekalde, alPikalde. goikalde. behekalde. kanpokalde bezalako forma berri eta batasun hausleak ez
direla egokiak euskara baluan. eta hau erabakitzen du:

Erabil daitezela, oraintsu arte egin den bezala, esapide osoak: au
"e/co aide, alzeko aide, barruko aide, gaineko aide, azpiko aide, goi
/co aide, beheko aide, lcanpoko aide e.a., edota forma atzizkidun ja
torrak: aurrealde. atzealde. barrualde. gainalde. alPialde. goialde.
behealde. kanpoalde e.a.

Honek ez du esan nahi horretarako tradizio mintzatua dagoenean aurreko aide. atzeko aide
formak aurrekalde eta atzekalde ebakitzea gaitzesten denik.

Bibliografia: O,.otariko Euskal Hiztegia. S.Y. aittinalde. atzealde. aurralde, alPialde. barnealde.
barrenalde. barrualde. behealde.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko urriaren 28an onartua)

Aurrealde. alzea/de
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4

HA U GUZ(T)IA
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Erakuslc bal guzli hilzarckin cgokilzcn dcncan, cuskal IcslU zaharrclako joskcran crakuslcarcn
onoorcn elortzen zen beli guvi, eta lUlU guzior, hau guViau bezalako moldcak aldc balcr.! ulZirik, guvi-k
arlikulua cIa erakuslearcn kasu alzizki bera hartzen zuen, adibidez:

ElllOrriko dirt/de gauza Ill/uk guziak lIaziolle hUllell gaillera (L~ Ml 23,36).

Uburu hau guzlia duk bi parielwi bereZlell (Elxebcrri Z MOl 5).

Egull a guzlia bapere bekalu gabarik el1loleko (Aiiib EL2 90).

Teresak kOllbelllu barri (meek guzliok { ...Jegillda, bialdu ziluball bere semiak ela alabak Prall
zijara (Bartolome II 296).

Orobal erakuslea izcnordain gisa ari denean:

Bailla haur guzia egill izall da kOllpli lilezellzal ProJelell SkriplUrlik (4 MI 26, 56).

Orielall guzielall bal ballaka kOllsiderazio alldiarekill pellSaluaz (0. de Arin 70).

Au guzia dakizula. zorakeria oriekili zabillza? (Agirre A III 530).

Ez oraillo horiekill guziekill elzukell merezi zeruko zoriolla (Duhaldc 172).

Geroago. Hcgoaldcan, guzli IUIII, guzli Ill/ielwi bezalako joskcrak agcrlzen hasi zircn. Lcltcn
agcrraldia, XVIII. mcndcan bakarra, anlza dcnez, Ubilloscna da: Zer e.mll lIai <lu guzi ollek? (199).
XIX. mendean ela XX.aren lehen erdialdean gero ela gehiago ikuslen dira joskcra hauek, ela azken
urteelan, jakina denez, gUlxi dira joskera zaharrari euslen diolenak. Azpimarratu behar da aldakuntza
hori Hegoaldean soilik gertatiJ dela, eta ondorioz, puntu honelan lradizio zaharrean zegoen balasuna
hautsia gertalU dela. Hortaz,

Euskaltzaindiak gogorarazi nahi du hau guz(t)ia, bide Itartan
guz(t)ian, Itoriekin gUZ(I)iekin eta kidekoak hobestekoak direla ba
tasunaren izenean. Eta orobat gauza hauek guz(t)iak eta honen ki
dekoak. Beraz, hau guz(l)ia eta guz(l)i Itau esapideen artean, le
hena da hobesten dena. Eta berdin gertatzen da bide harlall
guz(l)iulI I bide guz(l)i harlall. llOriekill gUZ(I)iek;n I guz(l)i horiekill
eta hauen antzeko bikoteetan. Denetan lehen aldaera da hobeste
koa.

Hala ere, hau guz(l)ia eta hori guZ(I)ia formekin batera Itau
guZ(I)iau eta hori guz(l)iori ere oso bidezkoak dira (ez, ordea, *gi
zonau bezalakoak, jakina). Halaber, Itauek guz(t)iok, Itoriek
guz(t)iok, (gauza) hauek guz(t)iak, IlOriek guz(t)iak eta Itaiek
guz(t)iak formak.

(Euskahzaindiak, Bilbon, 1994ko urriaren 28an onartua)

Hau guz(t)iCl
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Euskal pertsona-izenordainen deklinabidean batasuna lortzeko, punturik korapilotsuena, forma
indartuen arazoa aide batera utzirik, ni izenordainaren noren kasuari dagokiona da. Euskalki guztietako
testu zaharretan kasu horren forma ene zen, bizkaieratik zubererara:

Arren, ene andra Milia Las/urko, / Mallda/ariak egill deus/ gaxlolo (TAV 3.1.5).

Ene begiakaz bio/zeen artew, / Errenkore andiak erne zi/ean (TAV 3.1.22).

Zercll soberll bekatii egin hai/iit pCllsamelJliiz. hilzez cta obraz: elle faJtllZ. ('lle fallllZ. Clle .fiJI/li
handiz (FPrS 1676, 9).

XVII. mendearen amaieran nere forma agertzen da, goi-nafarrerazko testu batean, eta hurrengo
mendean urte bertsuetan azaltzen da lapurteraz (1733) eta gipuzkeraz (1739). Gcroago, baina mcndc
berean, nire forma agertzcn da bizkaicraz. Harrcz gero, nire cta nere nagusituz doaz Hcgoaldcan me
forma zaharraren kaltetan, gaur egun, batez ere, zenbait esapide fosildutan (end e.a.) erabiltzen dena.
Iparraldean, aldiz, ene, nere bezain erabilia da, ahoz nahiz izkribuz.

Mende honetan, nire aldaeraren aldeko joera nabaria gertatu da Hegoaldean. Joera hori aurreko
belaunaldietan hasi zen nabarmentzen, Azkuek bere "Gipuzkera osolUan" nire forma proposatu zuenez
gero, eta erabat normala da Orixegan eta bere belaunaldiko beste hainbat idazle cz bizkaitarrengan.
Bestalde, jakina denez, nire-ren aldeko joera hori areagotu da euskara batuan. Orobat, ezin ahaztuzkoa
da, batasunaren ikuspuntutik, Bizkai aldeko hainbat idazlek lIire aldaerari dion atxikimendua.

Neri-ri dagokionez, forma berria da, XIX. mendearen erdialdean lIere-tik analogiaz sortu zena,
eta harrez gero batez ere gipuzkerazko idazleek (ez, dena dela, guztiek) erabili dutena; niri, aldiz,
euskalki guztietan (zubereraz izan ezik) agertzen da Iehen testuetatik hasita. Kasu honetan zahartasuna
eta hedadura kontuan harturik niri da hobestekoa. Ned-ren arrazoi berberengatik elli formak, batez ere
zubercraz erabili dena, baztergarria dirudi.

Hauxe da, hortaz, Euskaltzaindiaren erabakia: IIi izenordainaren
noren kasuan nire erabil dadila (eta, jakina, lIirelzat, lIirekill), eta
orobat me, maila jasoan bederen; 110ri kasuan lIiri erabil dadila.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko urriaren 28an onartua)

E"e/"ire. Iliri
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Bada euskaraz hilz-sail bal euskalki balzuelan -aill bukaera, besle balzuelan -a(i)li ela besle
balzuelan -ai duena. Horien artean gehien erabillzen direnak usaill, arraill. ela zaill ela honen eralorriak
(artzaill, (liruzaill, crlzaill c.a.) dira. Lilcralura cuskalkici dagokicncz. bizkaicraz. lapurtcraz cIa zu
bcreraz, ela Bazlango cIa Nafarroa Bchcrcko lcsluclan, palalalizazioa gorabehcra. -aill da hilz horiclan
bclidanik azallzen den forma; gipuzkeraz ela Goi Nafarroako lestuetan. aldiz, -ai da lehen testuez gem
beti agertzen den aldaera.

1968an euskara baturako ontzat edo eman ziren irizpideen arabera Bizkaian eta Iparraldean era
biltzen diren forrnak dira. bal dalozenean. hobestekoak. Bestalde. harrera aski ona izan dute harrez
gem idazleen artean -aill amaiera duten aldaerek. azterketa guztiek adierazten dutenez. Salbuespen
bakarra gotzaill da, golzai baino gUlxiago erabilia izan dena; nolanahi ere. Bizkai aldean gOlzaill al
daera aski erabilia dela kontuan harturik. badirudi ez duela merezi gotzai-ren kasuan salbuespenik
egilea.

DO/IUill-i dagokionez. ez da Bizkai aldean erabili den hilza; hala ere, Iparraldean Leizarragaz
gem erabilera zabala izan duenez, Euskaltzaindiaren irilziz honelan ere ez da egoki salbuespenik egitea.

Ez da kasu bera oraill gramalika-hilzarena, zeren honetan Bizkai-Gipuzkoelan beli oraill erabili
baita; ombat, aldaera hori ikusten da Iparraldeko zenbail idazle zaharrengan, Leizarraga eta Etxeberri
Ziburukoarengan, esalerako, eta, beraz, badirudi hori dela hobelsi behar den aldaera.

Mahai-ri dagokionez, aldiz, -II gabeko forma da zabalduena, Hegoaldeko Iileralura lradizio guz
tiak hartzen diluena. Beslalde, Iparraldeko tradizioan ere ez da ezezaguna, Materregan, Axularrengan
eta, mende honetan, Jean Etxeparerengan bederen aurkitzen baita.

Hortaz, hau da Euskaltzailldiarell erabakia: -aill eta -ai aldaerak
dituzten hitzetan -aill formak erabil daitezela; hau da, armill,
usaill, zaill, (eta honen eratorriak diren arlzaill, alezaill, diruzaill;
ilzaill, ertzaill, gotzaill e.a.), dohaill, eta orobat, omill idatz daitezela
euskara batuan; baina beste sail batekoa denez gero /Ilahai, eta ez
/Ilahaill, idatz dadila.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko urriaren 28an onartua)

0.__0;11, armin. lOi"
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Zenbakiak letraz idazteko orduan eredu desberdinak aurkitzen dira. ez bakarrik euskararen ka
suan. baizik beste hizkuntza anitzetan ere. Euskaltzaindiaren ustez. puntu honetaz gomendioren bat
proposatzeko orduan bi gauza hartu behar dira kontuan: batetik. idazJeen usarioa eta ohitura Iiteratura
tradizioan. bai mendebalean bai ekialdean; bestelik. azken urteotan. euskara bera ikastetxe. komuni
kabide. banketxe eta abarretan baliabide bezala sartu denetik. esparru berri horietan egin den aukera
ere. Eta hona zergatik: Euskaltzaindiak. jakina denez. beti idazle kJasikoen usarioari ematen dio le
hentasuna. Alabaina. zenbakien idazkerak. bide bat nahiz bestea aukeratu. ez dirudieuskaraz halako
aparteko garrantzirik duen. Ez. behintzat. hitz hau edo bestea hautatzeak izan lezakeenaren adina. Ho
rregatik izan du gogoko azken urteotako usarioa ere. Hezkuntzan. batez ere. erabaki honen premia
sentitzen denez. egoki da proposamena egitea.

Zenbakien kontua dela eta. zenbait zehaztapen egitea komeni da:

I) Zero eta huls. biak erabiltzen dira. nahiz ez diren gauza bera: bosl ela huls, hUls ela hUIS,
zero bider zero berdill zero. e.a.

2) Hiru eta lau zenbakiek bi sistema erakusten dituzte deklinatzeko orduan.

3) 80s1 zenbakiaren aldaera borlz da. Iparraldeko zenbait hizkeratan erabilia. Hala ere. Nafa
rroa-Beherean parterik handienean eta ZUberoan bosl esaten da.

4) Hogei zenbakiaren eta ehull zenbakiaren artean dauden zenbakien idazkeraren tradizioa aski
nahasia ageri da. ekialdea eta hegoaldea nor bere bidelik ibili baitira. EkiaJdean hogei ela zazpi idatzi
izan da XVIII. mendearen erdialderaino; gero. hogei la zazpi. hogei-Ia zazpi. hogeila zazpi eta ho
geilazazpi bezalakoak aurki daitezke. Kontura gaitezen. dena dela. hogeilazazpi bezalakoak ageri diren
arren ez deJa hogeilamar bezalakorik idazten. halakoetan beti bereiz jartzen baita: 'rogeila hamar. Men
debalean hogei ela zazpi eredukoak ere aurkitzen dira. XIX. mendearen erdialderaino 'lOgei la zazpi
zen nagusi eta hori da erabiliena 1950-1970. urteen artean ere. Tartean Iwgeila zazpi bezalakoak ere
ikusten dira. Azken urteotan /rogeilazazpi da gehien zabaldu dena (cf. Maiz/asull hiZlegia. EGLU.
HA8E. e.a.).

5) Hogei eta berrogei zenbakien anizkoitzetan Hegoaldean beti ogei erabili izan da; ekialdean
/rogei. baina /rogoi XVII. mendeaz geroztik. salbu Zuberoan. non /rogei erabiltzen baita egun ere.

6) 60 eta 80 adierazteko /rirurogei eta 'aurogei ageri dira forma nagusi bezala. Ekialdean ere
hirurogei bezalakoak erabili izan dira historian. baina XVIII. mendetik hirure/all hogei (/riruelall /ro
gei. berriagoa) eta laurelallhogei (laue/all hogei). Kontuan izan. jakina. /rogoi horrek ere sortzcn dituen
aldaerak.

7) Mila zenbakitik gorakoen artean ere ohiturak ez dira berdinak. ela juntagaiJua sartu ala ez:
mila ~ bonz e/rull ela berrogoi ela hamabonza zaall; milia ~ bosl eUII ogei la bi 10lleladakoa; milia
~ bosl eUII laurogei la emerelzigarrell uneall; milia eta ehull gizoll; milia eta bederaizireull da ogei
la boslgarrell urliall; milia ~ sei ehull ela berrogoi ela bigarrelleall; milia ~ sei eUII ogei la ama
bigarrell urleall; milia ta zazpieuII: milia ta zonzi eUII. e.a.

Ze"bakiell iJm.keraz
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Beraz, dalU hauek guztiak kontuan izanik, hona hemen Euskallzaindiaren erabakia zenbakien
idazkeraz:

o
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Zellbakiell id{'zkeraz

zero, huts
bal
bi
hiru
lau
bOSI (bortz)
sci
zazpi
lortzi
bc<.lcralzi
hamar
hamaika
hamabi
hamahiru
hamalau
hamabosl (hamaborlz)
hamasei
hamazazpi
hemezortzi (hamazorlzi)
hcmeretzi
hogei
hogeita bal
hogeita bi
hogcita hiru
hogcita lau
hogeita bost (hogeita bortz)
hogeita sci
hogcita zazpi
hogeila zortzi
hogeita bcderatzi
hogcita hamar
hogcita hamaika
hogcila haillabi
hogcita hamahiru
hogeila hamalau
hogeila hamabost (hogcita hamaborlz)
hogeila hamasci
hogcita hamazazpi
hogeita hemezorlzi (hogeila hamazorlzi)
hogeila hemeretzi
berrogei
berrogeila bat
berrogeila bi
berrogeita hiru
berrogeita lau
berrogeita bost (berrogeita bortz)
bcrrogcita sci
berrogeita zazpi
berrogeita zortzi
berrogcita bederatzi
berrogeila hamar
berrogeila hamaika
bcrrogcila hamabi
berrogeila hamahiru
bcrrogcila hamalau
berrogcita hamabost (berrogeita hamaborlz)
bcrrogcita hamasei
berrogeita hamazazpi
berrogeita hemczortzi (berrogeita hamazortzi)
berrogeila hemeretzi
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1201
1984
1.000.000
10.000.000
1.000.000.000

hirUfC)gci (hirurclall h()gci)
hirurogcita bat (hirurcliln hogcita hal)
hirurngcil~1 bi (hirurclan hogcita hi)
hirurogcita him (hirufctan hogcila him)
hirurogcita lau (hirurclan hogcila lau)
hirurogcita bost (hirurelan hogcila bOrlz)
hirurogcila sci (hiruretan hogcita sci)
hirurogeita zazpi (hiruretan hogcila zazpi)
hirurogcila zortzi (hiruretan hogcita zortzi)
hirurogcila bcdcralzi (hiruretan hogeila bcderalzi)
hirurogeila hamar (hirurelan hogcila hamar)
hirurogeita hamaika (hirurctan hogeita hamaika)
hirurogcita hamabi (hirurctan hogeita hamabi)
hirurogcita hamahiru (hirurclan hogcita hamahiru)
hirurogeila hamalau (hirurelan hogeita hamalau)
hirurogeila hamabost (hirurelan hogcita hamaborlz)
hirurogeita hamasci (hirurelan hogcita hamasci)
hirurogeita hamazazpi (hiruretan hogcita hamazazpi)
hirurogeita hemezorlzi (hiruretan hogeila hemezorlzi)
hirurogeila hemerelzi (hiruretan hogcila hemerelzi)
laurogei (Iaurctan hogei)
laurogeita bal (Iaurelan hogeila bal)
!;lUrogcita bi (Iaurclan hogcila bi)
laurogeila hiru (Iauretan hogeila hiru)
laurogeita lau (Iaurelan hogeila lau)
laurogeita bost (Iaurclan hogeila borlz)
laurogcila sci (Iaurctan hogcita sci)
laurogeita zazpi (Iaurctan hogcila zazpi)
laurogeita lortzi (Iaurelan hogeita zortzi)
laurogeila bcderalzi (Iaurelan hogcita bcderalzi)
laurogcila hamar (Iaurctan hogcila hamar)
laurogcita hamaika (Iaurctan hogeita hamaika)
laurogeita hamabi (Iauretan hogeila hamabi)
laurogeita hamahiru (laurelan hogcita hamahiru)
laurogcita hamalau (laurela" hogcila hamalau)
laurogeita hamabost (Iauretan hogeita hamabortz)
laurogeita hamasei (Iaurelan hogeita hamasei)
laurogeita hamazazpi (Iaurctan hogeita hamazazpi)
laurogeila hemczonzi (Iaurelan hogeita hemezorlzi)
laurogeita hemeretzi (Iaurelan hogeita hemeretzi)
ehun
chun eta bal
ehun ela bi
berrehun
hirurehun
laurehun
bostehun (borlzehun)
scichun
zazpiehun
zortziehun
bcderatziehun
mila
mila eta bcrrchun
mila berrchun eta bal
mila bcdcratziehun ela laurogeita lau
milioi bat
hamar milioi
mila milioi (miliar bal)

Ze1lbakie1l ida:keraz
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Oharrak:

- Helllezortzi jartzen den leku bakoitzean IUJIIUJzortzi ere jarri behar da, bigarren aukera gisan.

- Ehull eta bat zenbakian ez da beharrezkoa eta hori oso-osorik ahoskatzea eta mintzairen
arabera eta, ta edo da bezala ahoska daiteke.

- Mila zenbakitik gom eta kenduko da ondoren datozen ehunekoetan ere agertzen bada: mila
eta berrehulI, baina mila berrehull eta bi; mila eta laurehulI, baina mila laurehull eta bi.

- 2 zenbakia adiemzteko bi jarri den arren. puntu honetaz aurrerago mintzatuko da Euskal
tzaindia, aukera bat baino gehiago baitago euskalkien arlean (biga, bida. e.a.). Bestetik. noiz erabil
daitezkeen forma hauek ere zehaztu beharra dago.

(Euskaltzaindiak. Bilbon. 1994ko urriaren 28an onartua)

Zenbakien ida1l<eraz
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O. Zenbakien deklinabideak ez du aparteko arazorik plazaratzen, hiru eta lau zenbakien kasuan
ez bada. Hori dela eta, bauekin zer gertatzen den aztertuko da ondoko lerroetan.

I. Hiru eta laa zenbakiek bi sistema erakusten dituzte deklinatzeko orduan: batetik, zenbakiak
izendatzeko erabiltzen ditugu bitz boriek (metabizkuntzan): "Hau llirua da, eta beste Ilori bos/a"; "Nes
katxa horrek zazpiak beti handiak egiten ditu, baina IIiraak eta lauak, aldiz, txiki-txikiak", e.a. Kasu
bauetan, ikusten denez, beste edozein izen sintagma bezala deklinatzen dira hira eta laa, hain zuzen
ere, izenak direlako. Hortaz, mugagabea, singularra eta plurala bereiziko dira, ondoko adibideotan be
zala: "Zein hiraren azpian pintatu behar da laukia?" (mugagabea); "Hiraaren eta bostaren artean laua
jarri behar duzu" (sing.) eta "Hiraell kolorea ez da lauena bezain polita". lzen bonek adiskide edo zari
bitzen paradigma bera segituko duo

2. Hala ere, zenbakiari buruz zuzenean ari ez garenean, hots, "Bi neska etorri dira eta biak
txikiak" bezalako testuinguruetan, gauzak bestela gertatzen dira, halakoetan, izenak ez direnean alegia,
"Hiru neska etorri dira eta hirarak txikiak" edo "Lau zerri saldu ditu eta Iaarak gizenak" bezalako
esaldiak oso erabiliak baitira Hegoaldean batez ere. Beste hiztun askok, ordea, ez du bereizketa bori
egiten: "Hiru neska etorri ziren eta hirallk txikiak" bezalako esaldiak oso arruntak dira.

Ucrcizkcta cgilcn dutcncn arlcan (him cIa hil'/Il't1k hcrci~.iz csan nahi dOl) llUkcru hi daudc, mu
gagabC:1 eta plurala, kontzcptualki bedcrcn, ondoko adibidc honclan ikustcn dcncz: "Lan hau hil'''1'''"
artean egin behar da". Zer izan daiteke hil'al'ell dclako hori? Jakina, hiru lagun horiek czezagunak
baldin badira, orduan mugagabearen aurrean gaude (askol'ell arteall esango bagenu bezala); aldiz, eza
gunak baldin badira, orduan mugatua da (adiskideell artecl/I bezala). Bereizketarik egin behar da hemcn
formalki ere mugatu eta mugagabearen artean, hirue" (mugalua) cta hiral'ell (mugagabea), esaterako,
proposatuz?

Emandako adibidean badirudi lliraren dela onartu bebar den forma mugagabea (adiskideren esa
ten den moduan). Hortaz, forma mugatua hiraen izango da, hirarell bera onartu nabi ez baldin bada.
Tradizio bau mantendu duten biztunen arabera, ordea, badirudi hiraren bezalakoak direla erabiliak izan
direnak aldaera mugatuan, kasu batzuetan bederen: "Hirarak dira", "hirarekin egon naiz", e.a. Beraz,
badirudi bat datozela bor mugatu plurala (hiraren) eta mugagabea (hiraren).

Gauzak leku-denborazko kasuetan eta datiboan aldaturik suertatzen dira, idazleek bereizketak
egin baitituzte: "Hira/an egon naiz Mirenekin eta hirare/an ukatu dit konlu bori". Badirudi kasu baue
tan bereizketa gertatu dela. Mugagabea hira/an baita, ikuslen den moduan. Kontua da, ordea, plurala
hirare/all (jarri den bezala eta tradiziorik bandiena duena) nubiz hiraelall izan daitekeela (gaur egun
ekialdean erabiltzen den moduan).

unbakiell dekU"abidNZ
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plurala
hirurak
hirurek
hirurei

plurala
laurak
laurek
laurei

Datu hauck guztiak kontuan izanik, Euskaltzaindiak ustc du hil'll zcnbatzailca salbucspcnlzat jo
behar dela euskal deklinabidean eta horregatik hauxe erabakitzcn du:

I) Hiru izella delleall, bokalez bukatzell direll gaillerako bes/e edozeill sill/agma
bezala deklilla/uko da: hiru, hirua, hiruak (abs); hiruk, hiruak, hiruek (erg), e.a.
2) Izenordain baten funtzioa duenean (alegia, sintagma osoa berak bakarrik
osatzen duenean), honelaxe deklinatuko da:

Hiru
mugagabea
hiru
hiruk
hiruri
hirurik
"irutan hiruretall
hirutako hirure/ako
hirutatik hiruretatik
hirutara hiruretara
hiruren hiruren
hirurekin hirurekin
hirurelllzat hirurelllzat
"irurez hirllre;,

3) llau hiru zellbakiari bakarrik dagokio eta ez hamahiru, fwgeita hiru, berro
geita hiru eta gaienerakoei, hauen pluraleko deklillabidea hamahiruak, fwgeita hi
ruak. berrogeita hiruak, e.a. baitira.

Adibidea: Atzoko hirurak etorri ziren, baina beste hamahiruak etxean gelditu zirel/.

3. Lou zenbakiaren kasuan Euskaltzaindiak hau erabakitzcn du:

I) Lou izena denean, bokalez bukatzen diren gaillerako beste edozein sintagma
bezala deklinatuko da: lau. laua, lauak (abs); lauk, lauak, lauek (erg), e.a.
2) Izenordain baten funtzioa duellean (alegia, sintagma berak bakarrik osatzen
duenean), honelaxe deklinatuko da:

Lau
mugagabea
lau
lauk
lauri
laurik
lau/tin laure/all
lau/ako lauretako
lautatik lauretlltik
lautara lauretara
lauren lauren
laurekill laurekill
laurentzat laurentzat
lau~z lau~z

3) Hau lau zenbakiari bakarrik dagokio eta ez hamalau, llOgeita lau, be
rrogeita lau eta gainerakoei, hauen pluraleko deklinabidea hamalauak, hogeita
lauak, berrogeitalauak, e.a. baita.

4) Analogiaz sortu diren zazpirak, zortzirak eta horrelakoak bigarren
mallan utzi beharko Iirateke euskara idatzian, hauek bokalez bukaturiko izenak
bezala deklinatzen baitira: seiak, seietan, seietatik, e.a.

Adibidea: Atzoko laurak etorri ziren, baina beste hamalauak etxeall gelditu zirell.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko urriaren 28an onartua)

Zellbakien dek/illabideaz
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-ZIO
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Euskarak latinetik eta latin·hizkuntzetatik harturiko maileguen arlean ·tione atzizkiak axola be·
rezia duo euskal hitzei ere gehi baitakieke. amorrazio, begitazino eta kidekoak emanez.

Atzizkiak zenbait aldaera ditu euskalkien arabera.· Literatura tradizioan nagusiak hauek dira:
·zino edo ·zil;o bizkaieraz (-zino zenbait idazle lapUrlar klasikotan ere agerlzen da. eta bizkaierazko
zenbait testu zaharretan. baita ere -zinoe); -zio gipuzkeraz, goi-nafarreraz. eta Aezkoa eta Zaraitzuko
hizkeretan. eta -zione Iparraldeko euskalkietan. Baztanen (baita ere -zio. Echeniquek bederen) eta
Erronkarin. Azken hogeita bost urleetan euskara batuaren eraginez horietako bi aldaera dira ia erabat
gailendu direnak: -zio Hegoaldean eta -zione Iparraldean. Beraz. badirudi euskara baturako hautaketa
bi aldaera horien arlean egitea dela bidezkocna. eta soziolinguistikazko arrazoien kariaz Hegoaldean
erabilia dena hobestekoa dela.

Hortaz, Euskaltzaindiak ·zio, ·zino, ·zino, ·zinoe edo ·zione aldae·
ren arlean ·zio aldaera (hots, amorrazio, begilazio, debozio, insta
/azio, integrazio, zibilizazio, administrozio, segizio, barkazio, beza·
lako formak) hobesten du euskara baturako.

(Euskaltzaindiak. Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onarlua)

·zio
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10

NORNAHI,
NONAHI,
NON·NAHI

EUSKERA - XL (2. aldia)

Nor, ~er, ~ein, non, noro, nola ela gainerako galdelzaileak nahi partikularekin elkartzen dire
nean sortzen diren esapideak bereiz idazlen ziren Hego nahiz Iparraldeko leslu zaharrelan. Gero. balez
ere Hegoaldean. baina baila ere lparraldean. hedalUz jO:IIl ziren id:lzkera marralxndunnk cIa. XVIII.
mendeaz gero oro har. bi osagaiak balean elkarturik biltzcn ziluenak. Mende honelan, nahiz hiru idaz
kerak (11011 lIolli. '1011-I10Ili, 1I01lolli) ikus dailezkcen. hilz gmliko bakarra erakuslen dUlenak asko hedalu
dira. euskara baluzko lesluelan bereziki.

Forma horien artean badira bi. ~eill ela 11011 lehen osagarrilzal diluzlenak. arazo nabari bal da
kartenak. lzan ere, mende honetako Iesluetan ~eillahi ela 1I0llahi molako idazkerak ageri dira. nahiz II
bakarreko grafia hauek ez diren erabal hedalu. Beslalde. lparraldeko lesluelan I/(}I/-'Ulhi cIa are 1101'
lIolri idazkerak dira balez ere erabiltzcn direnak. Orobal, -1111- grafia bilxi gertalzen da euskal ortografi
Iradizioan. Aide hauek guzliak konluan hartuz badirudi balasuna bideral7.eko modua -11- eta 11-11 ida7-
kerelalik jOlzea dela.

Beraz, hau da Euskaltzaindiaren erabakia: galdetzaile batez eta
nahi partikulaz osaturiko esapideak hitz bakar batean idatz dai
tezela: ~emahi, IIornah;, IIoma/,iIe, IIolanal,;, IIoralla/,i e.a. Aldiz,
leben osagaia n-lo t·z 000 k·z bukatzen bada, hitz batean (nonah;,
~ellballahi, nondillah;, IIonalfitile), edo marratxo baten bidez be·
reziak (IIoll.IIa/,;' ~ellbat·nah;' IIolldik.lla/,;' IIoll·IIahitik) idatz dai
tezke.

Ikuslen denez. erabaki hau idazkera soilari dagokio. Horlaz, lIorillalli edo lIomalliri. esalerako.
zein hobelsi, ela kideko auziok. hurrengo balean erabakilzeko uzlen dilu Euskallzaindiak.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)

Nomahi, II01,aM, lIoll-nalr;



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

11

NORINORTZUK,
ZERIZERTZUK,
ZEINIZEINTZUK
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Nor, zer cIa zei/l galdelzaileak mendebaleko lileralura lradizio balean, ·tzuk alzizki pluralgilea
dUlela agerlzen dira. Azken molde horiek ez dira, ordea, horrcla crabiliak izan beslc Iilcmlum lmdi
zincl:'lI1:

Ezell baZl/killll halseal/Jallik lesu.,ek zeill zimJell sil/he.,lell elzulellak (L~ 106, 64).

Zer Jira iidiiri hurak? (Bp I 69).

Zeill dira Gizullarell laur Orrellbiiriak? (CaIS 35).

Nork diile Ordellell eta TeJl/siirarell emaileko ziizella? (CalLan 158).

Nortzuk dira borolldalezko pobreak? (Cap 83).

Aell ofizioa leelellgoak ela prillzipl/leak, zeilllzuk izall zireall? (Cap 22).

Zertzuk-i dagokionez, ordea, konlua nahasiagoa da. Teslu zaharrenelan badirudi zer beslerik ez
dela agerlzen:

Ze gauza dim illdu/jellziak? Cap 67 (kideko joskera 39, 60, 70 e.a.-lan).

Zer Jim fedeko artikuluak? Cap 26 (kideko joskera 82.ean).

ZertZllk-en Ichen agerraldiak hurrengo mendekoak dira:

Zerlzuk Jim 1Il1geruuk? Olaelxea 51.

Ela XIX. mendeko bizkailar klasikocn arlean ere, zerlzuk baino askozaz gebiago erabiltzen da
zer:

Zer dim erregue/duak? Aupalsak esall gurako dozu. Mg PAb 119.

Zer diriwl bigiraak. LB Olq 105.

Azken urleolan, bizkaierazkoak soilik ziren Ilortzuk, zeilllzuk cIa areago zerlzuk aski hedalu
dira euskara idalzian Hegoaldeko zenbail idazlercn arlean.

Nor/nortzuk. zer/zertzuk. ze;lIlzeill1zuk
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Euskaltzaindiak, kontuan harturik forma atzizkidunak (nortzuk,
zertzuk, zeintzuk) Iiteratura tradizio jakin bali lotuak daudela, hau
erabakitzen du: nor, zer eta zein formei lehentasuna ematea. Ez
ditu, ordea, atzizki pluralgileak dituzten formak inola ere gaitzes
ten. Orokorki duten izaera markatua aitortzen zaie soil-soilik, eta
modu horretan -forma markatu gisa esan nahi da- aurkezten, bai
eta onesten ere.

Edonola ere, forma hauen deklinabideko paradigmak hauek dira:
IlOrtzuk, zertzuk, zeilltzuk (abs), nortzuek, zeilltzuek, zertzuek (erg),
Ilortzuei, zertzuei, zeilltzuei (dat), e.a.

(Euskaltzaindiak. Bilbon. 1994ko azaroaren 25ean onartua)

Nor/nort;.u". zer/zerlluk. zci"lze;lUl.uk
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BAT ETA BATZUK-EN DEKLINABIDEA
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Bat hitzak, leku-denborazko ez diren kasu-atzizkietako bal hartzen duenean, deklinabide mu-
gagabearen arabera hartzen duo Hauek dira, beraz, formak:

bat
batek
bati
baten
batekin
batentzat
batez

Dena dela, beste hitzaren agerraldi mugatu baten eraginpean dagoenean, ez bestela, bat-ek de
klinabide mugaluko formak, hau da:

bata
batak
batari
bataren
batarekin
batarentzat
bataz

hartzeko joera agertzen du Iiteralura lradizioan. Testu zaharrenetan beli gertatzen zen hori. Gaur egun
bi kasu bereizi behar dira: a) bat bakarrik agertzen denean, eta b) determinatzaile gisa -hots, izen
baten ondoren- agertzen denean.

Bat bakarrik agertzen denean eta beste hitzaren agerraldi baten eraginpean dagoenean, gaur egun
ere forma mugatuan gertalzen da, batez ere Hegoaldean, eta badirudi horrelakoak gomendatu behar
direla euskara baturako:

baw ona da baina bestea Ixarra,
bawk edo besleak irabazi, berdin zail,
balari nalliz besleari emaleko.
balarengan ela beslearengan.

Determinatzaile gisa agertzen denean, aldiz,

ESlimatzen du egun bata bercea bainoago <4 Rom 14,5)

bezalako joskerak zaharkituak gerlatzen direnez dagoeneko euskalki guzlielan, badirudi horre
lako joskerak gomendatu behar direla euskara balurako:

sallzen duzula gauza bat bestearen lekuan,
kaie baten erdia eta bestearen besle erdia.

Leku-denborazko kasuei dagokienez, besle-ren agerraldi mugalu batek eragiten dien perpause
tan, balean, baleko, .baIera, batetik erabili dira lparraldean nahiz Hegoaldean: etxe batean nalliz bes
lean e.a. Orobat -(e)kin-en ondoan: zeruko sainduekin balean e.a.

Bat ela balzuk-ell Jeklillubidea
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Mugatua

bata
batak
batari
bataren
batarelltZIJt
batarekin
bataz
batean
bateko
batera
batetik

Besle-ren agerraldi mugalu balek eragilen diluen perpausak aide baiera ulzirik, Iileralura tradi
zioa bilan banalua agertzen da leslurik zaharrenelan: Iparraldean Elxeparek ela Leizarragak, baleran,
balelako, balerara, balelarik formak erabillzen diluzle beli, baina Hegoaldean, Bizkailik Erronkarira,
ez da inoiz baleall (bizkaieraz balen), baleko. baiera, balelik (edo balerik) beslerik ikuslen. Beslalde,
XVII. mendean bertan, Iparraldean baleall-en saileko formak haslen dira agertzen: Elxeberri Ziburu
koak, Argainaralsck ela Gazleluzarrek ez dule ia beslelakorik erabillzen, ela Axularrek maizlasun be
rarekin erabillzen dilu bi sailak. Hurrengo mendean areagoluz doaz baleall-en saileko agerraldiak, cIa
hemerelzigarren mendean erabal nagusi agertzen dira. Zuberoako euskalkia da balelall saileko fonnei
euslen dien bakarra.

Mendabalean duen hedadura konluan harturik, mugagabean, baleall zabalagoaren ondoan balell
ere onlzal emalen da. Gogoan izan, hala ere, lradizioan horrekill baleall gisako esaerak ageri direla
ela ez */lOrrekill balell bezalakoak.

Hortaz, Iiteratura tradizioaren bilakaera hau gogoan harturik,
leku·denborazko kasuei dagokienez, forma hauek erabakitzen
ditu Euskaltzaindiak euskara baturako (kontuan izan bata, batak
eta halakoak beste hitzaren agerraldi mugatu baten eraginpean
bakarrik erabiltzeko direla):

Mugagabea

bat
batek
bati
baten
batentZIJt
batekin
batez
batean. batell
bateko
batera
batetik

Eguerdiaz ondoko ordua adierazleko, ordu baleall edo ordu balelall erabillzen da, euskalkien
arabera. Punlu hau, orduak oro har adierazleko emango duen gomendioan erabakiko du Euskallzain
diak.

* * *
Bal hilzak, plurala, -zu alzizkiaren bilartez egilen duo Dena dela, kasu-alzizkiak harlzean ez dUle

euskalki guzliek berdin jokalu Iileralura Iradizioan.

Lehen arazoa NOR ela NORK kasuei dagokie. Badirudi bereizkunlza hori pluralean egilen dUlen
euskalkielan, balm-ren kasuan ere, gehien bal bederen, egilen dela. Hortaz, euskara baluak absolulibo
ela ergaliboaren arteko bereizle hori gorde beharko luke. Nolanahi ere, konlua da bereizkunlza hori ez
dela beli era berean egin: Leizarragak balzulbalzuk erabillzen wen, Elxeberri Ziburukoak ela Axularrek
balzuklbalzuek, ela gaur egun Iparraldean (ez haalik Zuberoan) erabillzen dena, balzulbalzuek, ez zen
XIX. mendearen bukaera arle finkalu. Bereizketarik egilen ez dUlen euskalkielan, bizkaieraz balzuk
erabili izan da bielarako, ela gipuzkeraz, balzuek. Zertzelada hauek guzliak konlUan izanik, badirudi
Axularren-cla sislema hobelsi hcharko liI7.alckcela.

Bigarrcn arawa gaincrako kasuci dagokicn" da. H"ucl"n b"d" cuskalki guzlicl"n bulzui, bu
Izuell, bat..uelall s"ileko lill'lnak cmbihzcko jocra nabarmcn bat: s:llbucspcnak gUlxi dira, cia balcz crc
Iparraldeko aulorc zahar balzuengan, cz guzlicngan cia cz kasu guzliclan, aurkilzcn dira: adibidcz,
Leizarragak bulzuell ela balzuren, biak erabillZen dilU, bereizkunlz.arik gabe, agidanez, baina bUlzui,
inoiz ez bUlzuri. Hortaz, badirudi forrnalki mugalu plumlak diren erak hobelsi behar direla euskara
balurako.

Bat eta balzuk·e" dek/illabidea
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Hortaz, forma hauek erabakitzen dilu Euskallzaindiak batzuk-en
deklinabideari dagokionez:

bal:.uk
batzuek
batzuei
batzuen (batzuengan,batzuengana,

batzuengandilc, batzuen baitan. e.a.)
batzuekin
bat1.Uez
balzuentzaJ
balzueliln
batzuetalco
baJzuelara
batzuetaJik (-tarik)
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BalZuak gisako erak, bal-en kasuan ez bezala, aski bakan eta oso idazle gutxitan agertzen dira
eta beti besle-ren agerraldi mugatuen eraginpean, noski. Hortaz, badirudi horre1ako formak bazterga
rritzat hartu behar direla euskara batuan.

* * *
Bibliografia:

A. IRIGOYEN, "Deklinabideaz", Easkera XXIV (1978), batez ere 752.hh. orr.
K. MITXELENA, Orolariko Easkol Hizlegia. bal eta balZu sarrerak.

(Euskaltzaindiak. Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)

8al ela balzuk-ell dekUnubideti
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13

LERROZ AWATZEAN MARRATXOAK NOLA JARRI

Hizkuntzetan bi irizpide nagusiz baliatzen dira idazleak lerroz aldatzean hitza ezinbestean zatitu
bchar dutcncan CIa, hortaz. marratxoa jarri bchar dutcncan: marratxo hau morrcnmk konluan harturik
jartzen da cdo marratxoa silabak bcrciziz jart7.cn da.

Euskararen kasuan. morfemak hartuko balira kontuan, honela banatuko Iirateke hitzak: zakurr
a; due-Ia; dute-n; gizon-ik; maitasun-a, e.a.

Morfemen ordez silabak hartzen badira, berriz. honako hau geratzen da: za-ku-rra; du-e-Ia; du
ten; gi-'l.o-lJik; mai-la-su-lJa, e.a.

lkusten den bezala. zein den aukeratzen den irizpidea, ondorioak ere aski dcsbcrdinak dira, nahiz
batzuetan bat etor daitezkcen bi irizpideak: ke-a hitzean, esatc balcrako.

Morrcmak hartuko balira kontuan badirudi arazo handiak sor litezkeela: itxuragabekeriak (du
zue-n; de-n-a); morfemak non hasten diren cta non bukatzcn zchaztea ez da gauza crraza (gizon-e-k;
g-en-bil-tza-n; Andoni-re-kin) e.a. Gainera. bistan denez euskal idazle eta hiztunek askoz ere garbiago
dute silabaren intuizioa morfemarena baino.

Euskaltzaindiak hitzak silabaka zatitzea gomendatzen duo

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko azaroarcn 25can onartua)

Lerrol a/datzeatJ marralxoak nola jarri
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ADIZKI ALOKUTIBOAK (HlKAKO MOWEA)

Oharrak:
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1) Lehen-Iehenik ecran beharra da aditz alokutiboen parte bat baizik ez duela finkatu Euskal
tzaindiak, hikako moldeari doakiona, hain zuzen ere. Zukako adizkera alokutiboek, ekialdeko euskal
kietan bereziki erabiltzen direnek, batu gabe segitzen dute, beraz, oraino.

2) Euskaltzaindiaren lana adizkeren formaren finkatzea izan da, eta ez da sartu erabilera ara
zoetan. Jakina denez, korapilo asko ditu erabilerak, bai morfosintaxiaren aldetik, bai eta, are gehiago,
gizarteko baliagacritasunaren aldetik ere.

Adilz lugulllzailcak

Adizkera alokutibo batueu eratzeko, eztabaidakako adizkera baluen formelan oinarritu da Eus
kallzaindia, aldi bakoitzean alokutibolasunak dakartzan mudanlzuk kontuan harturik, noski.

Jokabide desberdinen artean hautuak egilerakoan, erdibideko jokabideei eman zaie lehentasuna,
bai eta sinplelasunari eta argitasunari ere. Hocrela tradizioa kontuan harturik, baina mintzairaren bi
zitasuna ahantzi gabe eratu nahi izan dira paradigmak, orohar aitzineko urralsetako egiteko moldeari
jacraiki izan zaiolarik.

Egin diren hautu gacrantzi handikoenak:

• Ecro aldaketa izalen den kasuetan, sail bateko paradigma guzielan agertarazlea; hocrela,

- NOR bakarreko izan-en adizkera alokutiboentzat -u- ecroa onartu da, aldi guzietan ela ke-dun
formetan ere bai:

adibidez, dateke ~ dukek, eta ez datekek; litzateke ~ lukek, ela ez litzatekek.

- (NOR-) NORK saileko edun-en adizkera alokutiboentzal -i- erroa onartu da, aldi guzielan, eta
pertsona guzietan:

adibidez, nau ~ Ilaik, eta ez Il(i)auk.

Azken kasu honelan NOR pluralaren morfema gisa it hobelsi da (zki baino):

adibidez, ditu ~ ditik eta ez dizkik.

• Lehen silaban -i- ez da onartu (ez orainaldian, ez eta ecro aldaketarik gabeko formetan ere):

adibidez, natzaio ~ Ilatzaiok, eta ez niatzaiok.

Adizki atokaliboak illikaka moldea)
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• Indize alokuliboa ergaliboarenaren ezkerrcan emalea (cIa ez haren eskuinean) onartu da. salbu
morfema ergaliboa -re denean:

adibidez. diagu. ela ez diguk. baina dilek ela ez diate (edo die).

• lzan-en ez-oraineko NOR bakarreko 3. pertsonako adizkera alokuliboenlzal. 2. pertsonako in
dizea atzizki gisa dakarten formak hobestea (aurrizki gisa daukatenak baino):

adibidez. zen ~ zuan, eta ez huen.

• Pertsona aurrizkirik ez duten orainaldiko adizkeretan d ~ z aldaketa onartu da erro-aldake
tarik ez dakarten adizkera alokutibo ergatibodunetan:

adibidez. dezake ~ zezakek, dio ~ ziok. baina du ~ dik (eta ez zik).

Aditlci aro1<uliboak (hikako ,"ordeal
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ORAINALDIA
naiz nauk
da duk
gara gailuk
dira dilUk

ORAINALDIA [+KE J
naizateke naukek
dateke dukek
garateke gailuzkek
dirateke diluzkek"

lRAGANALDIA
nintzen ninduan
zen zuan
ginen ginluan
zinen ziluan

IRAGANALDIA [+KEj
nintzatekeen nindukean
zatekeen zukean
ginatekeen ginluzkean
ziratekeen ziluzkean

ALEGlAZKO [+KE I
niolzaleke nindukek
litzateke lukek
ginateke ginluzkek
Iirateke Iiluzkek

lzan

NOR bakarreko saila
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naun
dun
gailun
dilun

nauken
duken
gailuzken
diluzken

nindunan
wnan
ginlunan
zilunan

nindukenan
wkenan
ginluzkenan
ziluzkcnan

ninduken
luken
ginluzken
Iiluzken

Adi<ki olokutiboak (hikoko moldeo)
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izan

NOR-NOR! saila
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ORAINALDIA

"atzaia
natzaie
zail
zaio
zaigu
zaic
galZaizkio
gatzaizkie
zaizkit
zaizkio
zaizkigu
zaizkie

ORAINALDIA [+KE]
nalzaioke
natzaieke
zaidake
zaioke
zaiguke
zaicke
gatzaizkioke
galzaizkieke
zaizkidake
zaizkioke
zaizkiguke
zaizkieke

IRAGANALDIA

"inrzaio"
nintzaien
zitzaidan
zitzaion
zitzaigun
zitzaien
gintzaizkion
gintzaizkien
zitzaizkidan
zitzaizkion
zitzaizkigun
zitzaizkien

lRAGANALDIA [+KEj

nintzaiokeen
nintzaiekeen
zitzaidakeen
zitzaiokeen
zitzaigukeen
zitzaiekeen
gintzaizkiokeen
gintzaizkiekeen
zitzaizkidakeen

natzaiok
natzaiek
zaidak
zaiok
zaiguk
zaiek
gatzaizkiok
gatzaizkiek
zaizkidak
zaizkiok
zaizkiguk
zaizkiek

natzaiokek
natzaiekek
zaidakek
zaiokek
zaigukek
zaickek
gatzaizkiokek
gatzaizkiekek
zaizkidakek
zaizkiokek
zaizkigukek
zaizkiekek

nintzaioan
nintzaiean
zitzaidaan
zitzaioan
zitzaiguan
zitzaiean
gintzaizkioan
gintzaizkiean
zitzaizkidaan
zitzaizkioan
zitzaizkiguan
zitzaizkiean

nintzaiokean
nintzaiekean
zitzaidakean
zitzaiokean
zitzaigukean
zitzaiekean
gintzaizkiokean
gintzaizkiekean
zitzaizkidakean

natzaion
natzaicn
zaidan
zaion
zaigun
zaien
gatzaizkion
gatzaizkien
zaizkidan
zaizkion
zaizkigun
zaizkien

natzaioken
natzaieken
zaidaken
zaioken
zaiguken
zaickcn
gatzaizkioken
gatzaizkieken
zaizkidaken
zaizkioken
zaizkiguken
zaizkieken

nintzaionan
nintzaienan
zitzaidanan
zitzaionan
zitzaigunan
zitzaienan
gintzaizkionan
gintzaizkienan
zitzaizkidanan
zitzaizkionan
zitzaizkigunan
zitzaizkienan

nintzaiokenan
nintzaiekenan
zitzaidakenan
zitzaiokenan
zitzaigukenan
zitzaiekenan
gintzaizkiokenan
gintzaizkiekenan
zitzaizkidakenan

Adtzk.i a.lokutiboak (hilcako mo/dea)
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zilzaizkiokeen
zitzaizkigukecn
zitzaizkiekeen

ALEGlAZKO [+KE J
nintzaioke
nintzaieke
lilZaidake

IilZaioke

lilZaiguke

litzaieke
gintzaizkioke
ginlZaizkieke

lilZaizkidake

litzaizkioke
lilZaizkiguke

lilZaizkieke

zilzaizkiokean
zilzaizkigukean
zitzaizkiekean

ninlzaiokek
ninlzaiekek
IilZaidakek
Iilzaiokek
Iilzaigukek
Iitzaiekek
ginlzaizkiokek
ginlzaizkiekek
Iitzaizkidakek
Iitzaizkiokek
Iitzaizkigukek
Iitzaizkiekek

zilzaizkiokenan
zilzaizkigukenan
zilzaizkiekenan

nintzaioken
nintzaieken
Iilzaidaken
Iitzaioken
lilzaiguken
Iilzaieken
gintzaizkioken
gintzaizkieken
Iilzaizkidaken
Iitzaizkioken
Iitzaizkiguken
Iitzaizkieken

Adizki alokutiboak (hikoko mold,o)
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ORAINALDIA [+KEJ

naiteke
daileke

gailezke
daitezke

lRAGANALDIA [+KEj
nintekeen
zitekeen
gintezkeen
zitezkeen

ALEGIAZKO [+KEj

ninteke
Jileke
gintezke
lilene

naitekek
daitekek
gaitezkek
daitezkek

nintekean
zitekean
gintezkean
zitezkean

nintekek
Htekek
gintczkek
Htezkek

*edin aditz laguntzailea'

NOR bakarreko saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

naiteken
daiteken
gaitezken
daitezken

nintekenan
zitekenan
gintezkenan
zitezkenan

ninteken
Hteken
gintezkcn
Htezken

I Menperagailurik gabe agee daitezkeen adizkeren forma alokutiboak baizik ez diea zerrendatzcn hemeo. erran nahi baitu ke~

dunak. Euskara zaharrean. iraganaldiko -ke gabeko formak ere menperagailurik gabe erabil zitezkeen. baina aspaldi honetan
hilak hahira erabilera horick, ez diea araberako alokutiboak emalen paradigma batuetan.

Adi;,ki alakutiboak (ilikaka nwldea)
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·cdin adilz lagunlzailca

NOR-NORI saila
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ORAINALDIA [+KE J
nakioke
nakiekc
dakidake
dakinke
dakiguke
dakieke
gakizkinke
gakizkickc
dakizkidake
dakizkioke
dakizkigukc
dakizkickc

IRAGANALDIA I+KB I
nenkiokcen
nenkiekeen
zekidakeen
zekiokeen
zekigukeen
zekiekeen
genkizkiokeen
gcnkizkiekcen
zckizkidakccn
zekizkiokeen
zekizkigukecn

zekizkiekeen

ALEGlAZKO [+KEJ
nenkioke
nenkieke
Ickidakc
Ickinkc
Ickiguke
Ickicke
genkizkioke
gcnkizkicke
lekizkidake
lekizkioke
Ickizkiguke
Ickizkicke

nakiokek
nakiekek
dakidakek
dakiokek
'dakigukek
dakiekek
gakizkiokek
gakizkiekek
dakizkidakek
dakizkiokek
dakizkigukek
dakizkiekek

nenkiokean
nenkiekean
zekidakean
zekiokean
zekigukean
zekiekean
genkizkiokean
genkizkiekcan
zekizkidakean
zekizkiokean
zekizkigukean
zekizkickean

nenkiokek
nenkiekek
lekidakek
lekiokek
Jekigukek
lekiekek
genkizkiokek
genkizkiekek
lekizkidakek
Jekizkiokek
lekizkigukek
lekizkiekek

nakioken
nakieken
dakidaken
dakioken
dakiguken
dakieken
gakizkioken
gakizkieken
dakizkidaken
dakizkioken
dakizkiguken
dakizkieken

ncnkiokenan
nenkiekenan
zekidakenan
zekiokenan
zekigukenan
zekiekenan
genkizkiokenan
gcnkizkiekenan
zekizkidakenan
zekizkiokenan
zekizkigukenan
zekizkiekenan

nenkioken
nenkieken
lekidaken
lekioken
lekiguken
lekieken
genkizkioken
genkizkieken
lekizkidaken
lekizkioken
lekizkiguken
Iekizkieken

Adizki a'okUliboak Ihikal«J ",oldea)
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ORAINALDIA
nau naik
naute naitek
dut diat
du dik
dugu diagu
dute ditek

gaitu gaitik
gaituzte gaitiztek

dilUl ditiat
dilu ditik
dilugu ditiagu
dituzte ditiztek

ORAINALDIA [+KE)
nauke naikek
naukcte naiketek
duket dikeat
duke dikek
dukegu dikeagu
dukete diketek

gailuzkc gaitizkek
gaituzkcte gaitizketek

dituzket ditizkeat
dituzke ditizkek
dituzkegu ditizkeagu
dituzkctc ditizketek

IRAGANALDIA
ninducn nindian
ninduten ninditean
nuen nian
Zlleo zian
genuen genian
zuteo zitean

gintucn gintian
gintuzten gintiztean

nilueD nitian
zituen zitian
genituen genitian
zituzten zitiztean

IRAGANALDIA [ + KE )
nindukeen nindikean
ninduketen nindiketean
nukeen nikean
zukeen zikean

Adizki alokutiboak (hikako moldea)

·edun

(NOR) -NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

nain
naiten
dinat
din
dinagu
diten

gaitin
gaitizten

ditinat
ditin
ditinagu
ditizten

naiken
naiketen
dikenat
diken
dikenagu
diketen

gaitizken
gaitizketen

ditizkenat
ditizken
ditizkenagu
ditizketen

nindinan
ninditenan
ninan
zinan
geninan
zitenan

gintinan
gintiztenan

nitinan
zitinan
genitinan
zitiztenan

nindikenan
nindiketenan
nikenan
zikenan
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genukeen genikean genikenan
zuketen ziketean ziketenan

gintuzkeen gintizkean gintizkenan
gintuzketen gintizketean gintizketenan

nituzkeen nitizkean nitizkenan
zituzkeen zitizkean zitizkenan
genituzkeen genitizkean genitizkenan
zituzketen zitizketean zitizketenan

ALEGIAZKOA [+KE J
ninduke nindikek nindiken
njndukete nindiketek nindiketen
nuke nikek niken
luke likek liken
geouke genikek geniken
lukele liketek liketen

gintuzke gintizkek gintizken
gintuzkete gintizketek gintizketen

nituzke nitizkek nitizken
lituzke litizkek litizken
genituzke genitizkek genitizken
lituzkete litizketek litizketen

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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ORAINALDlA'
dit
dizkit
didatc
dizkidatc
diol

dizkiot

dio
dizkio
diogu
dizkiogu
diotc
dizkiote
digu
dizkigu
digute

dizkigute
diet

dizkiet
die
dizkie

diegu
dizkiegu
diete
dizkiete

ORAINALDIA [+KEj
didake
dizkidake
didakete
dizkidakete
dioket
dizkioket
dioke

dizkioke
diokegu

dizkiokegu

diokete
dizkiokete
diguke

dizkiguke
digukete
dizkigukete

dickel
dizkiekel
dieke
dizkieke

*.j. aditz laguntzailea

(NORj-NORI·NORK saila

zidak
zizkidak
zidatek
zizkidatek
zioat
zizkioat
zioat
zizkiok
zioagu
zizkioagu
ziotek
zizkiotek
ziguk
zizkiguk
zigutek
zizkigutek
zieat
zizkieat
ziek
zizkiek
zieagu
zizkieagu
zietek
zizkietek

zidakek
zizkidakek
zidaketek
zizkidaketek
ziokeat
zizkiokeat
ziokek
zizkiokek
ziokeagu
zizkiokeagu
zioketek
zizkioketek
zigukek
zizkigukek
ziguketek
zizkiguketek

ziekeat
zizkiekeat
ziekek
zizkiekek

EUSKERA • XL (2. aldiaj

zidan
zizkidan
zidaten
zizkidaten
zionat
zizkionat
zionat
zizkioll
zionagu
zizkionagu
zioten
zizkioten
zigun
zizkigun
ziguten
zizkiguten
zienat
zizkienat
zien
zizkien
zienagu
zizkienagu
zieten
zizkieten

zidaken
zizkidaken
zidaketen
zizkidaketen
ziokenat
zizkiokenat
zioken
zizkioken
ziokenagu
zizkiokenagu
zioketen
zizkioketen
ziguken
zizkiguken
ziguketen
zizkiguketen

ziekenat
zizkiekenat
zieken
zizkieken

2 Erro aldaketarik jasatcn cz duten adill lagunt7.J:lile ergalibodullcian. .<:- hobctsi un (/- haino. 3. perll'om,ko ablOolutihoa duten
(cuo absululiborik g<lhckoak diren) urainaldiko lIuil.kcrctan. Gis'l hurrelnD, crglltihc...l 3. pcrtsonakoa uutcllcan forum aln
kUlibo horick hikuko forma zuzenctarik bcrciziko dira: Hik egia eSllll Jidak. hl.li"a Hire t>maztetlk egia ~.m" ;,idak: lIik ~gio

e.m" dido", baina Hire ,ljf!IUlrrak egia f!.~(m zido".

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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diekegu zickeagu
dizkiekcgu zizkiekeagu
diekelc zieketek
dizkieketc zizkieketek

tRAGANALDIA
zidan zidaan
zizkidan zizkidaan
zidaten zidatean
zizkidaten zizkidatean
nion nioan
nizkion nizkioan
zion zioan
zizkian zizkioan
genion genioan
genizkion genizkioan
ziolen ziolean
zizkiolen zizkiolean
zigun ziguan
zizkigun zizkiguan
zigule" zigulcan
zi7.kigutcn zizkigulcan
Ilicn nican
nilkieD nizkiean
zien ziean
zizkie" zizkiean
genieo geniean
genizkien genizkiean
zieten zielean
zizkieten zizkietean

IRAGANALDIA [+KE]
zidakeen zidakean
zizkidakeen zizkidakean
zidakelcn zidakelean
zizkidaketen zizkidakelean
niokeen niokean
nizkiokcen nizkiokean
ziokeen ziokean
zizkiokeen zizkiokean
geniokcen gcniokcan
genizkiokeen genizkiokean
ziokelen zioketean
zizkioketen zizkioketean
zigukeen zigukean
zizkigukeen zizkigukean
ziguketen zigukelean
zizkiguketen zizkigukelean
niekecn nickean
nizkiekcen nizkiekean
ziekeen ziekean
zizkiekeen zizkiekean
gcniekeen geniekcan
genizkiekeen genizkiekean
zieketen ziekelean
zizkieketen zizkiekelean

273

zickenagu
zizkiekenagu
zieketen
zizkiekelen

zidanan
zizkidanan
zidalenan
zizkidalenan
nionan
nizkionan
zionan
zizkionan
genionan
genizkionan
ziolenan
zizkiolcnan
zigunan
zizkigunan
zigulcnan
zizkigulcnan
nicnan
nizkienan
zienan
zizkienan
genienan
genizkienan
zielenan
zizkielenan

zidakenan
zizkidakenan
zidakelenan
zizkidakelenan
niokenan
nizkiokenan
ziokenan
zizkiokenan
geniokcnan
genizkiokenan
zioketenan
zizkiokelenan
zigukenan
zizkigukenan
zigukelenan
zizkiguketenan
nickcnan
nizkickenan
ziekenan
zizkiekenan
gcniekenan
genizkiekenan
ziekelenan
zizkieketenan

Adizkj alokutiboak (hikako moldea)
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ALEGIAZKOA [+KEJ

lidake
lizkidake
lidakere
lizkidakete
nioke
nizkioke
Hoke
lizkioke
genioke

genizkioke
liokete
lizkiokete
liguke
lizkiguke
ligukele
lizkigukete
nicke
nizkieke
lieke
lizkieke
genieke
genizkieke
liekele
lizkiekete

lidakek
lizkidakek
lidaketek
lizkidaketek
niokek
nizkiokek
liokek
lizkiokek
geniokek
genizkiokek
lioketek
lizkioketek
ligukek
lizkigukek
liguketek
lizkiguketek
niekek
nizkiekek
liekek
lizkiekek
geniekek
genizkiekek
lieketek
lizkieketek

EUSKERA - XL (2. aldia)

lidaken
lizkidaken
lidaketen
lizkidaketen
nioken
nizkioken
lioken
lizkioken
genioken
genizkioken
lioketen
lizkioketen
liguken
lizkiguken
liguketen
lizkiguketen
nieken
nizkieken
licken
lizkieken
genieken
genizkieken
lieketen
lizkieketen

Adiz/<i alokutiboak (hikako moldea)
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*ezan aditz laguntzailea3

(NOR-)NORK saila'

ORAINALDIA [+KE]
nazake nazakek
nazakete nazaketek
dezakel zezakeat
dezake zezakek
dezakegu zezakeagu
dezakete zezaketek

gaitzake gaitzakek
gaitzakele gaitzaketek

dilzakel zitzakeat
ditzake zitzakek
ditzakegu zitzakeagu
ditzakete zitzaketek

IRAGANALDIA [+KE )

nintzakeen nintzakean
nintzaketen nintzaketean
nczakeen nezakean
zezakeen zezakean
genezakeen genezakean
zezaketen zezaketean

gintzakcen gintzakean
gintzaketen gintzaketean

nitzakeen nitzakean
zilzakeen zitzakean
genitzakeen genitzakean
zitzakcten zitzaketean

ALEGIAZKOA [ +KE J
nintzake nintzakek
nintzaketc nintzaketek
nczake nezakek
lezake lezakek
genezake genezakek
lezakete lezaketek

gintzake gintzakek
gintzaketc gintzaketek

nitzake nitzakek
Iitzake Iitzakek
gcnitzake genitzakek
litzakete Iitzaketek

nazaken
nazaketen
zezakenat
zezaken
zezakenagu
zezaketen

gaitzaken
gaitzaketen

zitzakenat
zitzaken
zitzakenagu
zitzaketen

nintzakenan
nintzaketenan
nezakenan
zezakenan
genezakenan
zezaketenan

gintzakenan
gintzaketenan

nitzakenan
zitzakenan
genitzakenan
zitzaketenan

nintzaken
nimzaketen
nezakcn
lezaken
genezaken
lezaketen

gintzaken
gintzaketen

nitzaken
Iitzaken
genitzaken
litzaketen

275

) Menperagailurik gabe ager daitezkeen adizkeren forma alokutiboak baizik ez ditugu emateR, erran nahi baitu ke-dunak.
Euskara zaharrean, iraganaldiko -ke gabeko Cormak ere meneperagailurik gabe erabil zitezkeen. baina aspaldi honetan hilak
baitira erabilerol horiek. ez ditugu araberako alokutiboak cmnlen paradigmelan.

• Erro aldaketarik jasaten ez duten aditz laguntzailc ergatibodunetan, l- hobetsi da d·baino, 3. pensonako absolutiboa dulen
(coo absolutiborik gabekoak diren) orainaldiko adizkeretan. Gisa horretan, ergatiboa 3. pertsonakoa dutenean forma alo
kutibo horiek hikako forma zuzenetarik bereiziko dira: Hik Ian egin dezakek, baina Hire emazteak Ian egin zewkek; Hili.
Ian egin dewun, baina Hire senarrak Ian egin zezaken.

Adizki aloku/iboak (iJikt4ko moldea)
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(NOR-) NORI-NORK saila

ORAINALDIA [+KE1'
diezadake
diezazkid.ke
diezadake..
diezazkidakete
diezaiokel
diezazkioket
diezaiokc
diezazkioke
diezaiokegu
diezazkiokegu
diezaiokelC
diezazkiokete
diezaguke
diezazkiguke
diezagukete
diezazkigukele
diczaieket

diez3zkieket
diezaieke
dicZDZkickc
diezaiekegu
diezazkiekegu
diezaiekete
dicl.u1.kickcIC

lRAGANALDIA l+KE I
ziezadakeen
ziezazkidakeen
ziezadaketen
ziezazkidaketen
niezaiokeen
niezazkiokeen
ziezaiokeen
ziez3zkiokeen
geniezaiokeen
geniezazkiokecn
ziezaiokelen
ziezazkiokelcn
ziezagukeen
ziezazkigukeen
ziezaguketen
ziezazkiguketen
niezaiekeen
niezazkiekecn
ziezaiekeen
ziezazkiekeen
geniezaiekeen
genie7.3zkiekecn
ziezaieketcn
ziezazkieketen

ziezadakek
ziezazkidakek
ziezadakelek
ziezazkidakelek
ziezaiokeat
ziezazkiokeat
ziezaiokek
ziezazkiokek
ziezaiokeagu
ziezazkiokeagu
ziezaioketek
ziezazkiokelek
ziezagukek
ziezazkigukek
ziezagukelek
ziezazkigukelek
ziezaiekcal
ziczazkickcal
ziezaiekck
ziezazkiekek
ziezaiekeagu
ziezazkiekeagu
ziezaiekelek
ziczazkickclck

ziezadakean
ziezazkidakcan
ziczadakelean
ziezazkidakelean
niezaiokcan
niezazkiokean
ziezaiokcan
ziezazkiokean
geniezaiokean
geniezazkiokean
ziezaiokelean
ziezazkiokelean
ziezagukean
ziezazkigukean
ziezagukelean
ziezazkigukclean
niezaiekean
niezazkiekean
ziezaiekean
ziczazkiekean
geniezaiekean
geniezazkickcan
ziczaickelean
ziezazkiekelean

ziezadaken
ziezazkidaken
ziczadakclen
ziczazkidakctcn
ziezaiokenal
ziezazkiokenal
ziezaioken
ziezazkioken
ziezaiokenagu
ziezazkiokenagu
ziezaiokelen
ziezazkiokelen
ziezaguken
ziczazkiguken
ziezagukclen
ziezazkigukelen
ziczaickcnal
ziczazkickcnal
ziezaieken
ziezazkieken
ziezaickcnagu
ziczazkiekcnagu
ziezaiekelen
ZiC7.azkickclcn

ziezadakenan
ziezazkidakenan
ziezadakelenan
ziezazkidakelenan
niezaiokenan
niezazkiokenan
ziezaiokenan
ziezazkiokenan
geniezaiokenan
geniezazkiokenan
ziezaiokelenan
ziczazkiokelenan
ziezagukenan
ziezazkigukenan
ziezagukelenan
ziczazkigukelenan
niezaiekenan
niezazkiekenan
ziezaiekenan
ziezazkiekenan
gcniezaiekenan
gcniezazkiekcnan
ziczaickelenan
ziezazkiekelenan

, Eno aldaketarik jasaten ez duten aditz laguntzaile ergatibodunetan. z· hobetsi da d-baino. 3. pertsonako absoluliboa duren
(edo absolutiborik gabekoak direR) orainaldiko adizkeretan. Gisa horretan. ergatiboa 3. pertsonakoa dUlenean forma alo
kUlibo horiek hikako fonna zuzenetarik bereiziko dira: Hik dar diezadakek liburua, baina Hire emazteak dar ziezadakek
lib"rua; Hit dar diezadakell libur"a. baina Hire. senar,.ak dar ziezadakell liburua.

Adizki alok,,/iboak (bikako IIIoldea)
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ALEGIAZKOA I+KE)
Iiezadake
liezazkidake
liezadakete
liezazkidake'e
niezaioke
niezazkioke
liczaioke
Iiezazkioke
geniezaiokc
geniczazkiokc
liezaiokctc
liezazkiokete
liczaguke
liezazkiguke
liezagukctc
liezazkigukete
niezaieke
niczazkieke
liezaieke
liezazkieke
geniezaieke
geniezazkieke
liezaieketc
Iiezazkickctc

liezadakek
liezazkidakek
liezadaketek
liezazkidaketean
niezaiokek
niezazkiokek
liezaiokek
liezazkiokek
geniezaiokek
geniezazkiokek
liezaioketek
liezazkioketek
liczagukck
liezazkigukek
liezaguketek
liezazkiguketean
niezaiekek
niezazkiekek
liezaiekek
liczazkickek
geniezaiekek
geniezazkiekek
liezaieketek
liezazkieketek

liezadaken
liezazkidaken
liezadaketen
"liezazkidaketenan
niezaioken
niezazkioken
liezaioken
liezazkioken
geniezaioken
geniezazkioken
liezaioketen
liczazkioketcn
liczaguken
liezazkiguken
liezaguketen
liezazkiguketenan
niezaieken
niezazkieken
liezaieken
liczazkiekcn
geniezaieken
geniezazkieken
liezaieketen
liezazkieketen

Adiz/<i alokutiboak (lJikako lIIoldea)
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ORAINALDlA
dirol ziroal
dim zirok
dirogu ziroagu
dirote zirolek

IRAGANALDIA

niroen niroan
ziroen ziroan
geniroen geniroan
zirolen zirolean

ALEGIAZKOA
nira nirok
liro lirok
gcnim genirok
li"Jle lirolek

Adizki alokutiboak (hikako moldea)

*iro-

NOR-NORK saila

zironal
ziron
zironagu
zirolen

nironan
zironan
genironan
zirolenan

niron
liron
geniron
lirolen

EUSKERA - XL (2. aldia)



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

Aditz trinkoak

279

Bost arazori buruz eman zuen Euskaltzaindiak bere iritzia, eta komeni da, hortaz, laburzki ai-
patzea hori hemen.

I. Adizkera batuak euskara batuko adizkeretarik abiatuz moldatzea.

PunlU hau hiru zcntzutan ulcrtu bchar da:

• Euskara batuan onarlu ez ziren adizkercn forma alokutiboak ez dira sartu zcrrendclan. Adi
bidez, ekarri aditzaren kasuan -ke morfema agertzen da maizenik Iparraldeko idazlc zaharren Ianetan.
eta Urtek adizkera alokutiboak eskaintzen dituenean. beti araberako formak eskaintzen dizkigu: zia
kharkeat. ziakharzkeat. elab... Adizkera hauek. ordea, ez ziren sartu euskara batuko paradigmetan, eta.
beraz, hemcn erc ez dira agertzen dagozkien molde alokutiboak. Arrazoi beragatik cuskara batuan
onartu ez ziren adizkera trinkoenlzal cz da forma alokutiborik proposalzen. Horregatik daraiogu. IIi
gorra. edo zizekan bezaJako adizkerei dagokien formarik ez da kausiluko ondoko paradigmetan, aditz
horien paradigma trinkoak ez baitira agertzen euskara batuko zerrendetan. Esan gabe doa, norbailek
adizkera haiek erabili nahi izanez gero. beli egin ditzakeela. ela dagozkien molde alokuliboak ere.
halaber. beherexeago ilxuralzen den jokabide baluaren araberakoak era ditzakcela.

• ProposalUriko formak cuskara baluan onelsi formetarik abiatuz eralu dira. Adibidcz. dakizkit
adizkera onartua izan bazen. cia ez dakitzat. dakidaz. cdo dazkit, adizkcra alokuliboa oinarri horretan
cralU da. zki pJuralgileari lehenlasuna cmanez.

• Euskara batuan onartuak izan diren adizkera guzlientzal moJde alokutiboa proposatu da. Puntu
hau ere eztabaidagarria gcrtatu da. Alabaina, adizkera lrinkoen paradigma cdo forma batzuk oso guti
erabiliak dira. eta horrelakoelan jokabidea usarioan finkalzeko biderik ezin aurkitut gcratu da batzordea
behin baino gchiagotan. Konluan izanik. halere, adizkera alokutiboak erregcla morfosinlaktiko balzucn
bidez sortuak direla, delako erregelak aplikatu dira orduan. Funtsean, alokutiboez kontu eduki gabe
ere, adizkera askorcn kasuan gertatu da jadanik hori, adizkcra lrinkocn paradigmci behaluz berchala
ohart dailckccn bczala. Lchcnago bidc horrctarik ibili bchar il.an bawcn Euskalt/.aindiak. hala-hala
oraingoan cre.

• Adizkcra lrinkoci dagozkicn hcmengo zerrcndak Euskaltzaindiak Ichenagolik onartuclan fin
kalUak dira; bat kcndu, cz gaineratu gabe. Duela hogei uric cdo, cuskara batuan ontzat emandako
oinarrizko adizkera trinkoak. berenaz. forma alokutiboan agertzcn dira. beraz, zerrcndetan. salbues
penik gabe. eta oinarrizko forma horiek gisa hartan erabiliak izan diren edo izan ez diren, behatu gabe
jokabide alokutiboa hartzen ahal dulen neurrian. noski. Haatik, gogoan har bedi adizkera horielalik
batzuk, hala nola. adibidez, eutsi ela ekill aditzei dagozkienak menderagailu batekin (-(e)1l eta -(e)/a,
bait-, ba-) erabiltzen direJa. eta horrelakoetan forma alokuliboek ez duteJa lokirik.

2. Lehen siJabaren forma.

Adizkcra alokutiboetako lehen silaban ager dailezkeen aldakuntzeei buruz, hiru puntu bereziki
ikustekoak zircn. elkarri lotuak nolabail, baina azaltzeko berex emalen ditugunak:

- Pertsona indizearen ondoan i-ren sartzea edo ez sartzea: Iliagok vs Ilagok edo Ilegok;

- Orainaldian a-ren ordez e onartzea edo ez: Il(i)agok vs Ilegok:

- Orainaldiko adizkeretan d- edo z- ematea, aurrelik pertsona indizerik ez dagoenean: d(i)agok
vs zagok edo zegok.

Hiru aukcrek baziluzten aide onak cia txarrak.

• Lchen puntuari buruz. derragun tradizio zaharrenak eta ckialdcko euskalkicnak i-ren onarlzera
bultzalzen zutela. Ordea, azken aldiko joera bcstelakoa izan da, eta aire arkaikoa hartzen dute gaur
egun, orainalditik kanpo, -i- rekilako fonnck (Iliellthorreall, gieulldekek). Lapurdiko tradizioan aspaldi
du jadanik. Jehen pertsonekin bereziki -i hori ez deJa agertzen (Elizanburuk: Ilagok eta Iloak). ela ke
-dun formclan, bai ela iraganaldikoetan ere, are lehcnagokoa da i gabeko erabilpen hori (Urtek: Iliagok,
eta niatllOrk baina Ilellgoall. Ilagokek eta llatllOrkek). Horick guztiak gogoan izanik, bai eta sabaika
ridura horren lekukotasuna atxiki duten mendebaldeko asko euskalkitan izaten duen ilxura berezia ere
(natxabillek. etab.), i gabeko formak sinpleago, eta gaurko egoeran egokiagolzat jo ditu Euskaltzain
diak.

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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• Nagok vs negok kontuan. bi erabilerak bizi izanik gaur egun. lehen forma hobebi du Eus
kaltzaindiak. eztabadako formari hurbilago baita bestea baino. eta tradizio zaharrenari jarraikirik. bai
ekialdean. eta bai mendebaldean kausitzen baita.

• Orainaldian lehen edo bigarren pertsonarik aurrizki gertatzen ez den adizkerentzat. bi parte
ditu Euskaltzaindiak egiten duen proposamenak. Lehenik. d- baztertuz. z-ren aldeko hautua egiten duo
Bigarrenik. z- hobetsirik ere. ez du aukeratzen agertzen ziren bi moldeen artean. biak berdin ontzat
ematen baititu (zagok 000 zegok).

Zahartasunari begiratuz gero. dia- moldea zen. segurenaz ere lehen tokian heldu zena. Ordea.
aspaldi zabaldu zen *di ~ *zi aldaketa. eta gaur egun hedatuenak dira z-rekilako formak. Horregatik
hobetsi ditu Euskaltzaindiak azken forma hauek. ber denboran. kasu honetan ere i-ren kentzea onartzen
zuela.

Za- / ze- bikotearen aurrean. haatik. ez du hauturik egin Euskaltzaindiak. bi moldeak maila be
rean libro utzirik molde paradigmatiko batean (esan nahi baitu. jokabide bat hautatu ondoan hari ja
rraiki behar zaiola). Lehenaren aide jotzen du Iparraldeko erabilerak. bai eta paradigmaren erregular
tasunak ere. Ordea. bigarren moldeak indar handia hartu du euskarak indartsuenik dirauen erdialdeko
euskalkietan. eta maiztasun handieneko adizkera izanik. Euskaltzaindiak ontzat eman du beste forma
hau ere bestearen ondoan.

3. Alokutiboaren pertsona indizea kontsonante batekin bukatzen den aditz erro bati lotzerakoan
zer egiten den.

Hemen hiru bide agertzen ziren nagusiki:

- indize alokutiboa zuzenean lotzea: /labilk (llabil). zakark (dakar), IIlI/ork (11lI/or) ... ;

- e- bat lotura gisa sartzea: lIabilek (llabil), zakarrea/ (dakar/). na/orrell, (IUl/or) ... ;

- euskalki batzuetan erroari loturik agertzen den -a- uztea: lIabiiak (llabil), lIa/orrak fila/or).

Kontuan har. bestalde. buruhauste bera iraganeko adizkeretan ere agertzcn zcla. Zein hauta: ze
billlall (eranste zuzena). zebilenall (-e- loturazkoa). zebilallall (-a erroari erantsirik ulziz)?

Euskaltzaindiaren hautua -e- loturazkoaren aldekoa izan da.

• Egia da 2. pertsonako indizea alokutiboa ez denean (komunztadura sintaktiko zuzenari da
gokionean. hots). loturarik ez dela agertzen euskara batuko adizkera arruntetan (darabilk, dakark). bai
na kontu hauetan. hain zuzen. iduri luke indize alokutiboak jokabide berezia izan dezakeela: lIia/ilorrek
ematen zuten bai Leizarragak. bai Ithurryk. eta halakoa da gaur egun ere euskalki askoren jokabidea.

• -a- loturazkoaren enplegatzea baztertua izan da. forma zuzenetan aukera hori bazterturik gel
ditu baitzen euskara batuan (llabil, darabil/ eta ez nabila. darabila/).

4. Alokutiboaren pertsona indizea. -z pluralgileari lotzerakoan. ea -z soilik kontuan hartuko den
(eztabadakako formetan bezala) ala -za forma.

Azken arazo hau aski mugatua da. zortzi formatan baizik ez baita agertzen (beti ere euskara
batuko adizkeretarik abiatuz gero. noski): goaz.. doaz.. ga/oz, da/oz eta hauei dagozkien iraganaldiko
formak.

• Euskaltzaindiak horrelako kasuetan. bai orainaldian. bai iraganaldian. -w forma hobeslea era
baki duo aide batetik. hedadura zabalena zuelakoan. eta. beste aldetik. eztabadakako adizkeren oinarria
atxikiz ere horrela egin zitekeela usle izan duelako (pluralgilea -z(a) izanik).

5. Indize alokutiboaren tokia indize ergatiboaren eratzean.

Aditz lagunlzaileen kasuan bezala. ergatibodun formetan indize alokuliboa beti indize ergati
boaren ezkerraldcan emalea hobelsi du Euskaltzaindiak adizkera trinkocntzat ere (zakiagu. beraz. eta
ez zakiguk). Jokabide hau. alokutiboa kasu guztietan ontzat eman du, indize alokutiboa aditz erro kon
tsonantikoci lotzean ere: zakarreagu eta ez zakarguk.

Salbuespcn bakarra. aditz laguntzaileekin bezala. -Ie 3. pcrtsonako ergatibo pluralgilea da. haren
kasuan indize alokutiboan eskuin aldean emateko erabaki baitu Euskaltzaindiak: zaki/ek (eta ez zakia/e
edo zakie).

Adizki a/akutiboak (!likuka mo/dea)
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ORAINALDIA
nago
dago
gaude

daud.

ORAINALDIA [+KEJ
nagate

dagok.
gaudek.
daudek.

IRAGANALDJA
nengoen
zegoen
geundcn

zcuden

IRAGANALDJA I+KE 1
nengokeen
zegokeen
geundckeen
zcudckcen

ALEGlAZKOA [+KE J
ncngoke
I.goke
geundekc
leudeke

nagok
zagok, zegok
gaudek
zaudek, zeudek

nagokek
zagokek, zegokek
gaudekek
zaudekek, zeudekek

ncngoan
zegoan
gcunucan
zeudean

nengokean
zegokean
geundekean
zeuuckcan

ncngokck
legokek
geundckek
leudekek

nagon
zagon, zegon
gauden
zauden, zeuden

nagoken
zagoken, zegokcn
gauueken
zaudeken, zeudeken

ncngonan
7.egonan
gcunuenan
zeudenan

ncngokenan
zegokenan
geundekenan
zcudckcnan

ncngokcn
Icgokcn
geundeken
leudeken

AdirJ<i alokuliboak (hikako mo/deal
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Egon

NOR-NORI saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
nagokio
nagokie

dagokit

dagokio
dagokigu
dagokie
gagozkio
gagozkie
dagozkit
dagozkio
dagozkigu

dagozkie

ORAINALDIA I +KE I
nagokioke
nagokieke
dagokidake
dagokioke
dagokiguke
dagokieke
gagozkioke

gagozkieke
dagozkidake
dagozkioke
dagozkiguke
dagozkieke

IRAGANALDIA

nengokion
nengokien

zegokidan
zegokian
zegokigun
zegokien
gengozkion
gengozkien
zegozkidan
zegol.kion

7.cgozkigun

zegozkicn

IRAGANALDIA [+KEj
nengokiokeen
ncngokiekeen

zegokidakeen
zegokiokeen
zegokigukeen
zegokiekeen
gengozkiokeen
gengozkiekeen

nagokiok
nagokiek
zagokidak, zegokidak
zagokiok, zegokiok
zagokiguk, zegokiguk
zagokiek, zegokiek
gagozkiok
gagozkiek
zagozkidak, zegozkidak
zagozkiok, zegozkiok
zagozkiguk, zegozkiguk
zagozkiek, zegozkiek

nagokiokek
nagokiekek
zagokidakek, zegokidakek
zagokiokek, zegokiokek
zagokigukek, zegokigukek
zagokiekek, zegokiekek
gagozkiokek
gagozkiekek
zagozkidakek, zegozkidakek
zagozkiokek, zegozkiokek
zagozkigukek, zegozkigukek
zagozkiekek, zegozkiekek

nengokioan
nengokiean
zegokidaan
zegokioan
zegokiguan
zegokiean
gengozkioan
gengozkiean
zegozkidaan
zegozkioan
zcgozkiguan
zcgozkiean

nengokiokcan
ncngokickean
zegokidakean
zegokiokean
zegokigukean
zegokiekean
gengozkiokean
gengozkiekean

nagokion
nagokien
zagokidan, zegokidan
zagokion, zegokion
zagokigun, zegokigun
zagokien, zegokien
gagozkion
gagozkien
zagozkidan, zegozkidan
zagozkion, zegozkion
zagozkigun, zegozkigun
zagozkien, zegozkien

nagokioken
nagokieken
zagokidaken, zcgokidakcn
zagokioken, zegokioken
zagokiguken, zegokiguken
zagokieken, zegokiekcn
gagozkioken
gagozkieken
zagozkidaken, zegozkidaken
zagozkioken, zegozkiokcn
zagozkiguken, zegozkigukcn
zagozkieken, zegozkieken

nengokionan
nengokienan
zegokidanan
zegokionan
zegokigunan
zcgokienan
gengozkionan
gengozkienan
zegozkidanan
zcgozkionan
zcgozkigunan
zegozkicnan

ncngokiokenan
nengokickenan
zegokidakenan
zegokiokenan
zegokigukenan
zegokiekenan
gengozkiokenan
gengozkiekenan

Adi;}<i a/okuliboak (hikako moldea)
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zegozkidakeen
zegozkiokeen
zegozkigukeen
zegozkickeen

ALEGlAZKOA [+KE 1
nengokioke
nengokieke
legokidake

legokioke
legokiguke

legokieke

gengozkioke
gcngozkiekc

Icgozkidake
Icgozkioke
legozkiguke
Icgozkieke

zegozkidakean
zegozkiokean
zegozkigukean
zegozkiekean

nengokiokek
nengokiekek
legokidakek
legokiokek
legokigukek
legokiekek
gengozkiokek
gengozkiekek
legozkidakek
legozkiokek
legozkigukek
legozkiekek

zegozkidakenan
zegozkiokenan
zegozkigukenan
zegozkiekenan

nengokioken
nengokieken
legokidaken
legokioken
legokiguken
legokieken
gengozkioken
gengozkieken
legozkidaken
legozkioken
legozkiguken
legozkieken

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Etorri

NOR bakarreko saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
oator
dalor
gatol
datoz

ORAINALDIA [+KEj

natorkc
dalorke
galozke
dalozke

lRAGANALDIA
nentorren
zetorrcn
geotoun
zctozcn

lRAGANALDIA (+KE J
nentorkeen
zetorkcen
gcntozkeen
zetozkeen

ALEGlAZKOA [+KE I
nenlorke
IClarke
gcntozke
Ictozke

nalorrek
zalorrek. zelorrek
galozak
zalozak. zelozak

nalorkek
zalorkek. zelorkek
galozkek
zalozkek. zelozkek

nenlorrean
zelorrean
genlozaan
zelozaan

nenlorkean
zelorkean
genlozkean
zelozkean

nenlorkek
lelorkek
genlozkek
lelozkek

nalorren
zalorren. zelorren
galozan
zalozan. zelozan

nalorken
zalorken. zelorken
galozken
zalozken. zelozken

nenlorrenan
zelorrenan
genlozanan
zelozanan

nenlorkenan
zelorkenan
genlozkenan
zelozkenan

nenlorken
lelorken
genlozken
lelozken

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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ORA1NALDIA
nalorkio
nalorkie
datorkit
datorkio
datorkigu
dalorkie
gatozkio
gatozkie
datozkit
datozkio

datozkigu
datozkie

ORAINALDIA l+KE]
natorkioke
natorkieke
dalorkid'lkc
datorkiokc
dalorkiguke
dalorkicke
gulozkiokc
gatozkicke
datozkidake
datozkioke
datozkiguke
datozkieke

IRAGANALDIA
"enlorkion
ne"turkien
zclorkidan
zctorkion
zetorkigun
zetorkien
genlozkion

genlozkien
zclozkidan
lctozkion

zelozkigun

zetozkien

IRAGANALDIA l+KE]
nentorkiokeen
nentorkiekeen

zetorkidakeen
zetorkiokecn
zetorkigukecn
zctorkickccn
genlozkiokecn
genlozkiekeen
zetozkidakeen

natorkiok
natorkick
zatorkidak. zetorkidak
zatorkiok. zetorkiok
zatorkiguk, zetorkiguk
zatorkick. zctorkick
gatozkiok
gatozkiek
zatozkidak, zetozkidak
zatozkiok. zetozkiok

zatozkiguk. zetozkiguk
zatozkiek. zetozkiek

natorkiokek
natorkickck
l.alorkidakck, zClorkidakck
zatorkiokck. zClorkiokck
zatorkigukck, zetorkigukck
zatorkickek. zctorkickek
gatozkiokck
gatozkickek
zatozkidakek, zetozkidakek
zatozkiokek, zetozkiokek
zatozkigukek, zetozkigukek
zatozkiekek, zetozkiekek

nentorkioan
nenlorkiean
zelorkidaan
zelorkioan
zelorkiguan
zetorkiean
genlozkioan
genlozkican
zelozkidaan
zctozkioan
zctozkiguan
zelozkiean

nentorkiokean
nentorkickean
zctorkidakean
zelorkiokean
zelorkigukean
zclorkiekcan
gentozkiokean
gentozkiekean
zetozkidakean

natorkion
natorkien
zalorkidan. zetorkidan
zalorkion, zetorkion
zatorkigun, zelorkigun
zatorkicn, zctorkicn
gatozkion
gatozkien
zatozkidan. zetozkidan
zatozkion, zetozkion

zatozkigun, zetozkigun
zatozkien, zetozkien

natorkioken
nalork ieken
1.atorkidakcn, zClorkidakcn
zalorkiokcn, l..ctorkiokcn
zatorkigukcn, zelorkiguken
zatorkicken, zetorkieken
galozkiokcn
gatozkieken
zatozkidaken, zetozkidaken
zatozkloken, zetozkioken
zatozkiguken, zetozkiguken
zatozkieken. zetozkieken

nentorkionan
ncntorkienan
zetorkidanan
zelorkionan
zClorkigunan
zelorkienan
gentozkionan
genlozkienan
zclozkidanan
zctozkionan
zetozkigunan
zelozkienan

nenlorkiokenan
ncntorkickenan
zctorkidakenan
zetorkiokenan
zetorkigukenan
zetorkickcnan
genlozkiokenan
genlozkiekenan
zelozkidakenan

AdizJci a/okutibook (hikako mo/dea)
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zetozkiokeen
zetozkigukeen
zetozkiekeen

ALEGIAZKOA [ +KE J
nentorkioke
nentorkieke
letorkidake
letorkioke
letorkiguke
letorkieke
gentozkioke
gcntolkickc
ICIU1.kitll.lkc
IClol.kiukC

ICIOlkigukc
Ictozkieke

zetozkiokean
zetozkigukean
zetozkiekean

nentorkiokek
nentorkiekek
letorkidakek
letorkiokek
letorkigukek
letorkiekek
gentozkiokek
gcntozkickck
Ictozkiuukck
Ictozkiokck
Ictozkigukck
letozkiekek

EUSKERA - XL (2. aldia)

zetozkiokenan
zetozkigukenan
zetozkiekenan

nentorkioken
nentorkieken
Ictorkidaken
letorkioken
letorkiguken
letorkieken
gcntozkiokcn
gcntnzkickcn
IClozkiuakcn
IClOzk iokcn
IClozkigukcn
IClozkicken

Adizki alokuliboak (lJikako moJdea)
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ORAINALDIA
nabil
dabil
gabiltza
dabiltza

ORAINALDIA [+KE J
nabilke

dabilke
gabilzke

dabilzke

IRAGANALDIA
nenbilen
zebilen
gcnbilt/.an
zcbillzun

IRAGANALDIA [+KE J
nenbilkeen
zebilkeen
genbilzkeen

zcbilzkcen

ALEGlAZKOA [+KE J
nenbilkc
lebilke
genbilzke
lebilzke

nabilek
zabilek. zebilek
gabillzak
zabiltzak. zebillzak

nabilkek
zabilkek, zebilkek
gabilzkek
zabilzkek. zebilzkek

nenbilean
zebilcan
gcnbillzaan
zebillzaan

nenbilkean
zebilkean
genbilzkean
zcbilzkean

nenbilkek
Iebilkek
genbilzkck
lebilzkek

nabilen
zabilen. zebilen
gabilIzan
zabiltzan. zebilIzan

nabilken
zabilken. zebilken
gabilzken
zabilzken. zebilzken

ncnbilcnan
zcbilcnan
gcnbillzanan
zcbiltzanan

n'enbilkenan
zebilkenan
genbilzkenan
zebilzkenan

nenbilken
lebilken
genbilzken
lebilzken

Adizki alokaliboak (llikako moldea)
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Ibili

NOR-NORI saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
nabilkio
nabilkie
dabilkit

dabilkio
dabilkigu

dabilkie

gabilzkio

gabilzkie
dabilzkit

dabilzkio

dabilzkigu
dabilzkie

ORAINALDIA I +KE J
nabilkioke
nabilkicke
dabilkidake
dabilkioke
dabilkiguke

dabilkieke
gabilzkioke

gabilzkicke

dabilzkidake
dabilzkioke
dabilzkiguke

dabilzkieke

lRAGANALDlA
nenbilkion
ncnbilkicn
zebilkidan
zebilkion
zebilkigun

zebilkien
genbilzkion
genbilzkien
zebilzkidan

zehilzkion
zebilzkigun
zebilzkien

lRAGANALDlA [+KE 1
nenbilkiokecn
ncnbilkiekcen
zebilkidakeen
zehilkiokeen
zcbilkigukccn
zebilkiekccn
genbilzkiokeen
gcnbilzkiekcen

nabilkiok
nabilkiek
zabilkidak. zebilkidak
zabilkiok. zebilkiok
zabilkiguk. zebilkiguk
zabilkiek. zebilkiek
gabilzkiok
gabilzkiek
zabilzkidak. zebilzkidak
zabilzkiok. zebilzkiok
zabilzkiguk. zebilzkiguk
zabilzkiek. zebilzkiek

nabilkiokek
nabilkiekek
zabilkidakek. zebilkidakek
zabilkiokek. zebilkiokek
zabilkigukek. zebilkigukek
zabilkiekek. zebilkiekek
gabilzkiokck
gabilzkickck
zabilzkidakek. zebilzkidakek
zabilzkiokek. zebilzkiokek
zabilzkigukck. zebilzkigukek
zabilzkiekek. zebilzkiekek

nenbilkioan
nenbilkican
zebilkidaan
zebilkioan
zebilkiguan
zebilkiean
genbilzkioan
genbilzkiean
zebilzkidaan
zebilzkioan
zebilzkiguan
zebilzkiean

nenbilkiokean
nenbilkiekean
zebilkidakean
zebilkiokean
zebilkigukcan
zebilkiekean
genbilzkiokean
genbilzkiekean

nabilkion
nabilkien
zabilkidan. zebilkidan
zabilkion. zebilkion
zabilkigun. zebilkigun
zabilkien. zebilkien
gabilzkion
gabilzkicn
zabilzkidan. zebilzkidan
zabilzkion. zebilzkion
zabilzkigun. zebilzkigun
zabilzkien. zebilzkien

nabilkioken
nabilkieken
zabilkidaken. zebilkidaken
zabilkioken. zcbilkiokcn
zabilkiguken. zebilkiguken
zabilkieken. zebilkicken
gabilzkioken
gabilzkieken
zabilzkidaken. zebilzkidaken
zabilzkioken. zebilzkioken
zabilzkiguken. zebilzkigukcn
zabilzkieken. zebilzkieken

nenbilkionan
ncnbilk icnan
zebilkidanan
zebilkionan
zebilkigunan
zebilkienan
genbilzkionan
genbilzkienan
zebilzkidanan
zebilzkionan
zebilzkigunan
zebilzkienan

ncnbilkiokenan
nenbilkickenan
zebilkidakenan
zebilkiokenan
zebilkigukcnan
zebilkiekenan
genbilzkiokenan
genbilzkiekcnan

Adizki alokll/iboak (ltikuko moldea)
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zebilzkidakeen
zebilzkiokeen
zebiJzkigukeen
zebilzkiekeen

ALEGlAZKOA [+KE]
nenbilkioke
nenbilkieke
lebilkidake

lebilkioke

lebilkiguke

lebilkieke

genbilzkioke

genbilzkieke
lebilzkidake

lebilzkioke
lebilzkiguke
lebilzkieke

zebilzkidakean
zebilzkiokean
zebilzkigukean
zebilzkiekean

nenbilkiokek
nenbilkiekek
lebilkidakek
lebilkiokek
lebilkigukek
lebilkiekek
genbilzkiokek
genbilzkiekek
lebilzkidakck
lebilzkiokck
lebilzkigukek
lebilzkiekek

zebilzkidakenan
zebilzkiokenan
zebilzkigukenan
zebilzkiekenan

ncnbilkioken
ncnbilkieken
lcbilkidaken
Icbilkioken
lcbilkiguken
lebilkieken
genbilzkioken
genbilzkieken
lcbilzkidakcn
lcbilzkioken
lebilzkiguken
lebilzkieken

Adizki aloku/iboak (hikako ilia/del')
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ORAINALDIA

Joan

NOR bakarreko saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

noo
doa

go""
doaz

ORAINALDIA [+KE]
nooke
doake
goazke
doazke

IRAGANALDlA

nindoan
zihoan
gindoazen
zihoazen

IRAGANALDIA [+KE J
nindoakeen
zihoakeen
gindoazkeen
zihoazkeen

ALEGIAZKOA [+KE I
nindoake
lihoake
gindoazke
lihoazke

noak
zoak
goazak
zoazak

noakek
zoakek
goazkek
zoazkek

nindoaan
zihoaan
gindoazaan
zihoazaan

nindoakean
zihoakean
gindoazkean
zihoazkean

nindoakek
lihoakek
gindoazkek
lihoazkek

noan
lOan
goazan
zoazan

noaken
zoaken
goazken
zoazken

nindoanan
zihoanan
gindoazanan
zihoazanan

nindoakenan
zihoakenan
gindoazkenan
zihoazkenan

nindoaken
lihoaken
gindoazken
lihoazken

Adizf<i alokutiboak (/rikako lIIoldea)
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Joan

NOR-NOR! saila

291

ORAINALDIA
noakio
noakie
d(ih)oakil
d(ih)oakio
d(ih)oakigu
d(ih)oakie

goazkio
goazkie
d(ih)oazkil
d(ih)oazkio
d(ih)oazkigu
d(ih)oa/,kic

ORAINALDIA I+K£ I
noakioke
noakieke
d(ihloakidake
d(ih)oakioke
d(ih)oakiguke
d(ih)oakieke
g03zkioke
goazkieke
d(ih)oazkidake
d(ihloazkioke
d(ih)oazkiguke
d(ih)oazkieke

lRAGANALDIA

ninooakion
nindoukien
zihoakidan
zihoakion
zihoakigun
zihoakien
gindoazkion
gindoazkien
zihoazkidan
zihoazkion

zihoazkigun
zihoazkien

IRAGANALDIA [ +K£ J
nindoakiokcen
njll(Joakickccn
zihoakidOlkccn
zihoakiokccn
zihoakigukcen
zihoakiekcen
gindoazkiokccn
gindo3zkickecn

noakiok
noakiek
z(ih)oakidak
z(ih)oakiok
z(ih)oakiguk
z(ih)oakiek
goazkiok
goazkiek
z(ih)oazkidak
z(ih)oazkiok
z(ih)oazkiguk
z(ih)oazkick

noakiokek
noakiekck
z(ih)oakidakck
z(ih)oakiokck
z(ih)oakigukck
z(ih)oakiekek
goazkiokek
goazkiekek
z(ih)oazkidakek
z(ih)oazkiokck
z(ih)oazkigukck
z(ih)oazkiekek

nindoakioan
nindoakiean
zihoakidaan
zihoakioan
zihoakiguan
zihoakiean
gindoazkioan
gindoazkiean
zihoazkidaan
zihoazkioan
zihoazkiguan
zihoazkican

nindoakiokean
nindoakickcan
zihoakidakean
zihoakiokcan
zihoakigukean
zihoakickean
gindoazkiokean
gindoazkickcan

noakion
noakien
z(ih)oakidan
z(ih)oakion
z(ih)oakigun
z(ih)oakien
goazkion
goazkien
z(ih)oazkidan
z(ih)oazkion
z(ih)oazkigun
I,(ih)oazkicn

noakioken
noakicken
z(ih)oakidakcn
z(ih)oakiokcn
z(ih)oakiguken
z(ih)oakieken
goazkiokcn
goazkieken
z(ih)oazkidaken
z(ih)oazkioken
z(ih)oazkiguken
z(ih)oazkieken

nindoakionan
nindoakienan
zihoakidanan
zihoakionan
zihoakigunan
zihoakienan
gindoazkionan
gindoazkicnan
zihoazkidanan
zihoazkionan
zihoazkigunan
zihoazkicnan

nindoakiokenan
nindoakickcnan
zihoakidakcnan
zihoakiokcnan
zihoakigukcnan
zihoakickenan
gindoazkiokenan
gindoazkickcnan

Atli:l.i (ltol\lllihoak (hili.uko ",aldell)
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zihoazkidakeen
zihoazkiokecn
zihoazkigukeen
zihoazkickccn

ALEGlAZKOA [+KE J
nindoakioke
nindoakieke
lihoakidake

lihoakioke
lihoakiguke
lihoakicke
gindoazkioke
gindoazkieke
lihoazkidake
Iihoazkioke
lihoazkiguke
Jihoazkieke

zihoazkidakean
zihoazkiokean
zihoazkigukean
zihoazkiekean

nindoakiokek
nindoakickek
lihoakidakek
lihoakiokck
lihoakigukek
lihoakiekck
gindoazkiokek
gindoazkiekek
lihoazkidakek
lihoazkiokek
lihoazkigukek
lihoazkickek

EUSKERA - XL (2. aldia)

zihoazkidakenan
zihoazkiokenan
zihoazkigukenan
zihoazkickcnan

nindoakiokcn
nindoakieken
lihoakidaken
lihoakioken
lihoakiguken
lihoakicken
gindoazkioken
gi ndoazkieken
lihoazkidakcn
lihoazkioken
lihoazkiguken
lihoazkiekcn

Adizki alokulibook (ilikako lIlo/deo)
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Atxeki

NOR-NORI saila

293

ORAINALDIA
natxekio

natxekie
datxekit
datxekio
darxekigu
datxckie
gatxcl.kio

gatxezkie
datxezkit

datxezkio
datxezkigu
dalxczkie

lRAGANALDIA
nentxckion

nentxekien
zetxekidan
zetxekion
zetxckigun
zelxckien
gcntxezkion

gcntxczkicn
zetxczkidan
zctxezkion
zctxezkigun
zetxezkien

ALEGIAZKOA l +KE J

nentxekioke
nentxekieke
lelxekidake
letxekioke
IClxekiguke
Ietxekieke
gcntxczkioke
genlxezkicke
letxezkidake
letxezkioke
letxezkiguke
letxezkieke

natxekiok
natxekiek
zatxekidak, zetxekidak
zatxekiok, zetxekiok
zatxekiguk, zetxekiguk
zatxekiek, zetxekick
gatxczkiok
gatxezkick
zatxezkidak, zetxczkidak
zatxezkiok, zctxezkiok
zatxezkiguk, zctxezkiguk
zatxezkiek, zetxezkick

nentxckioan
nentxekiean
zetxekidaan
zetxekioan
zetxekiguan
zctxekiean
gentxezkioan
gentxezkiean
zetxezkidaan
zctxezkioan
zetxczkiguan
zetxezkieall

nentxekiokek
nentxekickek
letxekidakek
Ictxekiokck
letxekigukek
letxekiekek
gentxezkiokek
gentxezkiekek
letxezkidakek
letxezkiokek
letxezkigukek
letxezkiekek

natxekion
natxekien
zatxekidan, zetxekidan
zatxekion, zetxekion
zatxekigun, zetxekigun
zatxekiell, zctxckicn
gatxczkion
gatxezkien
zatxezkidan, zetxczkidall
zatxezkion, zetxezkion
zatxezkigun, zetxezkigun
zatxezkicn, zetxezkien

nClltxekionan
nentxekienan
zetxekidanall
zetxekionan
zetxckigunan
zctxekienan
gentxczkionan
gcntxczkienan
zetxezkidanan
zctxezkionan
zetxezkigunan
zctxezkienan

nentxekiokcn
nentxckieken
Ictxekidaken
letxekioken
Ictxekiguken
letxekieken
gcntxezkiokcn
gelltxezkiekcn
letxezkidaken
Ictxezkioken
Ictxezkiguken
letxezkieken

Adizki alokuti/xmk (hikako nwldea)
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Jarraiki (Jarraitu)

NOR-NORl saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
narraio
narraie
darrait

darraio
darraigu

darraie
garraizkio
garraizkie
darraizkit
darraizkio
darraizkigu
darraizkie

lRAGANALDIA
nindcrraion
nindcrraien
zcrraidan
zerraion
zerraigun
zerraien
ginderrazkion
ginderrazkien
zerraizkidan
zerraizkion
zerraizkigun
zerraizkien

ALEGIAZKOA [+KEj
ninderraioke
ninderraieke
lerraidake
lerraioke
lerraiguke
lerraieke
ginderrazkioke
ginderraizkieke
lerraizkidake
lerraizkioke
lerraizkigukc
lerraizkieke

narraiok
narraiek
zarraidak, zerraidak
zarraiok, zerraiok
zarraiguk, zerraiguk
zarraiek, zerraiek
garraizkiok
garraizkiek
zarraizkidak, zerraizkidak
zarraizkiok, zerraizkiok
zarraizkiguk, zerraizkiguk
zarraizkiek, zerraizkiek

ninderraioan
ninderraiean
zerraidaan
zerraioan
zerraiguan
zerraiean
ginderrazkioan
ginderrazkiean
zerraizkidaan
zerraizkioan
zerraizkiguan
zerraizkiean

ninderraiokek
ninderraiekek
lerraidakek
lerraiokek
lerraigukek
lerraiekek
ginderrazkiokek
ginderraizkiekek
lerraizkidakek
lerraizkiokek
lerraizkigukek
lerraizkiekek

narraion
narraien
zarraidan, zerraidan
zarraion, zerraion
zarraigun, zerraigun
zarraien, zerraien
garraizkion
garraizkien
zarraizkidan, zerraizkidan
zarraizkion, zerraizkion
zarraizkigun, zerraizkigun
zarraizkien, zerraizkien

ninderraionan
ninderraienan
zerraidunun
zerraionan
zerraigunan
zerraienan
ginderrazkionan
ginderrazkienan
zerraizkidanan
zerraizkionan
zerraizkigunan
zerraizkienan

ninderraioken
ninderraieken
lerraidaken
lerraioken
lerraiguken
lerraieken
ginderrazkioken
ginderraizkieken
lerraizkidaken
lerraizkioken
lerraizkiguken
lerraizkieken

AdizJci alokariboak (hikako moldea)
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Ekin

NOR-NOR! saila

295

ORAINALDIA
nakio
nakie
dakio
dakie

gakizkio

gakizkie

dakizkio
dakizkie

IRAGANALDIA
ncoldon
nenkien
zekicn

zekien
genkizkion
genkizkien
zekizkion
zekizkien

ALEGIAZKOA [+K£j
nenkioke
nenkieke
lekioke
lekieke
genkizkioke
genkizkieke
leldzkioke
lekizkieke

nakiok
nakiek
zakiok, zekiok
zakiek, zekiek
gakizkiok
gakizkiek
zakizkiok, zekizkiok
zakizkiek, zekizkiek

nenkioan
nenkiean
zekioan
zekiean
genkizkioan
genkizkiean
zekizkioan
zekizkiean

nenkiokek
nenkiekek
lekiokek
lekiekek
genkizkiokek
genkizkiekek
lekizkiokek
lekizkiekek

nakion
nakien
zakion, zekion
zakien, zekien
gakizkion
gakizkien
zakizkion, zekizkion
zakizkien, zekizkien

nenkionan
nenkienan
zekionan
zekienan
genkizkionan
genkizkienan
zekizkionan
zekizkienan

nenkioken
nenkieken
lekioken
lekieken
genkizkioken
genkizkieken
lekizkioken
lekizkieken

Adizkj alokutibook (hikako moldea)
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Jari(n), Jario, Jariatu

NOR-NOR! saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
darit
dana
darigu
darie
darizkit
darizkio
darizkigu
darizkie

IRAGANALDIA
1.erldnn
zerion
zerigun
zerien
zerizkidan
zerizkion
zerizkigun
zerizkien

ALEGlAZKOA [+KE J
leridake
lerioke
leriguke
lerieke
lerizkidake
lerizkiokc
lerizkiguke
lerizkieke

zaridak, zeridak
zariok, zeriok
zariguk, zeriguk
zariek, zeriek
zarizkidak, zerizkidak
zarizkiok, zerizkiok,
zarizkiguk, zerizkiguk
zarizkick, zcrizkiek

zcridllllll
zerioan
zeriguan
zeriean
zerizkidaan
zerizkioan
zerizkiguan
zerizkiean

leridakek
leriokek
lerigukek
leriekek
lerizkidakek
lerizkiokek
lerizkigukek
lerizkiekek

zaridan, zeridan
zarion, zerion
zarigun, zerigun
zarien, zerien
zarizkidan, zerizkidan
zarizkion, zerizkion
zarizkigun, zerizkigun
zarizkicn, zerizkicll

I.cl'idlllllln
zerionan
zerigunan
zcricnan
zerizkidanan
zerizkionan
zerizkigunan
zerizkienan

leridaken
lerioken
Jeriguken
lerieken
lerizkidaken
lerizkioken
Jerizkiguken
lerizkieken

Adjzkj alokutjboak (llikako moldea)
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Etzan

NOR bakarrcko saila

297

ORAINALDIA

"atza
datza
gautza
dautza

IRAGANALDIA

neolzan
zetzan
geunlzan
zeutzan

ALEGIAZKOA [+KEJ
nentzake
letzake
geuntzake
leutzake

natzak
zatzak. zetzak
gautzak
zautzak. zeutzak

nentzaan
zetzaan
geuntzaan
zeutzaan

nentzakek
letzakek
geuntzakek
leutzakek

natzan
zatzan. zelzan
gautzan
zautzan. zeutzan

nentzanan
zetzanan
geuntzanan
zeutzanan

nentzaken
letzaken
geuntzaken
leutzaken

Adiz/<i alokutiboak (hikako moldea)
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Adizkera trinko alokutiboak: hikako forma ergatibodunak

Eduki

NOR-NORK saila

ORAINALDIA
nauka
naubte
daukat

dauka

daukagu
daukale

gauzka
gauzkate
dauzkat
dauzka
dauzkagu
dauzkalC

IRAGANALDIA
niudukan
nindukaten
neukan

zeukan
geneukan
zeukaten
ginduzkan
ginduzkaten
neuzkan
zeuzkan
geneuzkan
zeuzkaten

ALEGIAZKOA [+KE]
nindukake
nindukakete
neukake
leukake

geneukake

leukakete

ginduzkake

ginduzkakete
neuzkake
leuzkake
geneuzkake
leuzkakete

naukak
naukatek
zaukaat, zeukaat
zaukak, zeukak
zaukaagu, zeukaagu
zaukatek, zeukatek
gauzkak
gauzkatek
zauzkaat, zeuzkaat
zauzkak, zeuzkak
zauzkaagu, zeuzkaagu
zauzkatck, zcuzkatck

njndukaan
nindukatean
neukaan
zeukaan
gencukaan
zeukatean
ginduzkaan
ginduzkatean
neuzkaan
zeuzkaan
geneuzkaan
zeuzkatean

nindukakek
nindukaketek
neukakek
leukakek
geneukakek
leukaketek
ginduzkakek
ginduzkaketek
neuzkakek
leuzkakek
geneuzkakek
leuzkaketek

naukan
naukaten
zaukanat, zeukanat
zaukan, zeukan
zaukanagu, zeukanagu
zaukaten, zeukaten
gauzkan
gauzkaten
zauzkanat, zeuzkanat
zauzkan, zeuzkan
zauzkanagu, zcuzkanagu
zauzkatcn, zcuzkatcn

nindukanan
nindukatenan
neukanan
zeukanan
gcneukanan
zeukatenan
ginduzkanan
ginduzkatenan
neuzkanan
zeuzkanan
geneuzkanan
zeUl~katenan

nindukaken
nindukaketen
neukaken
lcukaken
geneukaken
leukaketen
ginduzkaken
ginduzkaketen
neuzkaken
leuzkaken
geneuzkaken
leuzkaketen

AdizJ<i alokutiboak (hikako moldea)
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Ekarri

NOR-NORK saila

299

ORAINALDIA
nakar
nakane
dakart
dakar
dakargu

dakarte

gakartza

gakartzate

dakartzat
dakartza
dakartzagu
dakartzare

lRAGANALDIA
nindekarren
nindekarten
nckarren

zekarren
genekarren
zekarten

gindekartzan
gindekartzaten
nekartzan
zekanzan

genekanzan
zekartzaten

nakarrek
nakartek
zakarreat, zekarreat
zakarrek, zekarrek
zakarreagu, zekarreagu
zakartek, zekartek
gakartzak
gakartzatek
zakartzaat, zekartzaat
zakarIzak, zekartzak
zakarIzaagu, zekartzaagu
zakartzatek, zekartzatek

nindekarrcan
nindekartean
nekarrean
zckarrean
genekarrean
zekartean
gindekartzaan
gindekartzalean
nekarlZaan
zekartzaan
genekartzaan
zekartzatean

nakarrcn
nakarten
zakarrenal. zekarrenat
zakarren, zekarren
zakarrenagu, zekarrenagu
zakarten, zekarten
gakartzan
gakartzaten
zakartzanat, zekartzanat
zakartzan, zekartzan
zakartzanagu, zekarIzanagu
zakartzaten. zekarIzaten

nindckarrenan
nindekartenan
nekarrenan
zekarrenan
genekarrenan
zekartenan
gindekartzanan
gindekartzatenan
nekartzanan
zekartzanan
genekartzanan
zekartzatenan

Adizki alokutiboak (hikako /IIoldea)
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Ekarri

NOR-NORI-NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINAW)A

u"kllrkil
tJ:.knrzkit
dakarkid;'llc
dakarzkidatc
uakarkiol
dakarzkiol
dakarkio
dakarzkio
dakarkiogu
dakarzkiogu
dakarkiote
dakarzkiote
dakarkigu
dakarzkigu
dakarkigule

dakarzkigutc
dakarkiet
dakarzkict
dakarkie

dakarzkie
uakarkiegu
dakarzkicgu
dakarkiete
dakarzkiete

IRAGANALDIA
zekarkidan
zekarzkidan
zekarkidaten
zekarzkidaten
nckarkion
"ekafzkion
zekarkion
zekarzkion
geockarkion

genekarzkion

zekarkioten
zekarzkioten
zekarkigun

zekarzkigun
zekarkigutcn
zekar.lkiguten
"ekarkien
nekaezkien
zckarkicn
zekaflkicn
gcnekarkicn
genekarzkicn

zckarkictcn
zckarzkicten

zakarkidak. I.ckarkidak
zakarzkid:lk. zckarzkidak
zakarkidalck. zckarkidalck
zakarzkidalek. zekarzkidalek
zakarkioal. zekarkioal
zakarzkioal. zckarzkioal
zakarkiok. zekarkiok
zakarzkiok. zekarzkiok
zakarkioagu. zckarkioagu
zakarzkioagu. zekarzkioagu
zakarkiolek. zekarkiolck
zakarzkiolek. zekarzkiolek
zakarkiguk. zekarkiguk
zakarzkiguk, zekarzkiguk
zakarkigulck. zekarkigutek
zakarzkigulek. zekarzkigulek
zakarkieal. zekarkieal
zakarzkieal. zekarzkical
zakarkiek. zekarkiek
zakarzkiek. zekarzkiek
zakarkieagu, zekarkieagu
zakarzkicagu. zckarzkieagu
zakarkielek, zekarkictek
zakarzkietek. zekarzkictek

zekarkidaan
zekarzkidaan
zekarkidatean
zekarLkidalean
nekarkioan
nekarzkioan
zekarkioan
zekarzkioan
genekarkioan
gcnekarzkioan
zekarkiolean
zekarzkiotean
zckarkiguan
zekarzkiguan
zekarkigutean
zckarLkigutcan
nekarkiean
nekarzkiean
zekarkiean
zckankiean
genekarkican
genekarzkiean
zckarkielcan
zekarzkietcan

zakarkidan. zcknrkidan
zakarzki<lall. I.ckarzkidall
zakarkidatcn. zckarkidatcn
zakarzkidalen. zckarzkidatcn
zakarkionat. zekarkionat
zakarzkionat. zckarzkionat
zakarkion. zekarkion
zakarzkion, zekarzkion
zakarkionagu. zekarkionagu
zakarzkionagu. zekarzkionagu
zakarkiolen. zekarkioten
zakarzkiotcn. zckarzkiolen
zakarkigun. zekarkigun
zakarzkigun. zckarzkigun
zakarkigulcll. zckarkiguten
zakarzkiguten, zekarzkiguten
zakarkienal. zekarkicnat
zakarzkienat. zekarzkienat
zakarkien. zekarkien
zakarzkien. zekarzkien
zakarkienagu. zekarkicnagu
zakarzkienagu. zckarzkicllagu
zakarkieten. zekarkieten
zakarzkieten. zckarzkietcn

zekarkidanan
zekarzkidanan
zekarkidatenan
zekarLkidalenan
nekarkionan
nekarzkionan
zekarkionan
zekarzkionan
genekarkionan
genekarzkionan
zekarkiotenan
zekarzkiotenan
zckarkigunan
zekarzkigunan
zekarkigutcnan
zekarzkigutenan
nekarkienan
nckarzkienan
zckarkicnan
zekarzkienan
gcnckarkienan
gcnekarzkienan
zckarkietcnall
zekarzkietenan

Adizki alokutiboak (llikuko lIla/dea)



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

Eraman

NOR-NORK saila

ORAINALDIA

301

narama

naramale
daramat
darama
daramagu
daramate
garamatza
garal11atzatc

daramatzat
daramarza
daramatzagu
daramatzate

lRAGANALDIA
ninderaman
ninderamaten
neraman
zeraman

generaman
zeramaten
ginderamatzan
ginderamatzalen
neramatzan

zeramatzan
generamatzan

zeramatzaten

naramak
naramalek
zaramaal, zeramaal
zaramak, zeramak
zaramaagu, zeramaagu
zaramalek, zeramalek
garamalzak
garamalzalck
zaramalzaal, zeramalzaal
zaramalzak, zeramalzak
zaramalzaagu, zeramalzaagu
zaramalzalek, zeramalzalek

ninderamaan
ninderamalean
neramaan
zeramaan
generamaan
zeramalean
ginderamalzaan
ginderamalzalean
neramalzaan
zeramalzaan
generamalzaan
zeramalzalean

naraman
naramalen
zaramanal, zeramanal
zaraman, zeraman
zaramanagu, zeramanagu
zaramalen, zeramalen
garamalzan
garamalzalen
zaramalzanal, zeramalzanal
zaramalzan, zeramalzan
zaramalzanagu, zeramalzanagu
zaramalzalen, zeramalzalen

ninderamanan
ninderamalenan
neramanan
zcramanan
generamanan
zeramalenan
ginderamalzanan
ginderamalzalenan
neramalzanan
zeramalzanan
generamalzanan
zeramalzalenan

AdizJ<i alokariboak (hikako moldea)
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Eraman

NOR-NORI-NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
daramakit
daramazkit
daramakidate
daramazkidate
daramakiot
daramazkiot
daramakio
daramazkio
daramakiogu
daramazkiogu
daramakiote
daramazkiote
daramakigu
daramazkigu
daramakigutc
daramazkigute
daramakiet
daramazkict
daramakie
daramazkie
daramakiegu
daramazkiegu
daramakiete
daramazkiete

IRAGANALDIA
zeramakidan
zeramazkidan
zecamaki<J.aten
zeramazkidaten
neramakion
neramazkion
zeramakion
zeramazkion
generamakion

generamazkion
zeramakioten
zeramazkioten
zeramakigun
zeramazkigun
zeramakiguten
zeramazkigulen
neramakien
neramazkien
zeramakien
zeramazkien
generamakien
generamazkien
zeramakieten
zeramazkieten

zaramakiat, zeramakiat
zaramazkiat, zeramazkiat
zaramakidatek, zeramakidatek
zaramazkidatek, zeramazkidatek
zaramakioat, zeramakioat
zaramazkioat, zeramazkioat
zaramakiok, zeramakiok
zaramazkiok, zeramazkiok
zaramakioagu, zeramakioagu
zaramazkioagu, zeramazkioagu
zaramakiotek, zeramakiotek
zaramazkiotek, zeramazkiotek
zaramakiagu, zeramakiagu
zaramazkiagu, zeramazkiagu
zaramakigutek, zeramakigutck
zaramazkigutek, zeramazkigutek
zaramakieat, zeramakieat
zaramazkieat, zeramazkieat
zaramakiek, zeramakiek
zaramazkiek, zeramazkiek
zaramakieagu, zeramakieagu
zaramazkieagu, zcramazkieagu
zaramakietek, zcramakietek
zaramazkietek, zeramazkietek

zeramakidaan
zeramazkidaan
zeramakidatean
zeramazkidatean
neramakioan
neramazkioan
zeramakioan
zerall1azkioan
gcneramakioan
generamazkioan
zeramakiotean
zcramazkiotean
zeramakiguan
zeramazkiguan
zcramakigutean
zeramazkigutcan
neramakiean
neramazkiean
zeramakiean
zerall1azkiean
generamakiean
generamazkiean
zeramakictean
zeramazkietean

zaramakinat, zerall1akinat
zaramazkinat, zeramazkinat
zaramakidaten, zerall1akidaten
zaramazkidaten, zcramazkidaten
zaramakionat, zerall1akionat
zaramazkionat, zeramazkionat
zaramakion, zeramakion
zarall1azkion, zeramazkion
zaramakionagu, zeramakionagu
zaramazkionagu, zeramazkionagu
zaramakioten, zcramakioten
zaramazkioten, zeramazkioten
zaralllakinagu, zeralllakinagu
zaramazkinagu, zcrall1azkinagu
zaramakiguten, zcramakigulen
zaramakizguten, zeramazkiguten
zaralllakienat, zeramakienat
zaralllazkienat, zcramazkienat
zaramakien, zeramakien
zaramazkien, zeralllazkien
zaramakienagu, zeramakienagu
zaramazkicnagu, zcramazkicnagu
zaramakielcn, zeramakieten
zaramaZ"lctcn, zeramazkieten

zeralllakidanan
zeramazkidanan
zeralllakidatenan
zeramazkidatenan
neramakionan
neramazkionan
zcramakionan
zcramazkionan
gcnerall1akionan
generamazkionan
zeralllakiotenan
zeramazkiotenan
zcramakigunan
zeramazkigunan
zeramakigutenan
zcramazkigutenan
neralllakienan
neralllazkienan
zeramakienan
zeralllazkienan
generalllakienan
gencramazkienan
zeramakietenan
zeramazkietenan

Adil1<i a/okulibook (hikako mo/dea)



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

Erabili

NOR-NORK saila

303

ORAINALDIA
narabil
narabihe
darabilt
darabi!
darabilgu

darabilte
garabihza
garabiltzate
darabiltzat

darabiltza

darabiltzagu

darabiltzate

IRAGANALDIA
nindcrdbilen
ninderabilten
nerabilen
zerabihen
generabilen
zerabilen
ginderabiltzan
gindcrabiltzaten
nerabiltzan
zerabiltzan
gencrabiltzan
zcrabiltzaten

narabilek
narabiltek
zarabileat, zerabileat
zarabilek, zerabilek
zarabileagu, zerabileagu
zarabiltek, zerabiltek
garabiltzak
garabiltzatek
zarabiltzaat, zerabiltzaat
zarabiltzak, zerabiltzak
zarabiltzaagu, zerabiltzaagu
zarabiltzatek, zerabiltzatek

nindcrabilcan
ninderabiltean
nerabilean
zerabiltean
generabilean
zerabilean
ginderabiltzaan
ginderabiltzatean
nerabiltzaan
zerabiltzaan
gencrabiltzaan
zerabiltzalcan

narabilen
narabilten
zarabilenat, zerabilenat
zarabilen, zerabilen
zarabilenagu, zerabilenagu
zarabilten, zerabilten
garabiltzan
garabiltzaten
zarabiltzanat, zerabiltzanat
zarabiltzan, zerabiltzan
zarabiltzanagu, zerabiltzanagu
zarabiltzaten, zerabiltzaten

ninderabilcnan
ninderabiltenan
nerabilenan
zerabiltenan
generabilenan
zerabilenan
ginderabiltzanan
gindcrabiltzatenan
nerabiltzanan
zerabiltzanan
generabiltzanan
zcrabiltzatcnan

Adizl<i alokutiboak (hikako moldea)
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Erabili

NOR-NORI-NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
darabilkit
darabilzkit
darabilkidate
darabilzkidate
darabilkiot
darabilzkiol

.darabilkio

darabilzkio
darabilkiogu
darabilzkiogu
darabilkiote
darabilzkiote
darabilkigu
d~rolhib.kigu

d:lrahilkigulc
durabilzkigU1C
«.Iacubi Ikiet
darabilzkiet
darabilkie
darabilzkie
darabilkiegu
darabilzkicgu
darabilkicte
darabilzldctc

IRAGANALDIA
zerabilkidan
lcrabilzkidan
lcrabilkidalcn

zerabilzkidalen
ncrabilkion
ncrabilzkion
zcrabilkion
zerabilzkion
gcncrabilkion
gcncrabilzkion

zerabilkion
zerabilzkion
zerabilkigun
zerabilzkigun
zerabilkiguten
zerabilzkiguten
nerabilkien
nerabilzkien
zcrabilkicn
lcrabilzkicn
gcnerabilkien
gencmbilzkien
zcrabilkicn
zerabilzkien

zarabilkiat, zerabilkiat
zarabilzkiat, zerabilzkiat
zarabilkidatek, zerabilkidatek
zarabilzkidatek, zerabilzkidatek
zarabilkioat, zerabilkioat
zarabilzkioat, zerabilzkioat
zarabilkiok, zerabilkiok
zarabilzkiok, zerabilzkiok
zarabilkioagu, zerabilkioagu
zarabilzkioagu, zerabilzkioagu
zarabilkiotek, zerabilkiotek
zarabilzkiotek, zerabilzkiotek
zarabilkiagu, zerabilkiagu
zarabilzkiagu, zerabilzkiagu
7.arabilkigutck, zcrabilkigutck
zarabilzkigutek, zerabilzkigutek
zarabilkieat, zerabilkieat
zarabilzkieat, zerabilzkieat
zarabilkiek, zerabilkiek
zarabilzkiek, zerabilzkiek
zarabilkieagu, zerabilkieagu
zarabilzkieagu, zerabilzkieagu
zarabilkietek, zerabilkietek
zarabilzkietek, zerabilzkietek

zerabilkidaan
zerabilzkidaan
zerabilkidatean
zerabilzkidatean
nerabilkioan
nerabilzkioan
zerabilkioan
zerabilzkioan
generabilkioan
generabilzkioan
zerabilkioan
zerabilzkioan
zerabilkiguan
zerabilzkiguan
zerabilkigutean
zerabilzkigutean
nerabilkiean
nerabilzkiean
zerabilkiean
zerabilzkiean
generabilkiean
gencrabilzkiean
zerabilkiean
zerabilzkiean

zarabilkinat, zerabilkinat
zarabilzkinat, zerabilzkinat
zarabilkidaten, zerabilkidaten
zarabilzkidaten, zerabilzkidaten
zarabilkionat, zerabilkionat
zarabilzkionat, zerabilzkionat
zarabilkion, zerabilkion
zarabilzkion, zerabilzkion
zarabilkionagu, zerabilkionagu
zarabilzkionagu, zerabilzkionagu
zarabilkioten, zerabilkioten
zarabilzkioten, zerabilzkioten
zarabilkinagu, zerabilkinagu
zambilzkinagll. zcrabilzkinagll
zarabilkigutcn. zcrabilkigutcn
zarabilzkigutcn, zcrabilzkiguten
zarabilkienat, zerabilkienat
zarabilzkienat, zerabilzkienat
zarabilkien, zerabilkien
zarabilzkien, zerabilzkien
zarabilkienagu, zerabilkienagll
zarabilzkienagu, zerabilzkienagll
zarabilkieten, zerabilkieten
zarabilzkieten, zerabilzkieten

zerabilkidanan
zcrabilzkidanan
zerabilkidatenan
zerabilzkidatenan
nerabilkionan
nerabilzkionan
zerabilkionan
zerabilzkionan
generabilkionan
gcnerabilzkionan
zerabilkionan
zerabilzkionan
zerabilkigunan
zerabilzkigunan
zerabilkiglltenan
zerabilzkigutenan
nerabilkienan
nerabilzkienan
zerabilkienan
zcrabilzkienan
generabilkienan
generabilzkienan
zcrabilkicnan
zerabilzkienan

Adi;.ki l1/okwiboak (hikako lIlo/dea)



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

Ezagutu

NOR-NaRK saila

305

ORAINALDIA
nazagu
nazagute
dazagut
dazagu

dazagugu
dazagule
gazaguzki
gazaguzkite

dazaguzkit
dazaguzki
dazaguzkigu
dazaguzkite

IRAGANALDIA
nindczugucn

nindezaguten
nczaguen

zezaguen
genezaguen
zczaguten
gindezaguzkien
gindezuguzkitcn
nezaguzkien

zezaguzkien

genczaguzkien
zezaguzkiten

ALEGIAZKOA [+KE]
nindezaguke
nindezagukete
nezaguke
lezaguke
genezaguke
lezagukete
gindezaguzke
gindezaguzkete
nezaguzke
lezaguzke
genezaguzke

IC1.aguzkctc

nazaguk
nazagutek
zazaguat, zezaguat
zazaguk, zezaguk
zazaguagu, zezaguagu
zazagutek, zezagutek
gazaguzkik
gazaguzkitek
zazaguzkiat, zezaguzkiat
zazaguzkik, zezaguzkik
zazaguzkiagu, zezaguzkiagu
zazaguzkitek, zezaguzkitek

nindczaguan
nindezagutean
nezaguan
zezaguan
genezaguan
zezagutean
gindezaguzkian
gindezaguzkitean
nezaguzkian
zezaguzkian
genezaguzkian
zezaguzkitean

nindezagukek
nindezaguketek
nczagukek
Iczagukek
gcnczagukek
lezaguketek
gindczaguzkek
gindezaguzketek
nezaguzkek
lezaguzkek
gcnezaguzkek
Iczaguzkctck

nazagun
nazaguten
zazagunat, zezagunat
zazagun, zezagun
zazagunagu, zezagunagu
zazaguten, zezaguten
gazaguzkin
gazaguzkiten
zazaguzkinat, zezaguzkinat
zazaguzkin, zezaguzkin
zazaguzkinagu, zezaguzkinagu
zazaguzkiten, zczaguzkiten

nindczagunan
nindezagutenan
nezagunan
zezagunan
genezagunan
zezagutenan
gindezaguzkinan
gindczaguzkitenan
nezaguzkinan
zezaguzkinan
gcnezaguzkinan
zezaguzkitenan

nindezaguken
nindezagukcten
nezaguken
lezaguken
gcnczagukcn
lezaguketen
gindezaguzken
gindczaguzketen
nezaguzken
Iczaguzken
gcnezaguzken
Iczaguzkctcn

Adizki Cllokutiboak (hikllko moJdea)
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Egin

NOR-NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA

dagil
dagi
dagigu
dagile
dagilzal
dagitza
dagitzagu
dagitzate

lRAGANALDIA

negieo
zegien
genegien
zegiten
negitzan
zegitzan
genegilzan
zegitzaten

ALEGIAZKOA [+KEJ
negike
legike
genegike
legikete
negitzake
legitzake
genegitzake

legitzakele

zagiat, zegiat
zagik, zegik
zagiagu, zegiagu
zagitek, zegitek
zagitzaat, zegitzaat
zagitzak, zegitzak
zagitzaagu, zegitzaagu
zagitzatek, zegitzatek

negian
zegian
genegian
zegitean
negitzaan
zegitzaan
genegitzaan
zegitzatean

negikek
legikek
genegikek
legiketek
negitzakek
Jegitzakek
genegitzakek
legitzaketek

zaginat, zeginat
zagin, zegin
zaginagu, zeginagu
zagiten, zegiten
zagitzanat, zegitzanat
zagitzan, zegitzan
zagitzanagu, zegitzanagu
zagitzaten, zegitzaten

neginan
zeginan
geneginan
zegitenan
negitzanan
zegitzanan
genegitzanan
zegitzatenan

negiken
legiken
genegiken
Jegiketen
negitzaken
legitzaken
genegitzaken
legitzaketen

Adizki alokuliboak (hikako moldea)



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

Egin

NOR-NORI-NORK saila

307

ORAINALDIA
degit

degizkit
degidate

degizkidale
degiot
degizkiot
degio
degizkio

dcgiogu
degizkiogu

degiole
degizkiote
degigu

cJcgizkigu

dcgigute

dcgizkigute
dcgiet
degizkiet
degie
degizkie
dcgicgu
dcgizkicgu
degiete
degizkiete

IRAGANALDIA

zegidan
zegizkidan
zegidaten
zegizkidalen
negion

negizkion
zegion
zegizkion
genegion
genegizkion
zegioren
zegizkiolen

zegigun

zegizkigun
zegigulen
zegizkigulen
negicn
ncgizkicn
legien
zegizkien
genegien
genegizkicn

zegieten

zegizkieten

zegidak
zegizkidak
zegidalek
zegizkidalek
zegioal
zegizkioal
zegiok
zegizkiok
zcgioagu
zegizkioagu
zegiotck
zegizkiotek
zegiguk
zegizkiguk
zegigulek
zegizkigulek
zegicat
zegizkicat
zegiek
zegizkiek
zcgicagu
zcgizkicagu
zegietek
zegizkielek

zegidaan
zcgizkidaan
zegidalean
zcgizkidatean
negioan
negizkioan
zegioan
zcgizkioan
genegioan
genegizkioan
zegiolean
zegizkiotean
zegiguan
zegizkiguan
zegigutean
zegizkigutean
negiean
negizkican
zegiean
zegizkiean
genegiean
genegizkiean
zegielean
zegizkielean

zegidan
zegizkidan
zegidaten
zegizkidalen
zegional
zegizkional
zegion
zegizkion
zcgionagu
zcgizkionagu
zegiolen
zegizkiolcn
zegigun
zcgizkigun
zegigutcn
zcgizkiguten
zcgicnat
zcgizkicnal
zegien
zegizkien
zcgicnagu
zegizkienagu
zegielen
zcgizkielen

zegidanan
zegizkidanan
zegidatenan
zegizkidatenan
negionan
negizkionan
zegionan
zegizkionan
genegionan
gcnegizkionan
zegiotenan
zegizkiotcnan
zegigunan
zegizkigunan
zegigutenan
zegizkigutcnan
negienan
negizkicnan
zegienan
zegizkienan
genegicnan
gencgizkienan
zegietenan
zcgizkielenan

Adi"'i alokutiboak (llikako moldea)
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ALEGIAZKOA [+KE]

legidake
legizkidake
legidakete
legizkidakete

negioke
negizkioke
legioke
legizkioke

genegioke
genegizkioke
legiokete

legizkiokete
legiguke
Icgizkigukc

legiguketc
legizkigukcle
negieke
negizkieke
legieke
legizkickc

genegieke

genegizkieke
legiekete
legizkickete

legidakek
legizkidakek
legidakelek
legizkidakelek
negiokek
negizkiokek
legiokek
legizkiokek
genegiokek
genegizkiokek
legiokelek
legizkiokelek
legigukek
Icgizkigukck
lcgigukelck
lcgizkigukclck
negiekek
negizkiekek
legiekek
legizkickek
genegiekek
genegizkiekek
legiekelek
legizkiekelek

EUSKERA - XL (2. aldia)

legidaken
legizkidaken
legidakelen
legizkidakelen
negioken
negizkioken
legioken
legizkioken
genegioken
genegizkioken
legiokelen
legizkiokelen
legiguken
Icgizkigukcn
lcgigukelen
lcgizkigukelcn
negieken
negizkieken
legickcn
legizkieken
genegieken
genegizkieken
legickelen
Icgizkiekelen

Adid<i alokutiboak (llikako moldea)



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

lkusi

NOR-NORK saila

309

ORAINALDIA
dakusat
dakusa
dakusagu
dakusale
dakuskit
dakuski
dakuskigu
dakuskite

lRAGANALDlA

nekusan
zekusan
genekusan
zekus8ten

nekuskien
zekuskien
genekuskien
zekuskiten

ALEGlAZKOA [+KE]
nekuske
lekuske
genekuske
lekuskete
nekusazke
lekusazke
genekusazke
lekusazkcte

zakusaat. zekusaat
zakusak. zekusak
zakusaagu. zekusaagu
zakusatek. zekusatek
zakuskiat. zekuskiat
zakuskik. zekuskik
zakuskiagu. zekuskiagu
zakuskitek. zekuskitek

nekusaan
zekusaan
genekusaan
zekusatean
nekuskian
zekuskian
genekuskian
zekuskitean

nekuskek
lekuskek
genekuskek
Iekusketek
nekusazkek
lekusazkek
genekusazkek
Jekusazkelek

zakusanat. zekusanat
zakusan. zekusan
zakusanagu. zekusanagu
zakusaten. zekusaten
zakuskinat. zekuskinat
zakuskin. zekuskin
zakuskinagu. zekuskinagu
zakuskiten. zekuskiten

nekusanan
zekusanan
genekusanan
zckusatcnan
nekuskinan
zekuskinan
genekuskinan
zekuskitenan

nekusken
Ickusken
gcnekusken
lekusketen
nekusazken
lekusazken
genekusazken
lekusazketcn

Adizki a/okutiboak (hikako moldea)
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Jakin

NOR-NaRK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
dakit
daki
dakigu
dakite
dakizkit
dakizki
dakizkigu
dakizkite

lRAGANALDlA
nekien
zelUen
genekien
zekiten
nekizkien
zekizkien
genekizkien
zekizkiten

ALEGIAZKOA [+KEI
nekike
lekike
genekike
lekikete
nekizke
lekizkc
genckizke
lekizkete

zakiat, zekiat
zakik, zekik
zakiagu, zekiagu
zakitek, zekitek
zakizkial, zekizkiat
zakizkik, zekizkik
zakizkiagu, zekizkiagu
zakizkitek, zekizkitek

nekian
zekian
genekian
zekitean
nckizkian
zekizkian
genekizkian
zekizkitean

nekikek
lckikck
genekikek
lekikctek
nckizkek
lekizkek
genekizkek
lekizketek

zakinat, zckinat
zakin, zekin
zakinagu, zekinagu
zakiten, zekiten
zakizkinat, zckizkinat
zakizkin, zekizkin
zakizkinagu, zekizkinagu
zakizkiten, zckizkitcn

nekinan
zckinan
genekinan
zckitcnan
nekizkinan
zekizkinan
genckizkinan
zekizkitenan

nekiken
Ickikcn
genekiken
lekiketen
nekizken
lekizken
genekizken
lekizketen

Adizki alokutiboak (llikako moldea)
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Entzun

NOR-NORK saila

31 I

ORAINALDIA
dantzut
danlzu
dantzugu
dantzute
dantzuzkit
danlzuzki
dantzuzkigu
danlzuzkite

IRAGANALDIA

"entzuen
zentzuen
genentzuen
zentzuten
nentzuzkien
zentzuzkien
genentzuzkien
zentzuzkiten

ALEGlAZKOA [+KE]
ne"tzuke
lentzuke
genenlzuke
lentzukete
nenlzuzke
lentzuzke
genentzuzke
lentzuzkctc

zanlzual, zenlzual
zanlzuk, zenlzuk
zanlzuagu, zenlzuagu
zantzulek, zenlzulek
zanlzuzkial, zenlzuzkial
zanlzuzkik, zenlzuzkik
zanlzuzkiagu, zentzuzkiagu
zanlzuzkilek, zenlzuzkilek

nenlzuan
zenlzuan
genenlzuan
zentzulean
nenlzuzkian
zenlzuzkian
genenlzuzkian
zenlzuzkilean

nenlzukek
lenlzukek
genenlzukek
lenlzukelek
nenlzuzkek
lenlzuzkek
genenlzuzkek
lenlZuzkelek

zanlzunal, zenlzunal
zanlzun, zenlzun
zanlzunagu, zenlzunagu
zanlzulen, zenlzulen
zanlzuzkinal, zenlzuzkinal
zanlzuzkin, zenlzuzkin
zanlzuzkinagu, zenlzuzkinagu
zanlzuzkilen, zenlzuzkilen

nenlzunan
zenlzunan
genenlzunan
zenlzulenan
nenlzuz~inan

zenlzuzkinan
genenlzuzkinan
zenlzuzkilenan

nenlzuken
lenlzuken
genenlzuken
lenlzukelen
nenlzuzken
lenlzuzken
genenlzuzken
lenlzuzkelen

Adizki alokutiboak (hikako mold,a)
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Erakutsi

NOR·NORK

EUSKERA . XL (2. aldia)

ORAINALDIA

darakutsat
darakutsa
darakutsagu
darakutsate

darakuskit
darakuski
darakuskigu

darakuskite

lRAGANALDIA
nerakutsan

zerakutsan
generakutsan
zerakutsaten

nerakuskien
zerakuskien
generakuskien
zerakuskiten

ALEGIAZKOA [+KE I
nerakuske
lerakuske
generakuske
lerakuskele
ncrakutsazke
lerakutsazke
generakursazke
lerakutsazkele

zarakutsaat, zerakutsaat
zarakutsak, zerakutsak
zarakutsaagu, zerakutsaagu
zarakutsatek, zerakutsatek
zarakuskiat, zerakuskiat
zarakuskik, zerakuskik
zarakuskiagu, zerakuskiagu
zarakuskitek, zerakuskitek

nerakutsaan
zerakutsaan
generakutsaan
zerakutsatean
nerakuskian
zerakuskian
generakuskian
zerakuskitean

nerakuskek
lerakuskek
generakuskek
lerakusketek
nerakutsazkek
lerakutsazkek
generakutsazkek
1erakutsazketek

zarakutsanat, zerakutsanat
zarakutsan, zerakutsan
zarakutsanagu, zerakutsanagu
zarakutsaten, zerakutsaten
zarakuskinat, zerakuskinat
zarakuskin, zerakuskin
zarakuskinagu, zerakuskinagu
zarakuskiten, zerakuskiten

nerakutsanan
zcrakutsanan
generakutsanan
zerakutsatenan
nerakuskinan
zerakuskinan
generakuskinan
zerakuskitenan

nerakusken
lerakusken
generakusken
lerakusketen
ncrakutsazkcn
lerakutsazken
generakutsazken
lerakutsazketen

Adizki a/okutiboak (hikako mo/dea)
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Eroan

NOR-NORK

313

ORAINALDIA

daroat
daroa

daroagu
daroate
daroalzat
daroulza
daroatzagu
daroatzate

IRAGANALDIA

neraan
zeroan
generoan
zeroaten
ncroall.un
zeroatzan
generoatzan
zeroallaten

ALEGlAZKOA [+KE J
neroake
leroake
gcncnmkc

lcroakclc
neroazkc
leroazkc
generoazke
leroazkete

zaroaal. zeroaal
zaroak. zcroak
zaroaagu. zcroaagu
zaroalck. zcroalck
zaroalzaal. zcroalzaal
zaroalzak. zeroalzak
zaroalzaagU. zeroalzaagu
zarOalZalek. zeroalzalek

neroaan
zeroaan
generoaan
zeroalean
ncroalzaan
zeroalzaan
generoalZaan
zeroalzalean

neroakek
lcroakck
gcncroakck
Icroakclck
ncroazkck
Icroazkck
generoazkek
leroazkelek

zaroanal. zeroanal
zaroan, zcroan
zaroanagu. zcroanagu
zaroalen. zeroalcn
Zaroalzanal. zeroalzanal
zaroalzan. zeroalzan
zaroalzanagu, zeroalzanagu
zaroalzalen, zeroalzalen

neroanan
zeroanan
generoanan
zeroalenan
ncroalzanan
Zeroalzanan
generoalzanan
zeroalzalcnan

neroaken
Icroaken
gcncroakcn
Icroakclcn
ncroazkcn
leroazken
generoazken
leroazkelen

AdizJ<i alokutiboak (hikako moldea)
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ORAINALDIA
dihardut
dihardu

dihardugu
dihardute

IRAGANALDIA

niharduen
ziharduen
geniharduen
ziharduten

ALEGIAZKOA [+KE]
niharduke
Iiharduke
geniharduke
lihardukete

ziharduat
ziharduk
ziharduagu
zihardutek

niharduan
ziharduan
geniharduan
zihardutean

nihardukek
Iihardukek
gcnihardukek
liharduketek

Ihardun

NORK bakarra

EUSKERA - XL (2. aldia)

zihardunat
zihardun
zihardunagu
ziharduten

nihardunan
zihardunan
genihardunan
zihardutenan

niharduken
liharduken
genihardukcn
liharduketen

Adizki alokuliboak (hikako moldea)
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Iharduki

NORK bakarra
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ORAINALDIA
dihardukat
diharduka

dihardukagu
dihardukate

IRAGANALDIA

nihardukan
zihardukan
genihardukan
;zihardukaten

ALEGIAZKOA [+KEj
nihardukake
lihardukake
genihardukake
lihardukakete

zihardukaat
zihardukak
zihardukaagu
zihardukatek

nihardukaan
zihardukaan
genihardukaan
zihardukatean

nihardukakek
lihardukakek
genihardukakek
lihardukaketek

zihardukanat
zihardukan
zihardukanagu
zihardukaten

nihardukanan
zihardukanan
genihardukanan
zihardukatenan

nihardukaken
Iihardukaken
genihardukaken
lihardukaketen

Adizki alokutiboak (hi""ko mohka)
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ORAINALDlA
derauntso

dcrauntsote
derauntse

derauntsete

lRAGANALDIA

zerauntson
zerauntsoten
zerauntsen
zcrauntseten

ALEGIAZKOA [+KE 1
lerauntsoke
lerauntsokclC
lerauntseke
lerauntsekete

zeraunlsok
zerauntsolek
zeraunlsek
zeraunlselek

zeraunlsoan
zerauntsolean
zerauntsean
zerauntselean

leraunlsokek
leraunlsokelek
leraunlsekek
leraunlsekelek

Erauntsi

NORI-NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

zeraunlson
zeraunlsOlen
zeraunlsen
zeraunlselen

zeraunlsonan
zeraunlsolenan
zeraunlsenan
zerauntselenan

leraunlsoken
leraunlsokelen
leraunlseken
leraunlsekelen

Ad/zI</ afakul/boak (hikaka moldea)
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Eutsi

NORI-NORK saila
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ORAINALDIA
deutso
deutsote
deutse
deutsete

lRAGANALDIA
zeutson
zeutsoten
zeut5en
zeutseten

ALEGIAZKOA [+KE]
Ieutsoke
leUlsokete
Iculsckc

lcutscketc

zeutsok
zeutsotek
zeutsek
zeutsetek

zeutsoan
zeutsotean
zeutsean
zeutsetean

leutsokek
leutsoketek
IcuIsckck
lcutsekelek

zeutson
zeulsOlen
zeutsen
zeutseten

zeulsonan
zeutsotenan
zeutsenan
zeutsetenan

leutsoken
leutsokelcn
ICuIsckcn
leutscketen

Adizl<i alokutiboak (hikoko moldea)
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ORAINALDIA
diraul
dirau
diraugu
diraute

IRAGANALDlA
nirauen
zirauen
gcnirauen
zirauten

ALEGIAZKOA [+KE I
nirauke
Jirauke
genirauke
liraukete

ziraual
zirauk
zirauagu
ziraulek

nirauan
zirauan
genirauan
zirautean

niraukek
Iiraukek
geniraukek
Iiraukelek

Irann

NORK bakarra

EUSKERA - XL (2. aldia)

ziraunal
ziraun
ziraunagu
ziraulen

niraunan
ziraunan
geniraunan
ziraulenan

nirauken
Iirauken
genirauken
Iiraukelen

Adizki alokutiboak (hikaka mold,a)
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Irudi

NORK bakarra
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ORAINALDIA
dirudit
dirudi
dirudigu

dirodite

lRAGANALDlA

nirudien
zirudien
genirudien
ziruditen

ALEGIAZKOA [+KEj
nirudike
lirudike
genirudike
lirudikete

zirudiat
zirudik
zirudiagu
ziruditek

nirudian
zirudian
genirudian
ziruditean

nirudikek
Iirudikek
genirudikek
Iirudiketek

zirudinat
zirudin
zirudinagu
ziruditen

nirudinan
zirudinan
genirudinan
ziruditenan

nirudiken
Iirudiken
genirudiken
Iirudiketen

Adizki atokaribook (hikako moldea)
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Irilzi

NORI-NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
deriZl

deriztate
deritzot. dericzat
dericzo. deritza
deritzogu. deritzagu
deritzote. deritzale
derizku
derizkule
deritzet, deriztet

deritze. derizte
deritzegu, derizlegu
deritzete. deriztete

IRAGANALDIA
zerizlan
zeriztaten
neritzon. neritzan

uritzon, zeritzan
generitlon, gencrilzan
zeritzoten, zeritzaten
zerizkun
zerizkulen
ncrHzen, oerizte"
zeritzen. zeriztcn
generilzen, gcncriztcn
lcriczelcn. zcrizteten

ALEGIAZKOA [+KEj
lerizlake
Icrizlakele
ncritlokc. ncritzake
leritzoke. leritzake
generitzoke. generill.ake
leritzokete. leritzakete
lerizkuke
lerizkukete
nerhzcke, nerizleke
leritzeke. lerizteke
gencritzeke. generizteke
leritzekete, leriztekete

zeriztak
zeriztatek
zeritzoat. zeritzaat
zeritzok. zeritzak
zeritzoagu. zeritzaagu
zeritzotek. zeritzatek
zerizkuk
zerizkutek
zeritzeat. zerizteat
zeritzek. zeriztek
zeritzeagu. zerizteagu
zeritzetek. zeriztetek

zeriztaan
zeriztatean
neritzoan, neritzaan
zeritzoan. zeritzaan
generitzoan. generitzaan
zeritzotean. zeritzatean
zerizkuan
zerizkutean
neritzean. neriztean
zeritzean, zerizlean
generitzean. generiztean
zeritzetean. zeriztetean

leriztakek
leriztaketek
neritzokek. neritzakek
leritzokek. leritzakek
generitzokek. generitzakek
leritzoketek. leritzaketek
lerizkukek
lerizkuketek
neritzekek. neriztekek
leritzekek. leriztekek
generitzekek. generiztekek
leritzeketek. lerizteketek

zeriztan
zeriztaten
zeritzonat. zeritzanat
zeritzon. zeritzan
zeritzonagu. zeritzanagu
zeritzoten. zeritzaten
zerizkun
zerizkuten
zeritzenat. zeriztenat
zeritzen. zerizten
zeritzenagu. zeriztenagu
zeritzeten. zerizteten

zeriztanan
zeriztatenan
neritzonan, neritzanan
zerilzonan, zeritzanan
generitzonan. generitzanan
zeritzotenan. zeritzatenan
zerizkunan
zerizkutenan
neritzenan. neriztenan
zeritzenan. zeriztenan
generitzenan. generizlenan
zeritzelenan. zeriztetenan

leriztaken
leriztaketen
neritzoken. neritzaken
leritzoken. leritzaken
generitzoken. generitzaken
leritzoketen. leritzaketen
lerizkuken
lerizkuketen
neritzeken. nerizteken
leritzeken. lerizteken
generitzeken. generizteken
leritzeketen. lerizteketen

Adi,ki alokUliboak (hikako moldea)
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ORAINALDIA
diat zioat
dio ziok
diogu zioagu
diote ziotek
diodaz ziodazak
diol ziozak
dioguz zioguzak
diotez ziotezak

IRAGANALDIA
nioen nioan
zioen zioan
genioen genioan
zioten ziotean
niozcn niozaan
ziozcn ziozaan
gcniozen geniozaan
ziotezen ziotezaan

*10

NOR-NaRK saila

321

zionat
ziona
zionagu
zioten
ziodazan
ziozan
zioguzan
ziotezan

nionan
zionan
genionan
ziotenan
niozanan
ziozanan
geniozanan
ziolezanan

Adizl;i alokutiboak (hikako moldea)
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"10

NOR-NORI-NORK saila

EUSKERA - XL (2. aldia)

ORAINALDIA
dioSl
diostaz
diostatc

diostatez

diotsot, diotsat

diotsodaz. diotsadaz
diotso, diotsa
diotsoz, diotsaz
diotsogu. diotsagu

diotsoguz, diotsaguz

diotsote, diotsate
diotsotez, diotsatez
diosku
dioskuz
dioskulC
dioskutcz
diotset

diotsedaz
diotse

diotscz
diotsegu
diotseguz

diotsete

diotsetez

IRAGANALDIA
ziostan

ziostazen
ziostaten

ziostatezen

niatson, niotsan

niotsozen. niotsazen

ziOlson, ziotsan
ziotsozen, ziotsazen
geniolson. geniotsan
geniotsozen. geniotsazen
ziotsoten, ziotsaten
ziotsotezen, ziotsatezen
zioskun
zioskuzen
zioskuten
zioskutezen

niolsen

niotsezen
ziotsen
ziotsezcn

geniotsen

geniotsezen
ziotscten

ziotsetezen

ziostak
zioslazak
ziostalek
zioslalezak
ziotsoat, ziotsaat
ziotsodazak. ziolsadazak
ziotsok, ziolsak
ziotsozak, ziolsazak
ziotsoagu, ziotsaagu
ziotsoguzak, ziotsaguzak
ziotsotek, ziotsatek
ziotsotezak, ziotsatezak
zioskuk
zioskuzak
zioskutck
zioskutezak
ziotseat
ziotsedazak
ziotsek
ziolsezak
ziotseagu
ziotseguzak
ziolsetek
ziotsetezak

ziostaan
ziostazaan
ziostatean
ziostatezaan
niotsoan, niotsaan
niotsozaan, niotsazaan
ziotsoan, ziotsaan
ziotsozaan, ziotsazaan
geniotsoan. geniotsaan
geniotsozaan, geniotsazaan
ziotsotean, ziotsatean
ziotsotezaan, ziotsatezaan
zioskuan
zioskuzaan
zioskulean
zioskutezaan
niotsean
niotsezaan
ziotsean
ziotsezaan
geniotsean
geniotsezaan
ziotsetean
ziolsetezaan

zioslan
ziostazan
ziostaten
ziostatezan
ziotsonat, ziotsanat
ziotsodazan, ziotsadazan
ziotson, ziotsan
ziotsozan, ziotsazan
ziotsonagu, ziotsanagu
ziotsoguzan, ziotsaguzan
ziotsoten, ziotsaten
ziotsotezan, ziotsatezan
zioskun
zioskuzan
zioskutcn
zioskutezan
ziotsenat
ziotsedazan
ziotsen
ziolsezan
ziotsenagu
ziolseguzan
ziotseten
ziotsetezan

ziostanan
ziostazanan
zioslalenan
ziostatezanan
niotsonan, niotsanan
niotsozanan, niotsazanan
ziotsonan. ziotsanan
ziotsozanan, ziotsazanan
geniotsonan, geniotsanan
geniotsozanan, geniotsazanan
ziotsotenan, ziotsatenan
ziotsotezanan, ziotsatezanan
zioskunan
zioskuzanan
zioskutenan
zioskutezanan
niotsenan
niotsezanan
ziotsenan
ziotsezanan
geniotsenan
geniotsezanan
ziotsetenan
ziotsetezanan

Adizki alokutiboak (hikako moldea)
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Erran

NOR-NORK saila

ALEGIAZKOA [+KEj
nerrake

lerrake
generrake

lerrakete

nerrakek
lerrakek
generrakek
lerraketek

nerraken
lerraken
generraken
lerraketen

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)

Adizki alokuliboak (hikako moldea)
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15

PARTITIBOAREN ERABILERA OKERRA

Partitiboaren marka lotzen zaienean, mugagabean izan behar dute izen sintagmek:

Ez dUI liburu gareslirik erosi.
Ez dUI lallik egill.

Hortaz, ez daude ongi emanak beste hauek:

*Ez dUI liburu garesliarik erosi.
*Ez dul lallarik egill.

Batez ere, izena kontsonantez amaitzen denean hedatu da zenbait euskaldunen artean berria, eta
aldi berean gramatikaz kanpokoa, den ohitura hau: *lemurik. *plelllarik. *muskerrarik, *1IIl/IWISUrik,
*uipulllellurik, *pluralurik. *Uhullizurik, *giuJllurik, e.a.

Hori horrela, aditzarekin egiten den komunztaduran izen sintagma partitiboek ez dakarte sekula
numero markarik eta, honenbestez, adizkera jokatuan ezin dezakete erabil pluralik. Izen sintagma
hauek ez dute sekula pluraleko komunztadura sorrarazten dagokien hizkeretan. Beraz, azken aldiotan
hedatzen ari diren egitura hauek, hain segur erdal interferentziaren ondorio direnak, zeharo arrotzak
eta baztertzekoak dira:

*Ez diluz/e gaixoak selldalzeko behar direll Iresllarik.
*Aspaldiall ez zirell elllzulell horrelako hilzik.
*Ez diluzu lagull ollik aurkiluko.

Beraz, hau da Euskaltzaindiaren erabakia:

Erabil bedi partitiboa euskaraz, beti erabili izan den gisa, hau da,
artikulurik gabe (JagUllik, Jallik, ahulllzik, e.a.) eta pluralik gabeko
komunztadura eginez aditzarekin (dugu, dUle, gelluell, e.a.).

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)

Partitibooren erabilera okerra
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16

ZU fZAN EZfK

Askotan entzun eta ikusten dira azken urteotan honelakoak:

Autobusak eta taxiak ezik.
Zuri ezik. gaillerako guztiei bidali diet txostella.

Esan behar da, hala ere, 'izen sintagma r izall ezik' dela autore gehienek erabiltzen dutena:

"fsabe/ek, aoz izall ezik. zuka itz egill bear izaten zion aillJart'.
"Te%gia izan ezik. beste e/edergai guztiak agertu, ikertu. ....
"Errira po/bora-billa zoazenean izan ezik. ondo gordeta zaudeke an".

325

fzan ezik-en ezkerrean doan sintagmak dagokion kasu marka hartu ohi du: herri horretan izan
ezik, zuri izan ezik. igandeetan izan ezik. e.a. Salbuespena, batzuetan, ergatiboarekin egiten dela dirudi,
behin baino gehiagotan aurkitzen baita absolutiboan izan ezik-en aurreko sintagma, nahiz ondokoa
ergatiboan joan:

Bera izan ezik. ezin zuan i,lork hilz egin errosarioa bukatu arte (Oskillaso).

Orixe egingo eban zu izan ezik beste edozeifiek (Tx. Agirre).

Baina askotan ergatiboa jartzen da, jakina:

Horixe egingo luke. zuk izan ezik. beste edozeinek.

Horrenbestez, hauxe da Euskaltzaindiak gomendatzen duena:

Erabil bedi formula OS03, izan ezik, eta ez ezik bakarrik, eta au·
rreko sintagmak har beza dagokion kasu marka. Nolanahi ere, er·
gatiboaren kasuan zilegi da absolutibo kasua erabiltzea,

Oharra: hall ezik horrek ez ditu agortzen, zemahi gisaz, ezik-en beste erabilera batzuk.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)

Zu izan ezik
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17

EUSKAL ALFABETOAREN LETREN IZENAK (*)

Euskal alfabetoa edo ABC-a hogeila zazpi letrak osalzen dUle, ordena honelan jarriak, beren
izena ondoan dUlelarik:

Letra Izena

a a
b be
c ze
d de
e e
f efe
g ge
h halxe

i
j jOla
k ka
I ele
rn erne
n ene
il eile
0 0

p pe
q ku
r erre
s ese
I Ie
u u
v uve
w uve bikoilza
x ixa
y i grekoa
z zela

Letra hauelalik c eta honen aldaera " (c haulsia), q, v, w eta y, ohiko euskal hilzak idazleko
erabillzen ez diren arren, kanpotar izenak Iranskribalzeko beharrezkoak direlarik, euskal alfabeloan
sartzen dira.

Korneni da, beraz, euskal hizlegiak abc honelako lelra ordenaren arabera sailkalzea.

(Euskallzaindiak, Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean onartua)

(0) Oharra: Arau honek lehendik harturiko erabakia zehazten/aldatzen duo tku. Euskera XXIV, 1979, 2, 703-704.
orr.

Euskal alfabetoaren letren izellak
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ORDINALEN ETA BANATZAILEEN IDAZKERA (*)

327

Ordinalak adierazteko orduan euskal literaturan eta idazleen artean erabilera eta ohitura anitz
izan direnez, batasuna egiteko Euskaltzaindiak beti puntu bat jartzea gomendatzen du ordinala adie
razteko. Alegia, garren esango litzatekeen tokian puntua jarri behar da sistematikoki, inolako bereiz
ketarik egin gabe erromatar eta beste sistemetako zenbakien artean. Horrenbestez, zenbakien ondoren
puntua crabiliko da eta garren zenbakiak lctraz idazten direneko bakarrik utziko da. Ordinala adie
razteko marka horri artikulua eta kasu marka gaineratuko zaizkio, hala beharko balitz, edozein sintag
marekin gertatzen den bezala:

XX. mendea
hogeigarren mendea
10. mendea
hamargarren mendea
/0. lasterkaria
2. etxea
3.ak esan du
Hau da 4.a eta beste hori 5.a
x/x. mendean ez zen !Ialako buru!lausterik izan, baina XX.ean, ordea, bai.
Il/. kapitulua polita da. Aldiz, /V.a ez zaio !lain ongi atera.
XVIl., XV/Il. eta X/X. mendeetan
XVIl, XVll/ eta X/X. mendeetan
Retegi Il.a
Tolosa /ll.arekin
Juan' Karlos l.ak esan duenez
e.G.

Irakurtzeko orduan "hogeigarren mendea", "hamargarren mendea", e.a. irakurriko dira. Azke
neko adibideak, berriz, honela: "hamazazpigarren, hemezortzigarren eta hemeretzigarren mendeetan",
"hamazazpi, hemezortzi eta hemeretzigarren mendeetan", "Juan Karlos lehenak esan duenez", e.a.

Zenbait kasutan, hala ere, ordinal horiek ez dira beti benetako ordinal gisa erabiltzen eta ahos-
katzeko orduan ez da "garren" erabiltzen:

Matematika /l.
Euskal Gramalika. Lehen Urratsak-lll.

Alfazenbakizko aposizioetan ez da beharrezkoa puntua erabiltzea:

Seat 850 (Seat zortzi e!lun eta berrogeita hamar).
Laiola 93 (Laiola laurogeita hamahiru).
N / errepidea.

(*) Oharra: Arau honek lehendik harturiko erabakia zehaztenlaldatzen duo Ikus Euskera XVI, 1971. 150~153. orr.

Ordinalen eta banatzaileen idazkera
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Nola emalen dira ordinalak lelra bidez? Ordinalen lelra bidezko idazkeran arazoak sortzen diluen
bakarra S.aren ordaina 00. Lileralura lradizioan erabiltzen diren formak bostgarren (000 bortzgarren)
eta bosgarren (edo borzgarren) dira. Boskarren eta gainerako -k- dunak ez dira aulore zaharretan ia
agertzen: fonna -k- dunak (boskarren eta bostkarren) soilik erabiltzen diluen bakarra M. Zabala da,
ela horrelako fonnak erabiltzen dituzten besle hirurek -Capanaga, Afiibarro eta Izluela- aldaera -g
dunak ere badarabillzale. Gero, XIX. mendearen bukaeraz gero gehiago zabaldu zen boskarren, baina
Hegoaldean soilik ela idazle garbizaleen artean bakarrik. Beraz, badirudi euskara balurako egokiagoak
direla -g- aldaerak, ela horien artean balasunean konlsonanle mullzoak murrizleko hartu den erabaleko
jokabidea (hiZlegi eta ez hilZlegi e.a.) konluan harturik badirudi forma bakuna dela gomendalzekoa.
Arrazoi bertsuakalik badirudi bosna (bonna) eta ez boslna dela gomendatu behar den forma.

Beslalde, 2\., 4\. eta kidekoiei dagokienez, batgarren grafia erabalekoa da, ela salbuespen ba
karra M. Zabala da, ogeta-balkarren erabillzen duena. Balgarren gehienbal aurreko osagailik bereizirik
agertzen da lradizioan (hogeita batgarren. zenbalgarren. e.a.), eta hori da hain zuzen numeralenlzal
gomendalu zen idazkerari gehien egokilzen zaion aukera.

Hortaz, hau da ordinalentzal Euskaltzaindiak euskara balurako erabakilzen duen idazkera:

Bigarren. hirugarren, laugarren, bosgarren (borzgarren), seigarren, wzpigarren. zortzigarren,
bederatzigarren, hamargarren, hamaikagarren ...., hamabosgarren (hamaborzgarren) ...., hogeiga
rren, hogeila balgarren, hogeita bigarren ....• hogeita hamargarren .... , berrogeita batgarren ......•
ehungarren, milagarren ....Eta galderelan zenbatgarren.

Saileko lehen kideari buruz, erabillzen diren formek (lehen. aurren, ela lehenengo, lehenbiziko,
lehendabizika e.a. ) ez dule ortografi arazorik, ela oraingoz, ez du Euskallzaindiak horielako balere
hobeslen.

Orobal, ela banalzaileei dagokienez, bana (ela, beraz, hogeita banal, boslla (borma), hama
bosna (hamaborzna), ehuna, mila bana. idazkera proposalzen du Euskallzaindiak. Halaber, galderetan
zenballa erabiliko da. Jakina denez, Iparraldeko tradizioan, zenbakia bokalez bukatzen denean -na gabe
ora erabiltzen da: bira (baina hiruna, launa), seira, wzpira, zortzira, bederatzira, e.a. Euskaltzaindiak
ez du erabilera hau gaitzesten.

Laburbilduz, hortaz, hauxe da Euskaltzaindiaren erabakia:

1) Ordinaletan "garren" ahoskatzen den bakoitzean puntua jar
bedi haren ordainean: Atano X.arekin, XX. mendean, 12. mendean.

2) Oso-osorik letraz idazteko orduan arazoak sor ditzaketen or
dinalek honela egiten dute: hogeita batgarren, hirurogeita batga
rren. Hala ere, bosgarren, hogeila bosgarren, hirurogeila hamabos
garren, e.a. idatziko da.

3) Distributiboak, ana baliatuz osalzen direnean, honela idazten
dira: bana, bosna, ehuna, mila bana, zenbana, e.a. Hauen aldaerak
ere (borzna) berdin idatziko dira.

(Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an onartua)

OrdillaLen eta hanalzaileen idazkera
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BENETAKO,
OHIKO

329

Oro/ariko Euskal Hiz/egian bene/an sarreran ikus daitekeenez, benetako izenlaguna bizkaieraz
ko eta gipuzkerazko Iiteratura tradizioetan, 1800. urteaz gero asko erabili den esapidea da. Han bertan
ikus daitekeenez, bene/ako da tradizioko idazle guztiek erabili izan duten forma. Azken urte hauetan
hainbat testutan agertzen den bene/azko aldaerak ez du aide horretatik inongo euskarririk. Bestalde,
eramoldearen aldetik ere badirudi, bene/an-en izenlaguna denez gero, bene/ako deJa dagokion forma.
Hortaz, egiazko-ren kutsutik edo sortu bide den bene/azko-k ez du, antza denez, inongo aide onik
euskara baturako gomendatua izan dadin.

Ohi partikularen izenlagunari dagokionez, lehen agerraldiak 1627koak dira, Etxeberri Ziburu
koarenak, ohiko forman:

mea ere la/z/en zaio. lillura/zen begiak.
Ohiko ere gal/zen du kolorea bisaiak (MD I 43).

Harrezkero, hori da gaurdaino lparraldeko testuetan salbuespenik gabe (Goyhetcheren olJizko
bat izan ezik), agertzen den forma. Hegoaldean hitza gutxi erabiltzen da tradizioan, baina 1968 baino
lehenagoko adibideak (jan·edan-eko bertsoak, Orixe, zaitegi, K. Mitxelena, Txillardegi) ohi-korenak
dira. Azken hogei urteotan, aldiz, ohizko. analogikoa da Hegoaldean nagusitu den aldaera.

Beraz, hau da EuskaJtzaindiak erabakitzen duena: idatz dadila
euskara batuan benetako (eta ez benetazko). Ohik%hiVco bikotea
ri dagokionez, Euskaltzaindiak, inolako aukerarik egin gabe, go
gorarazi nahi du ohiko dela tradizioan nagusitzen dena eta Ipa
rraldean gaur bizi den forma bakarra,

(Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an onartua)

Benetako. ohiko
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BETIKO ETA HONEN KIDEAK

EUSKERA - XL (2. aldia)

Beti bezalako aditzondoak, eta, hau bezala, atzo, etzi, sekula, gaur, bihar, luzaro, e.a. denbora
adierazten duten aditzondoak dira berez. Eta, aditzondo diren neurrian, ez dute dcklinabide atzizkirik
hartzen:

Beti on da hizkuntzak jakitea.
Etzi izallgo da Euskaltzaindiaren bilera.

Batzuetan, denbora aditzondo hauek izenlagun funtzioa ere bete dezakete. Hori lIollgo/noizko
denborazko genitiboa markatzen dutenean gertatzen da:

Betiko leloa kantatzen dabil hori.
Betiko ametsa du horrek buruan.
Gaurko negarra biOOrko poz bihurtuko aOOI da.

Kasu hauetan, ikusten denez, adilzondo-oinarria + ko forma erabiltzen da. Hori izan da euskalki
guztietako literatura testuetan erabat erabili izan den forma bakarra:

Betiko itoginak arria zulatu, ta aldi luzeak guztia artu (RS 16).
Ez dela hemen gure bethiko egoitza (Lap 22 (V 13).
Hilz hartu nintzan ene beliko lagun Lorenzo Tolosarekin (Xa Odol 35).
Manasi ona, (.. .), ta bere betiko adiskide Josepa (Ag. Kr 23).

Beste batzuetan, aditzondo horiek adizlagun bihur daitezke, kasu destinatiboan:

Adiskide, ze aSlllo duk biharko?
Gaurko hemell izango zela esan men.

Ikusten denez, kontsonantez bukaturiko hauek -ko hartzen dute zuzen-zuzenean, nahiz noizbe
hinka noizkorako, biharkorako, e.a. bezalako formak ere ageri diren. Bokalez bukatzen direnekin, or
dea, zalantzak sor daitezke: betikolbetirako.

Idazleen eta hiztunen usadioa kontuan hartzen bada, gauzak aski argi direla dirudi: Ekialdean
betiko eta honen aldaerak (betikoz) erabili ohi dira beti; Mendebalean ere, Arrueren kasuan izan ezik,
betiko erabili izan da XX. mendea arte. Betirako-ren adibide guztiak berriak dira, mende honetakoak
eta Mendebalekoak: Labayen, Lizardi, Inza, B. Enbeita, Basarri, Berrondo, Txillardegi eta Irazusta.
Erabileraren kopuruari begiratuz gero, hala ere, %6 inguru baizik ez dute osatzen betirako aldaeraren
adibideek.

Betiko eta "DIlen kideak
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Honenbestez, hau da Euskaltzaindiaren erabakia: Idazleen era·
bilera eta deklinabideko egituratze formala kontuan hartuta, gar
bi dago betiko dela forma egokia Euskal Herri osoari begira eta
aditzolldoa + ko forma dela hobetsi beharrekoa. Hortaz, gaurko,
biharko... bezalaxe, atzoko, etziko, sekulako, luzaroko eta betiko be
zalako formak dira aditzondoentzako hobesten direnak.

331

(Euskaltzaindiak, Oiartzunen. 1994ko abenduaren 29an onartua)

Betiko eta honen kideak
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ARABERA

EUSKERA • XL (2. aldia)

Iparraldeko eta Nafarroako Iiteratura tradizioetako hitz hau hainbat eratan agertu da testuetan:
araura, arauera, arauia/a, arabera, etab. Dena dela, XVIII. mendeaz gero erdarazko "segtin I se/on ".
·en kide bezala, arabera, arauera, e.a. aldaera horien guztien artean, arabera da Iiteraturan erabili den
forma nagusia.

Beraz, euskara baturako erabakitzen den forma bakarra arabera
da esapide gisa erabiltzeko.

• • •

Bibliografia:

K. MITXELENA, Orotariko Euska/ Hiztegia, arabera eta arau sarrerak.

(Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an onartua)

Arabera
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/RITZI

333

Euskalliteratura tradizioan hainbat formatan agertzen da hitz hau: eretxi, eritxi, eritzi, iritxi eta
irilzi formetan gutxienez. Jakina denez, euskara batua eratzen hasi zenean, 1960-70 hamarraldian, iritzi
zen, aide handiz, gehien erabiltzen zen era. Gero, euskara batuaren finkatze prozesuan, hainbat idazle
eritzi eraren aIde makurtu zen, zaharrena eta bizkaierazko tradizioan erabilia zelakoan.

Literatura tradizioaren azterketa zehatzak gauzak ez direla horrela erakusten du. Idatziz lehen
agertzen den forma, Juan de Zumarragaren gutunean (1537) jadanik, eretxi da, eta hori berori da biz
kaierazko Iiteratur tradizioan erabat nagusi agertzen dena. Bestalde, forma hori da etimologikoki ja
torrizkotzat hartu behar den ereilzi-tik (ik. Mitxelena, FHV 106. orr.) gertuen dagoena. Eritzi, Ipa
rraldeko eta Gipuzkoa aldeko testu zaharretan agertzen da, gebien bat oneritzi, gaitzeritzi eta antzeko
elkartuetan, eta inoiz ez izen bezala. Bestalde, forma hau erabat desagertzen da Iparraldean XVII.
mendean. Gipuzkoa aldean, haren ordez iritzi agertzen da XVIII. mendean (1713an jadanik) eta hau
bakarrik erabiltzen da mende horren azkenaldeaz gero.

Azkenengo bi mendeetan, iritzi da, aIde handiz gehien erabiltzen den forma. Bizkaieraz ere,
1800-1970 epean, oro har, eretxi-ren erabilera gutxituz doa eta iritzi-rena gehituz, eta dirudienez, 1970a
inguruan iritzi zen bizkaierazko idazleen artean gehien erabiltzen zen forma, eretxi-ren (eta, noski,
eritzi-ren) gainetik. Bestalde, azken hamarraldiotan hitza sartzen hasia da Iparraldean, iritzi forman
hain zuzen.

Hortaz, badirudi, euskara baturako gomendatu behar den era irilzi dela nahiz izen, nahiz aditz
bezala. Inork ez du zalantzan jartzen e-z hasten diren formak zaharragoak direla euskaraz, baina ebili
eta ekusi zaharkitutzat jotzen direnez gero, ez da arrazoirik ikusten erilzi-rekin beste horrenbeste ez
egiteko.

Beraz, hau da Euskaltzaindiaren erabakia: irilzi erabil bedi aditz
nahiz izen gisa.

• • •

Bibliografia:

I. SARASOLA, "Bizkaiera eta euskara batua: eritzi-iritzi eta nire-nere literatur tradizioan".
lKER-6 Luis Villasanteri omenaldia.

(Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an onartua)

fritz;
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ARAZI (*)
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Aditz "erazleak" edo "arazleitk" eratzeko, euskaraz arazi / erazi / erazo / arazo aldaeretan ager
tzen den hitzaz baliatzen gara. Hitz hau dagokion aditzaren ondo-ondoan doa perpausean, eta delako
aditzaren erroa da berez agertzen dena. Horretaz bestalde eragin ere badugu, euskalki guztietan egin
-en bidez cratzen diren aditzen "erazle" gertatzen dena, eta, bizkaicraz, batcz ere, gaincrako aditzckin
crc erabilt7.cn dcna.

Arazi / erazi / erazo / arazo aldaerak horrela banatzen dira euskalkien arabera: zubereraz (eta
Detxepare eta Leizarragagan) beti, salbuespenik gabe, erazi agertzcn da; lapurtarrek (Materre, Etxeberri
Ziburukoa eta Axularrenganik hasita gaurdaino) eta behenafarrck, beti, salbuespenik gabe hauek ere,
arazi erabiltzcn dute. Amikuze aldeko idazle bakanak dira zalantzak agertzen dituztcn bakarrak. Antza
denez, Baztango cta goi-nafarrerazko tcstuetan ere arazi da erabiltzen dena.

Mcndebaleko idazleengan, berriz, nahasiagoak agertzcn dira gauzak. Gipuzkeraz, hainbat autore
klasikok erazi crabiltzcn dutc, bakancn batck arazi. zcnbaitck azi eta gchicnck erazo. Lardizabal eta
Agirre Asteasukoa horien artean. Bestalde, Mendiburu eta Ubillos-ek bederen ar erazi baina aSlIlarazi
idazten dutc. Mendc honetako autoreengan (1970 arte) horick guztiok ikusten dira, eta aldaketa na
bariena arazi aldaeraren agerraldien gehitzea bide da. Bizkaicraz erazo da, aldc handiz, forma nagusia.
Aldaera horien aldean arazo. azi e.a. askozaz gutxiago erabili izan dira, antza denez.

Batasun prozesuak ekarri duen aldakuntza nagusia, erazo. arazo eta azi aldacren desagertzea
izan bide da: hurbilketa gisa, MaizlasUlI HiZlegia-n ez dago erazo-rcn agcrraldirik cta erakusgarri be
rean arazo-rcnak bi dira, arazi-renak 164 (59 IparraJdekoak) eta erazi-renak 134, dcnak, bat izan ezik
Hegoaldckoak. Ikusten denez, batasunaren prozesuak ez du arazi eta erazi-ren arteko hautakcta bi
deratu: Iparraldeak arazi soilik erabiltzeari custen dio, eta Hegoaldean bi aldaeren arteko zalantzek
(askotan autore bat bcraren baitan ere) beren harlan diraute. Bestalde, azken urteotan, zuberotarrak,
Herria aldizkarian bederen, arazi erabiltzen hasi dira erazi-ren ordez.

Euskaltzaindiak gomendio bat eman zucn arazi / erazi-ri buruz, 1971 ko abuztuarcn 4ko batza
rrean onartua eta urte bereko Euskera-n 158. orrian argitaratua izan zena.

Hala ere, cz dira asko arau hura betetzen dutenak, bestcak bcste, aski korapilatsua delako cta
hautakizun asko, gehiegi agian, eskaintzen dituelako: esaterako, sor arazi, sor erazi, sorlarazi, sor
lerazi idatz daiteke arau horren arabera. Aniztasun honetan bi arazo nahasten dira: aditz-erroaren for
marcna eta arazi / erazi-rcna. Lehen arazoa oso zabala da -azken batean, hitz-elkarketan Ichen osa
gaiak, aditza denean, zer forma izan behar duen- eta azterketa sakonak eskatzen ditucnez gcro,
badirudi oraingoz bi hautakizunak -I-dunak eta -1- gabeak zilegi utzi behar direla. Hortaz, arauaren
bakuntza arazi / erazi-ren aldetik egin behar da, egitekotan.

Gorago azaldu den cgocrarcn arabera, badirudi filologia argudiock ez dutcla aski pisu arazi cta
erazi-rcn artean bata bestearen gainetik hobesteko: bick dute, nork bere eremuan, behar adina antzi
natasun cta literatur lekukotasun. Hortaz, beste era bateko arrazoiak erabili behar dira, puntu horretan
batasuna bideratuko bada.

(*) Oharra: Arau honck lehendik harturiko erabakia zehaztenlaldatzen duo Ikus Euskera XVI, 1971. J56-159. orr.

Arazi
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Arrazoi horien ildotik, argi bide dago errazago gerta daitekeela hainbeste zalantza agertu eta
agertzen dituen Hegoaldea arali erabiltzera bultzatzea, laurehun urtez inongo zalantzarik gabe arali
besterik erabili ez duen Iparraldeak bere usadioa aida dezan lortzea baino. Uste honetan, Euskaltzain
diak arali aldaera gomendatzen du euskara baturako. Nolanahi ere, salbuespen gisa adierali gomen
datzen da, Hegoalde osoan lortu duen erabiltze zabalagatik.

Bestalde, arauan, tradizioan agertzen den idazkera nahaste eta aniztasuna kontuan harturik, ba
dirudi ez dela arrazoirik lehen proposatu zen gomendio korapilatsu eta ikasten zailari eusteko. Ego
kiagoa da Euskaltzaindaren ustez arali beti .loturik idaztea gomendatzea.

Beraz hau da arauaren forma berria:

1) Aditz "arazleak" eratzeko, arali aldaera gomendatzen du Eus
kaltzaindiak, salbuespen bakarra adierazi delarik.

2) Aurreko aditzari lolua idatziko da beli arazi: harrarali, ero
rarazi, iraunarazi, hi/arazi, betearali, galarazi, geldiarazi, ezaguta
razi, nabarmenarazi, ihardetsarazi, ina"osarazi.

3) Zenbait aditzen aldaera t-dunak, hots, sortarazi, agertarazi eta
kidekoak, sorrarazi, agerrarazi eta kidekoak bezain zilegizkotzat
hartzen dira.

4) Arali-ren aurreko aditza a bokalaz amaitzen baldin bada, a
biekin bat egingo du: aldarali, benedikarali,jokarazi, koordinarali,
obligarali, sOlializarazi.

(Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an onartua)

Arazi
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BA· ETA GABE·REN IDAZKERA (*)

Batasuna egina den kasu batzuetan, Euskaltzaindiak araua zein den oroitarazi besterik ez du
egiten:

I) Ba- aurrizkia baldintza markatzeko hizkia da kasu batzuetan:

Mikel elorlzen .bada elkarrekin afalduko dugu.

2) Beste batzuetan, ordea, ez:

Badator Mikel.

Bietan aditzarekin batera idatzi behar da, bereizketarik egin gabe. Hala ere, baldintzazkoa ez
denean, hizki horren eta aditzaren artean beste hitz batzuk ere sar daitezke. Orduan, ba bakarrik idatzi
behar da:

Ba omen dator Mikel.
Ba ote dalor Mikel?

Beraz, salbuespen hori kenduta, ba beti aditzarekin elkarturik idatzi behar da.

• • •

Gabe hitza, aldiz, bereiz idatziko da:

Argirik gabe.

Dena dela, aldaera bati baino gehiagori ematen dio bide hitz honek. Partitiboaren marka har
dezake gabe-ren aurreko hitzak nahiz gabe-k berak. Bi hitzak markarik gabe ere ageri daitezke, ondoko
adibideotan ikus daitekeenez:

Argirik gabe
Argi gaberik
Argi gabe.

(0) Olrarra: Arau honck lehendik harluriko erabakia zehazlen/aldalzen du. tkus Euskera XVII, 1972, 168-113. orr.;
Ea.kera XVt, 1971, 156-159. orr.
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Biek, ordea, ezin dute aldi berean hartu marka:

*Argirik gaberik

Gaberik hitzaren aldaera da barik forma ere, oso erabilia dena. Hau ontzat eman behar da, ja
torrizko formatik aski urrundua da eta:

Argi barik

Horrenbestez, hauxe da Euskaltzaindiaren erabakia: elkarturik
idatzi behar da ba-, baina bereiz gabe.

Lotsagabe eta kidckoei dagokicncz ikus Euskallzaimliarcn hilz clkarkctari buruzko araua.

(Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an onartua)

Ba- ela Gabe-ren idaz}cera
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RITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA (*)

Maiz gertatzen da kontzeptu, gogamen, tresna edo jarduera berriak adierazi behar izatea. Bide
egokia du horretarako euskarak, beste hainbat mintzairak bezala, hitz-elkarketa. Horrela eratuak dira,
adibidez, lege-gordai/u. aditz-erro. bame-araudi. Foru Aldulldi, irrati-elllzule. bozeramale. idazma
killa. ziurtagiri. zelulabakar eta beste mila. Ondoko hizkuntzetan sintagma zabalagoen bidez adierazten
dena azaltzeko ere baliabide erosoa dugu hitz-elkarketa: osaba-i/obak (zillera joall dira), (autobusa)
bete-betea (dator), etxez etxe(ko postaritza)•... Arrazoi sendoak ditugu, beraz, hitz elkartuen osaera
-idazkerak ongi ikasi eta zuzen erabiltzen jakiteko.

Arreta bereziaz azlertu izan du Euskallzaindiak hitz-c1karkelaren esparru hau. 1971 n ell1anak
ditu, azkenekoz, hitz elkartuen idaztarauak. Geroztik ikusi ahaI izan denez, gomendio-arau haiek ez
dute behar adina argibide eskaintzen eta aski neurri lI1ugatuan betetzen dira. Hori dela eta. hitz-e1kar
kelaren azterlan zabal bat egin du Euskaltzaindiak, LEF batzordearen bidez, 1986tik honakoan. Lan
gintza horren azken emaitza gisa, eta hainbat euskalduni iritzia eskatu ondoren, Hitz Elkartuell Osaera
eta Idazkera izeneko txostena aurkeztu berri du LEF batzordeak.

Txostena berariaz aztertu du Euskaltzaindiak. Euskara Batuko batzordean eta osoko bilkuretan.
Kontuan izan dira, horrekin baIera, zenbait euskaltzainen ohar idatziak. Eta azkenik. guzti horren on
dorioz, honako erabaki hauek hartu dira: Hitz Elkartuell Osaem eta Idazkera argitara ematea eta idazki
horren labulpenezko gomendio-erabakia. orain eratzen diren hilz elkartuen oinarri-oinarrizko idazta
rauak biltzen dituena, luze-zabal ezagutaraztea.

Hori guztia kontuan izanik, eta lehendik emandako pausoen ildotik, hitz elkartuei buruzko ar
gibide eta gomendio-arau hauek eskaini nahi ditu Euskaltzaindiak.

I. IRIZPIDE NAGUSIAK

1.1. Hitz elkartuen erabilpen.eremua

Baliabide indartsua da hilz-c1karketa. erdarazko hainbat hitzarte euskaraz eroso eta labur azal
tzeko. Erdal izen-konplementazio askoren ordaina, esate baterako, horrcla ell1aten du euskarak: guraso
-elkarte. telefollo-zellbaki, garapell-mai/a, zerga-bi/tzaile. Aukera paregabea eskaintzen du, orobat, er
dal "izen + adjektibo erreferentzial" egiturak ordezkalzeko: esku-Iall (trabajo malluall travail ma
/luel). aho-litemtura (literatura oral I liUemture orale), ekollomi teoria (teor/a ecollomica I theorie
eco/lomique), etab. Bide honi eutsi behar Iilzaioke orain ere, ahal den guztian, erdal hitz-lI1oldaera
arrotzen menpekoegi bihurtu nahi ez badugu.

Era berean, bikoleak izendatzeko dvandva-elkarteak ditugu egokienak: erdarazko los hijos lies
ellfallts. los reyes lies rois edo los padres lies parellls esamoldeen (hau da, bikotea izendatzen duten

(*) Oharra: Arau honek lehendik harturiko erabakia zehazten/aldatzen duo fkus Euskera XVI. 1971, 156-159. orr.
Testuan ematen direo erreferentzietarako. ikus Euskera XXXVII. 1992.2.37. liburukia (2. aldia), 721. orritik aurrera.
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hitzen) ordain jatorrak seme-alabak. errege-erreginak eta aila-amak (edo gurasoak) dira euskaraz;
inoiz horien lekuan agenzen diren erregeak. ailak bezalakoak ez dira onargarriak.

Askotan eta egoki balia daitekeen hitz-elkarketak ere baditu, ordea, bere mugak. Osagaien aneko
erlazio ilunak direla medio, mezu-hanzailearentzat ulergaitz gena daiteke hainbat kasutan hitz elkanua.
Hobe da kasu hauetan eraikuntza sintaktiko libreetara jo, argitasunaren mesedetan: uniberlsilaleko ira
kasleak, merkaluaren bilakaera, udalelxeen an/Olamendua edo elizbarruliko museoa esan eta idatz de
zagun halakoetan, unibertsilale-irakasleak. merkalu-bilakaera. udalelxe-al1lolamendua edo elizbarruli
museo modukoctara lerratu gabe.

1.2. Hitz-junturako hots-aldaketak: hots-Iegeak

Hitz elkanuen junturako hots-aldaketak corpus zabal batean ikenu ondoren argi ikusten da lehen
osagaiaren azken ookala erori eta ondorioz genatzen diren kontsonante-aldaketak edo azken bokalaren
aldaketak zenbait izenetara mugaturik egon direla. Begi, ardi. argi. beso, elxe. arlo, idi... > bel-,
art-. arl-. besa-. elxa-. arla-, il-... forman aurkitzen dira euskal lexikoan aspaldidanik txenatuak di
tugun izenetan: belile. arlizar, ileuli, arlaburu. besamolZ, elxalde... Baina hauen ondoan hor ditugu era
berean begi-keinu, begi-kolpe. begi-azal. argi-Ixinla. argi-ilpi, ardi-Ixabola. ardi-gaZla, ardi-sail, arto
-erregulada, arlo-jale, arlo-alor, beso-Iall. beso-giharre, elxe-errelze. elxe-gaill, elxe-bizjlza... Emaitza
desberdin hauen aurrean, ondoko puntuok zehaztu beharra ikusten da:

a) Drain eratzekoak diren elkaneetan ez da komeni behinolako hots-aldatze legeak, aspaldisko
galdurik daudenak, berpizten jardutea: Ixislulari-elkarlea, bOlikari-lana. safari-bidaia. kullur(a) aslea
esan eta idatz dezagun beraz, eta ez Ixislulal elkarlea. bOlikal lana, safal bidaia. kullul aslea eta abar.

b) Aipamen berezia zor zaie azken uneetako uniberlsilal, monelal. medikal, nekazal eta an
tzekoei. Guztiak dira erdal adjektibo erreferentziala ordezkatzeko erabili direnak: ambilO ulliversilario
= unibertsilal esparrua. po/{Iica monelaria = mOllelal polilika. examell medico = lIIedikal azlerkela,
ayuda finallciera = fillall/zal lagUlIIZ</... ikusi eta irakunzen ditugu gero eta l11aizago. Bide zuzena,
hitz-elkarketaz balialzekotan, ulliberlsilale-esparrua, monela-polilika, etab. embiltzea da.

c) Era berean, aparteko aipamena merezi du >a< itsatsiarcn galerak: ikus 1.3.

1.3. Lehen osagaiaren amaierako >a<: galdu ala ez

Bada adibide zaharrik, bokal-kontrakzioa gertatu dclako edo beste zerbaitengatik lehen osa
gaiaren amaierako >a< hori ageri ez duenik: Elizolldo. Elizmendi. Elejosle, eskolemaile, etab. Hala
koetan ere ez da falta izaten, ordea, bokalari bere horretan eutsi izanaren lekukotasunik: Elizagarai,
Elizabeherea. Elejabeitia. eskola-emaile, etab.

Puntu horietan desadostasun bat baino gehiago agertzen den arren, ez da hori gaur eguneko auzi
-iturri nagusia. Esparru jakin-mugatu horretatik gainezka eginez, izan ere, bestelako hedadura eta ager
pen-maiztasuna eskuratu du bokal-galera honek XX. mendean: 1950elik honakoan ugarituz joan diren
kullur hizkulllza. lileralur lradizio, hizkuntz egoera, ortografi arau, leknologi maila modukoetan be
reziki. Gaur egun nahaste-borraste handia dago, puntu honi dagokionez, euskal idazleen (eta are, zen
baitetan, hiztunen) artean.

Hori guztia kontuan izanik, Euskaltzaindiak honako bide hau hobesten du:

I. Bukaeran >ia< duten hitzak lehen osagai edo mugatzaile gisa dihardutenean, >a< hori
kenduta nahiz kendu gabe erabili: biologi aZlerkela. geologi irakaslea. pedagogi berrikull/za. or/ografi
arauak, erreferel1lzi punlua. diplolllazi falla, bidai agenlzia. Filo.5Ofi Fakultalea. Euskal Aulollomi EI
karlea. edota biologia (-) azlerkela, geologia (-) irakaslea. pedagogia (-) berrikulllza, orlografia (-)
arauak, e.a.

2. Lehen osagaia eliza. burdilla. hizkuntza. kullura, nalura edo lileralura hitza ( eta sei hitz
hauek bakarrik) duten elkaneetan eliz. bardin, hizkulllZ, kullaI'. nalur, lileralar forma >a<-gabeak zein
eliza-. burdilla-, hizkunlza-. kullura-, lIalura-. lileralara- >a<-dunak berdin onargarri dim. Ongi ema
nak daude, beraz, bai eliz agilllaria. bardill fabrika. hizkal1lZ gailasuna, kallur emallkizulla, lIalar ziell
tziak, lileralur lradizioa modukoak eta bai eliza (-) zerga, bardilla (-) sallzailea. hizkalllza (-) eskola,
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Kultura Saila, naturazalea. literatura (-) joera gisakoak. Lehen osagaiari berezko >a< hori kenlzen
zaionean. marrarik ez erabiJi (edola lolurik eman. bigarren osagaia erdi-alzizki dulen burdinginlza mo
dukoelan).

3. Gainerako elkarte berri guzlielan debeku da lehen osagaiaren amaierako >a< kenlzea. Be
raz eskola (-) liburua. iraultza (-) giroa, jaiotza (-) kontrola. plangintza (-) arduraduna. fonetika (-)
legea. gramatika (-) araua. kutsadura (-) arriskua. ohitura (-) aldaketa. Medikuntza Fakultatea, hez
kuntza (-) alorra. finantza (-) egitura.... idalz bedi. eta ez eskolliburua. iraultz giroa. jaiotz kontrola.
plangintz arduraduna, kutsadur arriskua, ohitur aldaketa. Medikuntz Fakultatea. hezkuntz alorra. fi
nantz egitura....

1.4. Berrelkarketa

Alai biko sinlagma izan ohi da. normalean. hilz-elkartea: ZUZetl-ZUzenean, seme-alabak. mutur
-zikin. meza-emaile, diru eske. ikasgela, Zikin-fama. baratxuri-zopa, ardi-gazta edo bibliografi ohar
elkarteek. horrela. bina hilz diluzle.

Duda-mudak sortzen dira hilz bi baino gehiagoko elkarteelan. Ez da garbi ikusten. halakoetan.
hitz-elkarketaz balialzea egoki den ala izen-sinlagma zabalagoetara jOlzea komeni den. lrizpide nagusi
gisa honako punluok dira gaur-gaurkoz seguruenlzal eman daitezkeenak:

I. Beharrik ez dagoenean ez gailezen euskal aldizkari-zuzendari-bilera, Mendibilgo udal-kirol
-patronatua edo soinu-uhin-hedapen-bidea modukoak sortzen ibili. Hobe da. horrelakoetan. sintag
ma-erabide desberdinak konbinatuz euskal aldizkari(etako) zuzendarien bilera. Mendibilgo Udalaren
kirol-patronatua. soinu-uhinen hedapen-bidea gisakoak osatzea.

2. Tartean adjektiboren bal sartzen denean hitz-elkarkelarik ez egin: hautagai-zerrenda baina
hautagai berrien zerrenda (ez hautagai berri zerrenda); lan-eguna baina Ian gogorreko eguna (ez Ian
gogor eguna).

3. Guztiarekin ere. berrelkarketa askoz onargarriago gertatzen da ondoko kasu hauetan:

3.1. Mugalzailea euskal. erdal. frantses .... dutenak: euskal musika-taldea, euskal kultur
lIlintegia. euskalliburu-sorta, erdal joskera-lIloldea, frQ/uses lege-araudia.

3.2. Aposizioak. loon baino sarriago ageri dira hemen. agian. berrelkarteak: Elai Alai dan
tza-taldea, AlIla Lur filmea, Joanak Joan eleberria. Urola-Kosta eskualdea. Bilb(a)o
-Belwbia autobidea. Goiz-Argi aldizkaria.

3.3. Mugatzailcarcn koordinazio-hcdapcnak: elllakullle- ela Illlur-talcleak. ebaZl'ell- eta ja
rraipen-batzordea, edari- eta iwzki-saltzailea, galdera- eta harridura-markak, Hez
kuntza, Unibertsitate eta lkerketa Saila.

3.4. Eguzki-lore gisakoen alorreko irizpen-, lIlultw-. zati- eta lIlota-elkarteak. Beste gehie
nek baino askatasun handixeagoa dute hauek honelako hedapenelarako: bUlano-sal
tzaile itxara. kafe erre usaina. zakar-biltzaile taldea, orein-haragi zatia, perpaas su-
bordinata motak. -

3.5. Jarleku moduko hitz elkartuak ere sarritxo agerlzen dira mugatzaile gisa: deklinabide
atzizkia, geltoki-garbitzailea, aztergai-zerrenda, ikasliburu-saltzailea, logela-aldaketa.

II. BANAN-BANAKO IDAZTARAUAK

Orain eratzen diren hilz elkartuak bereiz. marrarekin ala lotulik idalzi behar diren argilzen da
atal honelan. Elkarte-mola batzuelan gauzak aski argi daudela ikusi du Euskaltzaindiak: adostasun han
dia dago elkarte-modu horien idazmoldeaz. Gomendio-arau zehalza ematen da. ondorioz. elkarte ho
rietarako. Besle zenbait elkarte-modulan. aldiz, ez da maila bereko adostasunik agcri: idazkera bi utzi
dira. horielarako. aukeran.

Arau nagusiak emalen ditu Euskaltzaindiak oraingoan. Zehazlasunak. salbuespenak ela bestelako
argibideak nahi diluenak jo beza Hitz Elkurluen Osaera ela Idazkera liburura: berlako bigarrcn zalian.
"Alalcz alalcko azalpcncan" (aurrcranlzcan AAA) aurkiluko ditu xchctasun horick.
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a) Aposizioak: Bidasoa ibaia. Aralar melldia. Larramelldi kalea. Arriaga an/zokia. Axular Ii
burutegia. Euskalzale albistaria. Auspoa liburutegia. Gerediaga elkartea. Xalbador ikastegia. Uzta
pide bertsolaria; izeba Maria. aitona Domingo. arreba Klara. maisu Juan; B eredua. D dokumemua.
Zehazlasun gehiagolarako, ikus AAAren 14. alala.

b) Egill, eragin, email cIa hartu-rekin osalzen diren adilz-elkarleak: 10 egill. Ilegar egill. barre
egill. oillu egill. berba egill; Ilegar eragill. barre eragill. leller eragill; beldur emall.llitz email, kOlltu
email. su email; mill harta. kargu hartu. parte hartu. komu harta. LOlurik idazlen diren salbuespe
nelarako. ikus AAAren 6. alala

c) Etxez etxe moduko bikoizlapenak (Iehen osagaia deklinaturik. bigarrena biluzik): aurrez
aurre. gaillez gaill. gizaldiz gizaldi. herriz herri, parez pare. pausoz pauso.... ; adarrik adar, bazterrik
bazter. eskurik esku. kalerik kale. sasirik sasi.... ; menderen mellde. bururell buru.... lkus AAAren 1.1.
alala.

d) Egill berri modukoak: amaitu berri. esan berri. hasi berri. sartu berri. LOlurik idazlen diren
ezkonberri modukoak salbuespen dira: ikus AAAren 9. alala

e) Mallai gaineall, etxe aurretik gisako posposizioak: esku artean. gerra aurretik. aste ba
rruatl. hiri bamera. ikastetxemailall.geltoki ondora. kable bidez; Urola aldeko (herriak), eskualde
mailako (zerbitzua). dellda osteko (almaZetla). Lolurik emalen diren tlazioarteko. jelldaurreko, prell
tsaurreko.... formelarako ikus AAAren 11.5. alalean ela ondoren, idazkerari buruzkoelan, esalen dena.

t) Bigarren osagaia bila, eske edo falta dulen elkarleak: ur hila. bake bila, ardo bila. ogi bila;
diru eske. barkamell eske. argibide eske, aholku eske; egur falla. harremall falta. lofalta, balaSUII
falta.

g) Lehen osagaia erdal, euskal, giza, itsas dulen elkarteak: erdal gramatika. erdal itzulpetla.
euskal olerkiak, euskal idazleak; giza zientziak. giza adimella; itsas garraioa. itsas ekologia (forma
zahar-ihartuelarako, ikus hizlegia).

h) Lehen osagaiaren amaierako >a< gallzen denean. Ikus, horri buruz, gomendiozko idazlarau
hauen 1.3. alala.

11.2. Marrarekin idaztekoak diren hitz elkartuak

a) Gorri.gorri(a) moduko bikoizlapen indargarriak (Iehen osagaia deklinabide-alzizkirik ga
be dUlenak): labur-Iabur (azaldu), adi-adi (egoll). eme-eme (gidatu). ozta-ozta (entzutl); (hitzaldi)
luze-Iuzea, (egun) argi-argia. (euskaldull) garbi-garbia. (bazkari IIau) arin-arina (da); alfer-alferrik
(saiatu), gazte-gazterik (IIi1). zabal-zabalik (utzi). doi-doia (jasan), gaur-gaurkoz. zuzen-zuzenean.
azken-azkellean. bete-betean. bihotz-bihotzetik, hasiera-hasieratik, zin-zillez. gaill-gaillera; gellien
-gehiella(k); asper-asper egin, dagoetl-dagoetl(eatl). Ikus AAAren I. alala.

b) Apurka-apurka moduko bikoizlapenak (bi osagaiek alzizki berbera): tarteka-tarteka, ba
Ilaka-banaka; launaka-Iautlaka. aldiall-aldian. ezariatl-ezarian; egunero-egullero; astero-astero, eme
ki-emeki, polito-polito. astiro-astiro. lkus AAAren 1. alala.

c) Seme-alabak, zuri-gorri moduko elkarteak: setlar-emazteak, zeru-Iurrak, galde-eramzullak,
maisu-maistrak, izetl-deiturak; txuri-urdin. gazi-geza. luze-zabal. argi-ilull; han-hemen, ezker-eskuitl.
Iwrat-honat. laZlatl-musuka. Ilegar-zotinka; sartu-irtell. joall-etorri; hamar-hamaika (lagun), gutxi
-asko. Ikus AAAren 2. alala.

d) Barra-barra, plisti-plasta ela ze1latz-mellatz modukoak: bor-bor. kili-kili. mara-mara,
pil-pil. txill-txitl, txio-txio(ka); billbi-banba, ditlbili-danbala, hinki-hanka, kili-kolo. tirriki-tarraka.
zirti-zarta; auzi-mauzi, duda-muda. errall-merran, handi-mandi, ,mhas-mahas. tarteka-marteka. Ikus,
salbuespenelarako bereziki. AAAren 16. alala.

e) Ezkio-ltsaso moduko leku-izen elkartuak: Abamo-Zierbella, Gemika-Lumo, Lasarte-Oria.
Biurrull-Olkotz, Etxarri-Aranatz, Arratzu-Ubarrundia, Iruraitz-Gauna. Ainhize-Monjolose. Urriixtoi
-Larrabile. Ikus AAAren 12.2. alala
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Besterik dira itzulpenezko Lizarra I Estella, Arrasate I Mondragon, Vitoria I Casteiz, ... elkar
teak. Ikus AAAko 13. atala.

1I.3. Loturik idaztekoak diren hitz elkartuak

a) Jarleku moduko elkarteak (aditz-erro + izen): egongela, a/dage/a, abiabum, he/muga.
idavnakina. mintzapraktika. salneurri. irakasmaila; agerbide. eskabide. jokabide. komunikabide; age
rra/di, egonaldi. emanaldi; ga/degai. irakurgai. osagai; pausa/eku, sorleku; biltoki. ge/toki, erakustoki;
jokamo/de, pentsamo/de; aztergune, /ehiakide, sorta/de. idaz/an. ikerlan; ikasge/a, ikastetxe. Salbues
penetarako, ikus AAAren 10. atala.

b) Aldagaitz moduko izaera-elkarteak (aditz-erro + izenondo): kOllformagaitz. pairagaitz, uxa
gaitz, herdoilgaitz; asmaezin, nekaezin, bateraezin, pe1ltsaezin; u/erterraz, mo/daerraz; isurbera, min
bera.

c) Odolus/u moduko aditz-elkarte arruntak: indarga/du, uranditu. gaitzetsi, a1ltza/datu, bizi
berritu. indargabetu; azpimarratu. aurr(e)ikusi.

d) Bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe edota -gin/za, -za(i)n/za duten elkar
teak: hargin, zurgill. uztargin; ber/sogile. e/tzegile. /angile; mugazain, diruzaill. bidezain, atezain; ber
tsoza/e, haragiza/e. aurreraza/e, neskaza/e; dirudun, arduradun. bizardulI; /otsagabe, mugagabe. Zell

tzugabe; gaztagi1ltza, barkugi1ltza, burdingintza; egurgite. etxegite, ta/ogite; gaixozaintza. ertzai1ltza,
liburuzaintza. Ikus AAAren 5., 7. eta 8. atalak.

e) Bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une, -(k)ide, -(k)ume, -orde duten izen-e1karteak:
agintea/di. belauna/di; batzordeburu, sai/bum; /egegizon, elizgizon; argiune, zerbitzugune; baliokide,
so/askide; ka/ekume, bu/egokume; izenorde, sailburuorde. Loturik idazten dira orobat bigarren osagaia
-gai edo -alde duten hainbat elkarte: abadegai, erregegai. aztigai modukoak edota industria/de. es
kua/de. /urra/de, hegoa/de, iparra/de. ekia/de gisakoak. Salbuespenetarako ikus AAAren II. atala.

f) Lehen osagaia aurre-, azpi- eta gain- duten izen-elkarteak: aurrekolltu. aurre/an. aurre
proiektu; azpiegitura. azpimarra, azpimu/tzo; gainaza/, gainbalio, gainkarga. Ikus AAAren 11. atala.

g) Lauburu moduko elkarteak (zenbatzaile + izen): hiruadar. bostortz. hama/auzango, ehun
zango; adarbakar, asmobakar, begibakar. ze/u/abakar.

11.4. Marrarekin edo bereiz idatz daitezkeen hitz elkartuak

a) Eguzki-lore moduko izen-elkarte arruntak. Hemen sartzen dira. bereziki, hiztunak edo idaz
leak unean-unean eratzen dituen izen-elkarte berri, bizi, ugariak: akordeoi-soinu edo akordeoi soinu,
/an-hitzarmen edo /an hitzarmen, batzorde-ata/ edo batzorde ata/, arau-proposamen edo arau pro
posamen, merkatari-mundu edo merkatari mundu. gizarte-bizitza edo gizarte bizitza, arazo-iturri edo
arazo iturri, sakontze-ikastaro edo sakontze ikastaro, osasun-egoera edo osasun egoera, elebitasun
-formula edo e/ebitasunformula, garapen-maila edo garapen maila. ikastetxe-mota edo ikastetxe mota.
eskabide-orri edo eskabide orri. Zehaztasun gehiagotarako, ikus AAAren II. atala.

b) Kale-garbitzaile, adar jo/ze edo a/e-joka moduko elkarte sintetiko arruntak (bigarren osa
gaia aditz-izenkia dute. eta lehena bigarrenaren osagarri zuzen). Hauek ere oso ugariak dira:

- Egile-elkarteak: ka/e-garbitzaile edo kale garbitzaile, bide-urratzaile edo bide urratzaile.
harri-jasotzaile edo harri jasotzaile; odo/-emaile edo odo/ emaile. soinu-jo/e edo soinu jo/e, egura/di
-iragar/e edo egura/di iragarle; aho-gozagarri edo aho gozagarri. bihotz-hunkigarri edo bihotz hun
kigarri, begi-mingarri 000 begi mingarri; euri-neurgailu edo euri neurgailu, orri-zu/agailu edo orri
zu/agailu; behor-gidari edo behor gidari. erbi-ehiztari edo erbi ehiztari.

- Ekintza-elkarteak: adar-jotze edo adar jotze. zikiro-jate edo zikiro jate, odo/-isurtze cdo odo/
isurtze, denbora-galtze edo denbora galtze; diru-bilketa edo diru bilketa, adimen-az/erketa edo adimen
azterketa; txosten-prestaera edo txosten prestaera, hitz-osaera edo hitz osaera; fede-ukapen edo fede
ukapen. lan-eskaintza edo Ian eskaintza.

Hitz elkartuen osaera eta idazkera
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- Jardun-elkarteak: ale-joka edo ale joka, aho-zaba/ka edo aho zaba/ka, errosario-esaka edo
errosario esaka; kantu-kantari edo kantu kantari, konlu-konlari edo konlu konlari.

Ikus, zehaZlasun gehiagolarako, AAAren 7. alala.

Oharra: osagai biak Jelra larriz haslen direnean hobe da hilz elkartua marrarik gabe idazlea.
Erroluluelan, zenbail lituJutan eta izendapenetan agertzen da hori batez ere: Eusko Jaur/arilza, Foru
A/dundia, KU/lura ela Turismo Saila. Garraio Zuzendaritza. Medikunlza Fakultalea. Berlso/ari Txa
pe/kela. Zinema Jaia/dia, Ur Kiro/ak eta abar.

11.5. Marrarekin edo Jolurik idalz dailezkeen hitz eJkarluak

Sudur-/uze mo<1uko elkarte arrunlak: (neska) sudur-/aze edo sadur/uze, (zezen) adar-molZ cdo
adarmolZ, (agare) bara-soil cdo burasoil. (muliko) musa-gorri edo masugorri, (marinel) odo/-bero edo
odo/bero, (adiskide) esku-zaba/ edo eskazaba/. (esparra) angela-zazen edo ange/azazen. (Ieilalu) pun
la-zorrolz edo panlazorrolz.

Beraz, hau da Euskallzaindiaren erabakia:

1. Bereiz idalziko dira:

- aposizioak (Bidasoa ibaia),

- egin, eman, harlu ela eragin aditzekin osalzen diren
adilz elkarleak (10 egin),

- etxez etxe moduko bikoiztapenak,

- egin berri modukoak,

- mahai gainean gisako posposizioak,

- bigarren osagaia bila, eske edo falta duten eJkarleak,

-Iehen osagaia erdal, euskal, giza eta itsas duten elkar·
leak, iharluak ez diren neurrian,

- lehen osagaiaren amaierako >a< gallzen denean (bio.
logi aUerketa).

2. Marrarekin idatziko dira:

- gorri-gorria moduko bikoiztapen indargarriak,

- apurka.apurka bezalako bikoiztapenak,

- seme.alabak, zuri.gorri modukoak,

- barra-barra, p/isti-piasta bezalakoak,

- Ezkio·ltsaso moduko leku izen elkartuak (bi hizkuntza-
tan emalen direnean, ordea, ez: Uzarra / Estella).

3. Lolurik idatziko dira:

- jarleku moduko elkarleak,

- aldagaitz bezalako izaera elkarteak,

- odolustu moduko izen·elkarte arruntak,

- bigarren osagaia .gin, .gile, ·zain, -zole, .dun, .gabe edo·
ta .gintza, 'za(i)ntza dulen elkarleak,

Hitz elkartuen osaera eta idazkera
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- bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une, -kute
-(k)ume, -orde duten izen elkarteak,

-Iehen osagaia aurre-, azpi- eta -gain duten izen elkar-
teak,

-lauburu moduko elkarteak.

4. Marrarekin edo marm gabe, nahi den bezala:

- eguzki lore, eguzki.lore moduko izen elkartu arruntak,

- kale garbitZIJile, kale-garbitZlJile modukoak.

(Bi hitzak letra larriz hasten direnean hobe da, hala ere,
marra gabe idaztea).

5. Elkarteko lehenbiziko osagaiak >ia< amaiera due
nean >a<-rekin nahiz >a< gabe idatz daitezke: biologi a<terketa,
biologia a<terketa. Bestelako >a< itsatsiak ez dira galtzen elkar
keta egiten denean, eta hitzak bere osotasunean eman behar dim.
Salbuespen dira, dena dela, honako sei hitz hauek: burdina, eliZIJ,
hizkuntza, kultura, literatura eta natura. Ritz hauek, hala nahi iza
nez gero, gal dezakete >a< hon.

Idazkerari dagokionez, amaierako >a< galtzen den ba
koitzean, bereiz idatziko da hitz elkartua eta >a< gordetzen de
nean, aukeran izango da bereiz idaztea nahiz marratxoa erabil
tzea: kultur etxea, biologi a<terketa, kultura(-)etxea, biolo
gia(-)a<Jerketa.

(Euskaltzaindiak, Donostian, 1995.eko urtarrilaren 27an onartua)

Hilz elkartuen osaera ela idazkera
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-z GERO
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Euskal gramatikan baldintzako perpausak egiteko dagoen era arruntenetako bat, aditz adjekti-
hoari -(e)l gero posposizioa eranstea da:

Lalla egillel gero, be/Illr dell bela/a ordaillduko dilute.

Era berean, posposizio berberaz eta aditz jokatu balekin batera perpaus kausalak egin dilzakegu:

Lalla olldo egill duzullez gero, behar dell beza/a ordaillduko dizute.

Azkenik, aditz jokatu zein jokatu gabeekin batera denbora perpausak ere egin daitezke pospo
sizio honen bidez:

Eskolako /alla egillez gero, jolas egilera joallzailezke.

Ikusten denez, posposizio hau elementu biz dago osaturik: aIde batetik, inslrumentalaren marka
den -z atzizkiaz eta, bestetik, gero aditzondoaz.

Hi elementu horiek idazteko orduan lradizioak bi bide segitu dilU: Iparraldeko idazleek bereiz
idalzi izan diiuzte (-l gero) eta Hegoaldekoek, aldiz, baIera (ezkero, azkero).

Aipatu erabilera horiek ez dira, dena dela, posposizio honek dituen bakarrak, denbora adilzondo
gisa ere aski arrunta baita, aurreko izena beti mugatua duela:

Heldu dell igamieaz gero Baiollako etxeall aurkituko llaulU.

Irugarren umea ezkero ama asko... (Eguzkitza, Gizarte-Auzia. 185).

Hori guztia, eta orobat Arantzazuko txoslenaz geroz nagusitu den joera kontuan hartuta, ondoko
hau proposatzea erabaki du Euskaltzaindiak:

1. Kasu guztietan -(e)z gero idatz bedi: hori eginez gero,
hori egin duzunez gero.

2. Orduekin, eta oro har denbora posposizio gisa, ezkero
ere idatz daiteke: hamarrez gero I hamarrak ezkero, zortzie1. gero I
1.ortziak ezkero, San Fermine1. gero I San Ferminak ezkero, alzo1.
gero I alzo ezkero.

3. Honezkero, horrezkero eta harrezkero aditzondoak, era
horretan idatziko dira, horrela erabili baitira euskararen Iitera
tura tradizioan, nahiz horrezkero aditzondoaren maiztasuna beste
biena baino askoz ere apalagoa den.

(Euskaltzaindiak, Donostian, 1995.eko urtarrilaren 27an onartua)
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27

BORf ETA, BORf EDO ETA HORRELAKOEN IDAZKERA

Eta eta edo juntagailuak juntaduraren erdian kokatzen dira normalean eta, hortaz, juntadura bu
ruratzen duen osagaia izan ohi dute gehienetan ondoan. Zenbaitetan, ordea, azken juntagaia esan gabe
utzi delako, juntagaiak lekuz "trukatu" direlako edo, besterik gabe, juntagailua aurreko osagaiari en
k1itikoki lotu zaiolako, honako egitura hauek eratzen dira:

Pel/ok edo esango zuen hori.
Entzwl edo egin du horrek.

biakirekin eta ibi/i da.
Amaiak eta ondo egingo dute hori.

Banoa, berandu da eta.
Partidua irabazi dute eta, poz-pozik etorri dira.

Berandu zela eta, gurean geratu zen lotan.
Larri dabi/, krisia dela eta.

Horrelakoetan juntagailua bereiz eta marratxorik gabe idaztea proposatu zuen aspaldi Euskal
tzaindiak, beharrezkoa izanez gero ondoan koma ipiniz (Euskera XVI, 1971, 158-159). Halaz guztiz
ere, gomendioak gomendio, marratxoa ipintzen jarraitzen dute idazle batzuek zenbaitetan, irakurke
tarako lagungarri delakoan.

Zer esan horretaz?

Egitura generikoa eta antzematen erraza denean, edo juntaduraren ondoan datorrena juntaduraren
osagai ezin izan daitekeela garbi ikusten denean, ez dirudi marra jarri beharko litzatekeenik:

Nora joango ziren, bada? Zinera edo...
Hor daude BegOlia eta, barrura sartzeko beldur.

Goizeko hirureian edo hasten dira lanean.
19andeetan eta zinera joaten ziren.

Perpaus konplexuagoetan, ordea, gauzak ez dira beti hain errazak gertatzen eta marratxoa oso
lagungarri gerta daiteke egituren esaldia hobeto ulertzeko:

Esan didate zuen etxean-edo beste egun batean agertuko direla beharbada.
Harrituta zeuden, itsusia zen-eta zuk esan zenuen hura.
Ez dira-eta hamabost egun Mikel lsabelekin luzaz aritu zena.

Ezer ipini gabe ere utz daitezke perpaus horiek, jakina, gorago esan bezala. Baina ezin uka
daiteke noraezekoa ez bada ere lagungarri behintzat gertatzen dela horrelakoetan marratxoa ipintzea.
Horregatik, behartu ez baina aukera bederen utzi behar zaio idazleari nahi duenean marratxoaren bidez
testua irakurterrazago egin dezan horrela iruditzen zaionean, itxurak itxura, inportanteena testuaren
irakurgarritasuna baita.

Hor; eta, hor; edo eta harre/akoen idazkero
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Honekin batera aztertu behar dira han dela eta moduko esapideak. Hauetan aukera bat baino
gehiago dugu, ez bakarrik marraren kontua, baizik eta I taren artean egin beharreko aukeraren arazoa
ere hor baita:

Hori dela-ta.
Hori dela eta.

Esan behar da, hasteko, esapide hau, tradizioaren arabera, batez ere Hegoaldean bakarrik erabili
dela, eta nahiko berria dela. Neurri handi batean hori dela·ta da nagusi ageri dena, nahiz oso-osorik,
hau da, hori dela eta bezalakoak idatzi dituzten idazleak ere badiren Iturzaeta, Soroa, Iraizoz, Enbeita,
Bilbao, Uztapide, Txirrita, Akesolo, Etxaide, Orixe, e.a. Mitxelenak ere sistematikoki zer dela elll be·
zalakoak erabihzcn zituen batuan idazlen zuenean.

Hala ere, konluan hanu behar da euskararen tradizioan IlOri dela-Ill erabili izan dUlenek ta erabili
dUlela beslela ere bokal ondoan beli: Mirari ta Anltoll, JOlle ta Mikel, e.a. Beraz, konlua ez da nola
idazlen zulen esapide hau, edo honen lankerakoak, baizik nola idazlen zulen eta junlagailua. Balasu
nerako eta aukeralua du Euskallzaindiak, salbuespenik gabe. Orduan, badirudi egokiena lilzalekeela
esapide hauelan ere eta mantenlzea, horrela idatzi dulen aulore asko dagoelako, balelik, ela horrela
erabili ez dUlenek esapidearekin zerikusi zuzenik ez zulen arrazoiengalik aukeratu dUlelako besle idaz·
tankera hori, bestetik.

Horrenbestez, hau da Euskaltzaindiaren erabakia:

1. Egitura hauetan guztietan ageri diren juntagailuak
osorik idatziko dira beti: eta, edo.

2. Egitura agerikoa eta antzematen erraza denean, bereiz
idatziko da juntagailua -ondoan koma izan edo ez-, bere gao
raian Euskaltzaindiak erabakl zuen bezala (hori eta, han edo, hori
dela eta).

3. Perpaus konplexua denean, ordea, beharrezkoa izan
gabe ere, aukeran izango du idazleak juntagailuaren aurrean rna·
rratxoa ipintzea, testua uJertzeko Jagungarri deJa iruditzen bazaio
(hori.eta, hori·edo, zer dela-eta).

(Euskallzaindiak, Bilbon, 1995.eko otsailaren 24an onartua)

Hon eta, hori edo eta horre/akoen idazkera
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ADITZOINEN FORMA
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Zenbait euskalkitan aditzoinak eta partizipio burutuak, fonnaz desberdinak izaten dira maiz (sari
sartu; ikus I ikusi, bil I bildu). Garai batean mendebalean ere usatzen ziren aditzoin bereziak. baina
aspaldi honetan Iparraldeko eta ekialdeko euskalkielan baizik ez dira erabillzen. Lileralura lradizioan
erro sakon-sakonak diluzle adilzoin horiek. cIa azken mende hlurden honelan eginikako IeslueIan ere
loki handia izan dute, anilz idazlek beren idazkielan balialu baililuzle, Imicn cuskalkiclall horrelakorik
ez bazcn ere. Halalan euskara baluan adilzoinak erabillzerakoan forma berczien oneslea cIa gomen
dalzea egoki ikuslen du Euskallzaindiak.

Horiek horrela izanik. beste kalegoria batelik eratorrilako adilzen kasuan mendebaldeko hizlunek
arazoak badiluzle oinarrilik ezertan bereizlen ez diren adilzoinen erabiltzeko, zenbait ingurumenetan
bereziki, hala nola aditzoina laguntzailearen atzean denean. Hori kontuan harturik, bai cIa garai baleko
mendebaleko idazle zenbaiten joera gogoan edukirik ere. komenigarria dela ikuslen du Euskallzain
diak, horrelako kasuetan (adilzoin eralorriak osoki oinarriaren irudia duelarik), -Iu alzizkia adilzoinetan
erabillzeko aukera ere onartzea (ur eta urtu. gizoll cIa gizolldu, gaurko cIa gaurkolu. bere'eta berelu,
lodi eta lodilU, IlObe ela hobelu. hizka ela hizkalu, garai cIa garailu... ). Besle adilzelan, ordean, erran
nahi bailu aditzoinaren formak kategoriazko anbiguilalerik sortzen ez duenean, forma bakarra onartuko
da: zora, goza, urezla, elesla...

Aipaturiko aukera adilzoinak perpaus osagai gisa erabiliak diren kasuelara mugalua izanen da
cIa. beraz, adilzoina eraLOrketa edo elkarketa bateko osagai denean, -Iu gabeko forma onartuko da
bakarrik. Aukera horretaz noiz balia, berriz, idazleen esku uzlen da, erabileraren, ingurumenaren edo
aditzen arabera aldian aldiko Iibertatea ulZirik.

Hemen ez da konlUan hartzen Euskaltzindiak oraindik azlertu gabe dituen zenbail punlu, hala
nola ohera loheralu, melldira Imelldiralu. lIora Illoralu, ...

Aditzoin berezien forma

Zalantzazkoa da balzuetan, bai ela tokien edo denboren arabera aldakorra ere, adilzoin berezien
forma. Hona hemen Euskallzaindiak duda horietarik batzuen arintzeko emalen diluen argibideak eta
arauak:

I. Aditzoin berezien bukaera afrikalua denean:

Bukaeran afrikalua duen oinarri bati -Iu lolzen zaionean afrikalua gallzen du adizkiak; alderan
lziz, adizki horri dagokion adilzoinak afrikalua nahi-ta-ez atxiki behar duo Beraz: hUSlu dUI, baina hUls
dezakf'1 (ez *hus dezakel); zorroZIU dUI, baina zorrolz dezakel (ez *zorroz dezakel); hozlu lIaiz, baina
holZ IIl11leke (ez *hoz lIillleke); pizlu dU!. baina pilz dezakel (ez *piz dezakel), etab.

Gogoan har. halere, gutiz gehienetan aditz eralorriak direla horrelakoak, eta haien kasuan adi
tzoin berezien ondoan -IU markarekilako forma ere onartzen dela euskara batuko aditzoinetan: zorrOlz
000 zorroZlu, hUls edo huslu. holz edo IIOZIU, aberals edo aberaslu. lalz edo laZlu, ...

Aditzo;n bereziak
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2. Adilzoin bereziak bukaeran i berezkoa duenean:
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Aditz izenkiaren fonnan ·Ize alzizkiaren aurrean i geldilzen denean (jaikilze, jalgilze. elsilze.
bizilze. arilze.... ) j berezkoa da, ela euskara batuan adilzoinelan ere haren alxilzeko aholkua emalcn
du Euskallzaindiak: jaiki hadi, jalgi gailezen, ireki lezake. bizi bedi,... Alderanlziz, .j bukaera, adilz
izenkian agertu (gabe, partizipio buruluan kausilzen denean, aspektu marka izalen da, eta, beraz, adi·
lzoinelan ez da agertzen euskara batuan (ikas, haUlS, ulz, araz, etab). Azken arau honek tradizio za·
harreko adilz zenbaiten kasuan salbuespenak izan dilzake, baina oso gUli: eutsi, ilxi, irilZi.

3. Aditzoinak bukaeran noiz duen ·t kontsonanlea hartzen:

Aditzoin bereziak darabiltzaten euskalkietan, maiz agertzen da -1 kontsonantea ·Iu aspeklu marka
har dezaketen aditzoinen bukaeran. Ordean, ez dule euskalki guztiek berdin jokatzen puntu horrelan,
balzuek, -I ematen baitute, eta besteek ez, zein aditz den (Iagun /Iagunt nazazu. dei / deil nazala, ...).
Orokorki harturik, I-dun fonna beslearen ondolikakoa da, ela haren erabilera, zenbait aditzelan nagusilu
bada ere, ez da aldebal hedalu. Gisa horretan, kasu mugalu balzuetan izan ezik, adilzoinen bukaerelan
I-rik ez emalea hobeslen du Euskallzaindiak euskara baluarenlzal.

T·ren erabilpena mugaluko dulen punluak hauek izanen dira:

- Adi lz eratorria izatea eta haren oinarria I·duna izalea (ausarl / ausartu, lakel / laketu, bat /
batu, oroil / oroitu).

- Lileralura lradizioan jokabide bakarra izalea (ezagut. lant, lot, ohart).

- Di bukaera duen oinarri balelik eralorririko adilz balen fonna laburtua izalea ela fonna la·
burtugabetik semantikoki bereiz izatea: hant (i'handi); hert (i'erdi).

Euskara batuan, beraz, ondarrean t-rik gabe erabiliko dira -tu gabeko besle aditzoinak: urrun
hadi. dei ezazu, neur dezakel, ezkon zaitez. lagun nazaZu, on daitezke, etab...

Hau da, honenbestez, Euskaltzaindiaren erabakia, aditzoi
nen Connari dagokiona:

1. Normalean aditzoina eta partizipioa bereizten dira:
ikas / ikasi, bil / bildu, sar / sartu.

2. Aditza beste kategoria batetik eratortzen denean eta
jatorrizko oinarritik ezertan ere bereizten ez denean, -tu atzizkia
ere erabil daiteke aditzoinean: ur / urtu, gizoIJ / gizoIJdu, gorri /
gorritu, hobe / hobetu. Kasu hauetan, hortaz, urtu, gizoIJdu eta 110
betu aditzoin gisa ere erabil daitezke.

3. Aditzoinen bukaera aCrikatua denean, aditzoinak na
hitaez atxiki behar du afrikatua: huts dezaket (*hus dezaket), zo
rrotz dezaket (*zorroz dezaket).

4. Aditzoin bukaerak >i< berezkoa duenean, >i<
amaiera atxiki behar da: jaiki hadi (*jaik hadi), jalgi hadi (*jalg
hadi). Ez, ordea, berezkoa ez duenean: ikas ezak, utz dezake, e.a.
Itxi salbuespena da, honetan ere atxiki behar baita >i<. Eutsi eta
iritzi aditzen kasuan aukera uzten da, bietara.

Adilzoili bereziak
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5. Ondoko kasu bauetan bakarrik onartzen da ·t bukaera
aditzoinetan:

- Aditz eratorria bada eta baren oinarria t· duna: laket /
laketu.

- Literatura tradizioan jokabide bakarra izan badu:
ohart, ezagut.

- Di bukaerako oinarri batetik eratorria izatea eta forma
laburtu gabetik semantikoki bereiz izatea: hant, ert.

Besteetan ·t gabe: urrun nabiz urrundu (baina ez *urrunt),
lagun nabiz lagundu (baina ez *lagunt), neur, ezkon, e.a.

Oharra: Erabaki honelan forma bakarrik aztertzen da, ez erabilera. Hots, idazle batek aditzoinak
erabili nahi baditu, aditzoin hauen forma zein den esaten zaio (zorrotz daiteke, *zorroz daiteke. hobe
daiteke, hobetu daiteke). Ez ordea, noiz erabili behar diruen.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1995.eko otsailaren 24an onartua)

Adill.oin beTel-ink
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DIPTONGOZ BUKATZEN DIREN IZENEN DEKLINABIDEA

351

Gutxi dira euskaran diptongoz amaitzen diren izenak. baina. hala ere. ez da oraindik haien de
klinabidea nolakoa den guztiz argitzea lortu. gai honetaz iritzi diferenteak eta kontrajarriak eman izan
baitira. Horrela. batasunerako bidea urratzen hasteko idazle batzuek 1964an Baionan egin zuten bileran
diptongoz amaitzen diren izen guztiak kontsonantez amaitzen direnak bezala deklinatzea erabaki zuten.
inolako salbuespenik gabe. Azkuek berak ere egindako bide beretik.

Arau itxi hori pixkanaka aldatuz joan da. Mitxelenak eta Villasantek. besteak beste. egin lanei
esker. Horrela, ai edo au. nola egiten duen diptongoak. bereizten hasi ziren idazleak: elsai. esate ba
terako. bokalez amaitua bailitzan hartzen zen. eta gau. ostera. kontsonantez bukatua balitz bezala.

Hala ere. azken urteotan arau hori ere zalantzan jarria izan da. araua jarraiki. laui edo lauik
idatzi beharko bailitzateke. lurri edo lurrik esaten den modu berean. Beraz. badirudi au-z bukaturiko
hitzetan ere salbuespenak bederen onartu beharko liratekeela.

Gauzak horrela. OEH-ko testuak aztertu ditu Euskaltzaindiak eta testu horietan idazleek dip
tongoz bukaturiko hitzak nola deklinatu dituzten ikusi: barau, sarau, bakaillau, kofau, kopau. mokau,
zamau, ellparau, letrau, eskribau, garau, gaZle/au. kristau, kr;stinQu, kr;stiiiau, arau, egitarau. lau
('zelai·). lau, Ilamalau eta gau.

Azterketa honen ondorioz. hau esan daiteke:

I. Bokalez amaituak bezala deklinatuko dira norrnalean -au diptongoaz amaitzen diren hitzak.
horrela egiten baita Hegoaldean --eta hor erabiitzen dira ugarienik horrelako hitzak- eta lparraldean
ere horrela jokatzen baita zenbaitetan. guztietan ez bada ere. Beraz, adibide bat ematearren. hau da
hobesten den deklinabidea auzitan dauden kasuetan: arau, araurik. arauri, araurell, arauz(ko), arau
lall. araulako, araulalik. araulara mugagabean eta arauall, arauko, araulik, araura singularrean.

2. Salbuespen jakin batzuk baditu. hala ere. jokabide orokor horrek: Gau hitzak deklinabide
berezia duo Euskalki guztietako jokabideari jarraituz. -e- bokala tartekatzen du mugagabeko instru
mentalean eta singularreko leku kasuetan. kontsonantez amaituek egiten duten bezala: gauez, gaueall,
gaueko. Baina. bestalde. -r- tartekatzen du bokalez amaituek horrela egiten duten kasuetan: gaurik,
gaud, gaurell. Beraz. honako paradigma hau izango luke hitz honek: gauk, gaurik, gaud. gaurell,
gauez mugagabean eta gaueall. gaueko. gauelik, gauera singularrean.

3. Lau hitza. ordea. arau orokorraren arabera deklinatuko da. Testuek erakusten dutenaren
arabera. hitz honen inesibo singularra salbuespena izan zitekeen. lauall bezala. lauean zein bietara
deklinatzea erabaki baitzitekeen. Dena den. egokiago dirudi kasu horretan ere. beste guztietan bezala
eta sistemari jarraiki. bokalez amailUen bideari jarraitzea eta lauall forma hobestea. Horrela egin du
Euskaltzaindiak. zenbakien deklinabideaz eman duen arauan ere eta hitz hau. 'izena' denean bokalez
amaituak bezala deklinatzen dela esan duenean: lauall. beraz. inesiboan. Gauza bera zenbakia meta
hizkuntzan erabiltzen dugunean (lwri laua da; lauall marra bal jarri behar da. e.a). hilaren eguna
izendatzen dugunean (marlxoarell laua. uZlai/arell lauall) eta horien antzekoetan (laua libre dago.
lauall sar zailez.... 'lau' zenbakia duen gelan. alegia). 'lzenordain' bezala jokatzen duenean. ordea. ez:
laurak elorri zirell, laurelall joallgo gara, e.a.

Diptcmgol bukalzell dire" izelle" deldillabidea
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4. Oiptongoz bukatzen diren gainerako hitzetan (garai. jai, gai. zetai) cz da salbuespenik eta
bokaJez amaituak bailiran deklinatzen dira (jaiean eta horrelakoak berriak dira -nahiz Orixek joera
handia zuen horretarako- eta HegoaJdekoak, gehienak), salbu monosilaboak inslrumentalean: deiez
egan, edazein gaiez minlzalu.

Beraz, bauxe da Euskaltzaindiaren erabakia: diptongoz
bukatzen diren bitzak, orobar, bokalez amaitzen diren gainerako
izen guztiak hezala deklinatuko dira. AIde batera utzirik /au zen·
batzaileak, beste arrazoi batzuengatik, sortzen dituen arazoak,
salbuespen bakarra gau bitza da, ondoko biru kasu bauetan:
gauez. gaueko, gauean. Monosilaboak izanik instrumentalean doa
zenak ere salbuespentzat bartzen dira (deiez).

Obarra: arazo hau xebeki aztertua izan zen Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean Gramatika ba
twrdeak aurkeztu zuen txostenean. Ikus "Batasunerako proposamenak" ('Oiptongoz amaitzen diren
izenen deklinabidea'), ikus Euskera 1994, 3, 838-855 orr.

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1995.eko otsailaren 24an onarlua)

Diptongol, bukatz.en diren izenen tkkJilUJbidea



BATZAR HITZA DELA ETA

Bilbon, 1994ko urriaren Ban

Jon Esnal Alegria jauna,
Gipuzkoako Batzar Nagusien Lehendakaria.

DONOSTIA

laun agurgarria:

atsegin dut aditzera ematea akademi erakunde honek irailaren 2lean egin
dako osaka batzarrean, besteak beste, zuk ekainaren 29an bidalitako gutuna
aztertu zuela.

Euskara Batuko batzordearen txostena entzun ondoren, Euskaltzaindiak
aho batez erabaki zuen batzar forma hobestea.

Kontuan hartu behar da, izan ere, bartzar aldakia izan dela Hegoaldean
gehien erabili dena, eta Iparraldeko zenbait autore nagusitan ere aurkitzen dela.
Gipuzkoari dagokiola, aipa daiteke Ofiatiko agiri batean, l477an, batzar forma
ikusten dela ("En la junta popular que eHos Hamaban bazaar"). Iztuetak bi
formak, batzar eta batzarre, erabiltzen ditu, eta azkeneko bi mendeetan batzar
forma nagusitu da osoki.

Erabaki honen berri beste bi Batzar Nagusiei emango zaie.

Har ezazu gure agurrik zintzoena.

Endrike Knorr,
idazkaria
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Bilbon, 1994ko urriaren 28an

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.- L.
Irigoyen, A.
Krutwig, F.
Larre, E.
Ondarra, P.
Oyhan;abal. B.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.

Lizundia, J.L., idazkariordea
Zearreta, J.1., ekonomi eragilea

Bilbon, Bizkaiko Diputazioaren jau
regian, 1994ko urriaren 28an, goize
ko hamarrak eta erdietan, bildu da
Euskaltzaindia, aldameneko lerroka
dan aipatzen diren kideak bertan zi
rela. X. Kintanak bere ezin etorria
adierazi duo

Agiria

Iraileko bi agiriak onartu dira. Ala
baina, testuan zuzenketa batzuk egin
ditu P. Altunak, hizkuntzaren aldetik
arreta gehiago eskatuaz batera.

Hilberriak

J. Haritschelhar euskalkaltzainburuak
urriaren 12an Tolosan hil zen Anto
nio M. Labaien euskaltzainaren he
riotzearen bem eman du batzarrean.
Biharamunean egin zen hileta eliz
kizunean euskaltzain oso eta urgazle
asko izan zirela esan duo

Labaien jaunaren hutsunea betetzeko epealdia egun zabaldu da. Hurrengo
bi hilabeteetan aurkeztu ahalko dira hautagaiak, zeinahi ere euskalkitakoak, eta
bozketa urtarrileko batzarrean egingo da.

Pedro Diez de Ulzurrun medikua eta euskaltzain urgazlea hi! honen 20an
Irufiean hil zela aditzera eman du halaber euskaltzainburuak. J.M. Satrustegik
eta A. Irigoyenek labur aipatu dute Diez de Ulzurrun jaunaren Ian ederra Na
farroako Diputazioaren Secci6n de Fomento del Euskera zeritzanean, batez ere.

Leioako Biltzarraren adierazpena garatzeko egutegi proposamena

P. Salaburuk hitz egin du lehenik. Euskaltzaindiak bere erabakiak heda
tzeko duen moteltasunagatik kezkati agertu ondoren, proposatu du, Euskara
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Batuko batzordearen izenean, erabaki batzuk, inolako arazorik sortu ez dute
nak, ahalik lasterren plazaratzea, zabalkunde egokiarekin.

lL. Lizundiaren iritziz, egutegi bat behar da, jendea zerbaiten zain baitago.

A. Irigoyenek esan du oraindanik onartuko direnak gomendioak izango di
rela, erabakiak baino areago. J.L. Lizundiak erantzun dio erabaki maila dela
kontua. P. Salabururentzat erabakiak izango dira. I. Sarasolaren ustez, erabaki
hitza da erabili behar dena, nahiz bost urteren buruan erabakia aIda litekeen.
A. Irigoyenek eskatu du bera ez datorrela bat agirian aipatzea. Arau eta era
bakiak esapidea proposatu du P. Altunak izen orokor. I. Sarasola, berriz, Eus
kaltzaindiaren arauak. Hauxe da onartu dena.

Banan-banan ikertu dira egungo batzarrerako jarritako erabakizunak. Bat
batean, behinik behin, batik bat izenburua zuena zegoen-zegoenean onartu da.

Baitu, baikara, bainaiz izenekoaz zenbait ohar egin ditu E. Knorrek. Ba
tetik, komentatzen diren hitzak eta formak italikoaz idaztea eskatu duo Bestetik.
5. paragrafoan ageri diren forrnak (titulukoak eta beste batzuk) zutabe batean
edo bitan azaltzea proposatu du, argitasunagatik. Gainera, ohar orokor gisa,
autoreen aipamenak garbiago adieraztea eskatu du, irakurle askok ez baitakite,
adibidez, Lr; Mt zer den. Erabakien testuak onartu baino lehen epeak ezar dai
tezen eskatu du halaber. Eskari hauek ontzat hartu dira. Autoreen aipamenaz
denaz bezainbatean, I. Sarasolak eta P. Salaburuk esan dute zerrenda bat berex
jartzea dela agian hoberena.

Aurrealde, atzealde deritzanaz, A. Irigoyenek esan du aurrekalde e.a. le
xikalizatuak direla. I. Sarasolak erantzun du atzekalde eta ez direla horrenbes
tez gaitzesten. Irigoyen jaunak eskatu du esatea bestekalde eta antzekoak zilegi
direla. B. Oyhan;abalek idazketa piska bat zehaztea proposatu du, hots, era
bakia gain, behe eta gisa horretako leku-denborazko osagaiak dituzten hitzei
dagokiela. Aldaketa horrekin onartu da testua, A. Irigoyenek kontrako botoa
eman duelarik.

Hau guz(t)ia izenburua duen erabakizuna bere horretan onartu da, azken
perpausa kendurik ("Bestetik, guzti eta guzi, biak ontzat ematen dira besterik
erabakitzen ez den bitartean"). Tituluan bezala, azkeneko laukian t letra pa
rentsi artean agertuko da. Hala onartu da. I. Sarasolak Euskara Batuko batzor
dearen asmoa azaldu du, hainbestetan erabiltzen diren hitzak, guz(t)i, gut(x)i
eta antzekoak, bereziki aztertzeko eta proposamen bat aurkezteko.

Ene/nire; niri izena duena aho batez onartu da. Bukaerako laukian, go
mendioa zioen lekuan erabakia ezarri da.

Usain; arrain; zain izenburukoa zegoen bezala onartu da aho batez.

Zenbakien idazkerari buruzko erabakian "milioi bat edo miliar bat esaten
da" lerroa kendurik ontzat hartu da, inor ere aurka agertu ez dela.
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Zenbakien deklinabidearen gaineko testuan 3. puntua kendu da eta laukian
esaten zenari eutsi zaio. Bestalde, hamahiruak, hamalauak, ez hamahirurak,
eta abar, onartzen dira. Aho batez erabaki da horrela.

Hurrengo batzarrean honako gai hauek aztertuko dira: ordinalak; ordinalen
eta banatzaileen idazkera; benetako, ohiko; betikolbetirako; zu izan ezik.

Beste alorretako erabakizunez, exonomastikazkoez. esate baterako, dago
kion batzordeak aurkeztuko du ondoko batzarretan proposamena.

lM. Satrustegik zabalkunde onaren premia aipatu duo I. Sarasolak galdetu
du hori ez denentz neurri handi batean Gobernuen egitekoa. J. Haritschelhar
euskaltzainburuak Argitalpen eta Euskara Batuko batzordeak laster biltzea pro
posatu du, gai hau erabiltzeko. Horrela erabaki da. J.L. Lizundiak Jagon sai
laren gogoa aipatu du, hots, arau eta erabaki oro jasoko dituen liburua argi
taratu eta zabaltzea.

P. Altunak eskatu du Biltzarrean izan zirenei egun erabaki dena helaraztea,
beren inguruan bana dezaten eskatuz. J.M. Satrustegik Hizkuntz Politikarako
Idazkaritza Nagusiak argitaratzen duen Berripapera bezalako zerbait egitea ira
doki duo B. Oyhar~abalen ustez, Euskaltzaindiaren argitalpen honek identifika
erraza izan behar duo E. Knorrek esan du Akademiak, eskulangintzako bideak
utzirik, argitalpen erakargarria eta eskura-erraza atera behar duela laster. Eus
kara Batuko eta Argitapen batzordeek egingo duten batzarrean erabakiko da
Euskaltzaindiaren arauak nola atera.

Barne erregelak

Barne erregelen azken artikuluak aztertu dira, hots, gehigarrizko xedape
nak dituen hirurak; indargabetze xedapenak duen bakarra, eta azken xedapena.
Aho batez onartu dira.

lA. Arana, Beiiat Oyhar~abal eta Andres Urrutiak osaturiko batzordeiioak
lege aldetikako gainbegirada emango dio testu osoari. Ondoren, estiloaren be
rrikuspena egingo da.

Eskuarteko eta azken ordukoak

Bilbao Bizkaia Kutxak diruz hornituriko Euskaltzaindiaren Literatur sarie
tarako epai-mahaiak izendatu dira. Zuzendaritzak atzo egin bilkuran proposa
tua, Literatura batzordea entzun ondoren, berretsi da, hots:

'Tx. Agirre' eleberri saria: Txomin Peillen, Bernardo Atxaga, Ana Toledo.

'T. Altzaga' antzerki saria: Daniel Landart, Eugenio Arozena, Patri Ur
kizu.

'Felipe Arrese Beitia' olerki saria: Juan M. Lekuona, Mikel Lasa, Jon Kor
tazar.
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'Mikel Zarate' saiakera saria: Alfonso lrigoyen, Adolfo Arejita, Andolin
Eguzkitza.

J.A. Aranak Azkue Bibliotekan aurtengo irailean sarturiko argitalpenen ka
talogoa aurkeztu duo Guztira 134 argitalpen dira.

Azkenik, Haritschelhar jaunak bihar, Baionako Unibertsitate eremuan,
Eusko Ikaskuntzak egingo duen ekitaldia, zeinetan Manuel Lekuona saria X.
Diharceri emango baitio, aipatu duo

Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra. Ondoren, Luis Villasante eus
kaltzainburu ohiari Bizkaiko Diputazioak egin dion gorazarre ekitaldia hasi da
jauregiko areto nagusian.

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria



AGERIKO BATZARRA

Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.- L.
Diharce, X.
Irigoyen, A.
Kintana, X.
Larre, E.
Ondarra, P.
Oyhan;abal, B.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Villasante, L.

Aurrekoetxea, G.
Badiola, R.
Eguzkitza, A.
Gandiaga, B.
Gereno, X.
Goikoetxea, J.L.
Kortazar, J.
Lizundia, J.L.
Muniategi, A.
Oleaga, J.
Pagola, R.M.
Rotaexe, K.
Ruiz Urrestarazu, M.M.
Uribarren, P.
Urrutia, A.
Zearreta, 1.1.

Bilbon, Akaderniaren egoitzaren are
toan, 1994ko azaroaren 25ean, arra
tsaldeko laurak eta erdietan, egin du
Euskaltzaindiak ageriko batzarra, X.
Kintana jaunaren sarrera dela eta, al
dameneko lerrokadan aipatzen diren.
euskaltzain oso eta urgazleak bertan
zirela. Ezin etorria adierazi dute F.
Krutwigek eta J.M. Satrustegik.

Mahaian jarri dira Jean Haritschel
har, euskaltzainburua; J.M. Lekuona,
buruordea; E. Knorr, idazkaria eta
J.A. Arana, diruzaina eta egun sartu
den euskaltzainaren erantzun-emai
lea, X. Kintanarentzat toki bat utziaz.
Aretoan, euskaltzain oso eta urgaz
leez gain, X. Kintanaren senide, adis
kide eta lagun asko ziren, eta erakun
de zenbaiten ordezkari batzuk ere.
Aipagarriak dira: M. Karmen Gar
mendia, Eusko Jaurlaritzako Hiz
kuntz Politikarako idazkari nagusia;
Jose M. Rodriguez Ochoa, Nafarroa
ko Gobernuko Hizkuntza Politikara
ko zuzendari nagusia; Tomas Uribee
txebarria, Bizkaiko Kulturako foru
diputatua; Juan J. Goiriena, Euskal
Herriko Unibertsitatearen errektorea;
Alberto Lopez Basaguren, Unibertsi
tate beraren idazkari orokorra; Sabin
Intxaurraga, Eusko Legebiltzarreko
kidea; Txetxu Aurrekoetxea, Bizkai
ko Batzar Nagusietako ahalduna, eta
Jose Elorrieta, ELA sindikatuaren
idazkari orokorra.
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J. Haritschelharrek ireki du ekitaldia, X. Kintanaren goraipamen laburra
eginez.

Ondoren, idazkariak Akademiaren ohitura azaldu du eta eskatu die P. Sa
labururi, Kintana euskaltzainerako aurkeztu zutenetariko batari, eta M. Azka
rateri, sarrera hitzaldia azken egina duen euskaltzainari, euskaltzain berriaren
bila joatea. X. Kintana entzule guztien txalo beroaren artean sartu da aretoan.

Bere hitzaldia irakurri du gero Kintana jaunak. Usadioa jarraiki, haren le
hen hitzak Eusebio Erkiagaren oroigarri eta laudagarri izan dira, hots, bere to
kian izan duen aurreko euskaltzaina goresteko. Bilboren euskalduntasunaz aritu
da hizlaria ondoren, sorterriko euskararen lekukotasun batzuk aipatuaz batera.
Hizkuntzaren aldeko ahaleginak oroitarazi ditu, bai eta debeku aldi luzean na
barmendu diren euskaltzaleak. Bere esker onez agertu du haiekiko, baina are
toan entzule zegoen aitaren euskaraganako atxikimendua azaldu du bereziki.
Hizkuntzaren eskubideen jagotean politikariek duten erantzukizuna azpimarra
tuaz bukatu du bere sarrera hintzaldia.

J.A. Aranak egin du erantzuna. Euskaltzain berriaren merezimenduak go
raipatu ditu lehenik, bai hizkuntzalaritza eta bai literatura alorreko haren liburu
batzuk gogora ekarriz. Gero Bilbon argitaraturiko euskal liburu eta gainerako
testuez, eguberri kanten eremukoez, batez ere, jardun duo Duela ehun urte Bil
boko institutuko irakasle batek euskararen aurka esandakoari Antonio de True
ba bizkaitarrak erantzun ziona adieraziz amaitu du mitzaldia Arana jaunak.

Ondoren, idazkariak ospakizun honen kariaz iritsi diren zenbait gutunen
eta telegramaren berri eman duo Bidaltzaileak ziren, besteak beste, lA. Ardan
za, lehendakaria; Juan Cruz AlIi, Nafarroako gobernuburua; M. Jesus Aran
buru, Gipuzkoako Kultur forudiputatua; Gregorio Monreal, Eusko Ikaskun
tzaren burua; Xabier Mendiguren Bereziartu idazlea; Joseba Agirreazkuenaga
irakaslea; J.M. Velez de Mendizabal, Eusko Ikaskuntzaren kudeatzailea; Mar
txel Otamendi, Euskaldunon Egunkaria-ren zuzendaria, eta Euskal Herriko
Unibertsitatearen Leioako campuseko Sukaldaritza Eskola.

J. Haritschelharrek luzatu dizkio gero X. Kintanari euskaltzain diploma eta
domina, eta, ohitura den bezala orobat, berak eta bertan ziren euskaltzain guz
tiek adiskidetasunezko besarkada eman diote Kintana jaunari.

Jean Hartischelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria
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Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an

Agiriak

Azaroko bi agiriak onartu dira, zen
bait zuzenketa egin ondoren.

Oiartzunen, Udaletxeko batzartegian,
1994ko abenduaren 29an, goizeko
hamarretan, bildu da Euskaltzaindia,
aldameneko lerrokadan aipatzen di
ren kideak bertan zirela. Ezin etorria
adierazi dute Miren Azkarate, X. Di
harce eta J. San Martinek.

P. Diez de Ulzurrun

Lizundia, J. L., idazkariordea
Zearreta, J.1., ekonomi eragilea

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J. A., diruzaina
Altuna, P.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Irigoyen, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Ondarra, P.
Oyhar~abal, B.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.
Zabaleta, P.

J.M. Satrustegik irakurri du Pedro
Diez de Ulzurrun Etxarte (1924
-1994) euskaltzain urgazleari buruz
ko bere txostena. Urriaren 20an Iru
fiean hil zen Diez de Ulzurrun (ezi
zenez Ikusle) euskaltzale suharraren
bizitza aza1du du hizlariak, mediku
endokrinologoa zen aldetik haren do-
haiak agerraraziz, 1ehenik, eta eus
kararen faboretan egindako Ian es
kerga, ondoren.

Nafarroako Diputazioak 1957an sortu zuen Secci6n de Fomento del Vascuence
izenekoan P. Diez de Ulzurrunek izan zuen partaidetza azpimarratu du: Pdn
cipe de Viana euskarazko agerkarian, zuzendari eginkizunaz gainera, argita
raturiko artikulu asko, literatur lehiaketak, bertsolari txapelketak, euskal festak,
e.a. Diario de Navarra egunkariaren euskarazko orrian idatzi zuen luzaro. Eus
kera agerkarian, 1960an argitaratu zuen dotrina, Ezkabarteko Makirriainen aur
kitua, aipatu du Satrustegi jaunak haren ikerlanen artean. Galera handia, bada,
hain maitatua zen gizon xalo eta atsegin honena.
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P. Salaburuk aurkeztu ditu egungo erabakizunak. Lehendabizi, Ordinalen
eta banatzaileen idazkera deritzan txostena aztertu da eta aldaketa batzuekin
onartu.

Ea- eta gabe-ren idazkera izeneko txostena ikertu da gero. X. Kintana ba
ren bi balioak idatziz bereiztearen aIde agertu da. Beti elkarturik idazteko era
bakia botu gutxigatik nagusitu zela gogorarazi duo Gainera, bereizketak hita
noan duen abantaila adierazi duo I. Sarasolak esan du beranduegi dela bereiz
idazten gomendatzeko. A. Irigoyenek esan du azentua bereizgarri dela maiz,
baina ezin dela horri buruz lege finkorik eman. Txostena onartu da.

Benetako, ohiko titulutzat duen txostena onetsi da berebat, inolako alda
ketarik gabe.

Betiko izeneko txostena aldaketa batzuk eginik onartu da. Titulua honako
hau izango da: Betiko eta kideak. Era honetara, gaurko, sekulako eta beste sartu
dira txosten berean. P. Zabaletaren eta Tx. Peillenen aburuz, betiko eta betirako
bereizi beharko lirateke. P. Salaburuk erantzun du txostenak betiko hobesten
duela, betirako gaitzetsi gabe. P. Altunak esan du *noizerako sortuko den bel
dur dela. X. Kintanak proposatu du betirako salbuestea. A. Irigoyenek eskatu
du arazoa ikuspegi zabalagotik aztertzea, luzarorako, etzirako eta antzekoak
jasoz. I. Sarasolaren ustez, betirako-k aIde txar bat du: batasuna hausten duela.
Betiko eta abarren batasunarentzako egokitasuna aipaturik onartu da testua.

Arabera izeneko txostenean ere zenbait aldaketa egin dira batzarrean.
Arauez eta arauz aldakiak aipatzen dira testu berrian, batetik, eta, bestetik, bi
garren eta hirugarren parrafoak kendu dira. Laukian, argitasunaren onetan,
"esapide gisa erabiltzeko" erantsi da, arau izenetik bereizteko. A. Irigoyenek
eskatu du agirian ezar dadin haren ustez txikiak diren gauza hauetaz ez lituz
keela Euskaltzaindiak erabakiak hartu behar, eta bera kanpo gelditzen dela. I.
Sarasolak eta E. Knorrek euskara baturako ereduak eskaintzeko Akademiak
duen erantzukizun eta eginbidea aditzera eman dute.

Iritzi izeneko txostena ikertu da ondoren. X. Kintana eritzi-ren aIde min
tzatu da. Hauek izan dira haren arrazoiak: azken 20 urteotako erabilera, bai eta
erro bereko beste hitz batzuena ere, erizpen, erizpide, eta abar; gipuzkerazko
erizten zaio, eta iritsi-rekin bestela sortzen den nahasketa. I. Sarasolak erantzun
du Iparraldean iritzi hedatu dela. Gainera, bizkaieraz iritzi ez da bakana, ba
tasunera begira egon diren idazleen artean. Bestalde, liburu eta aldizkarietako
zenbait testu ez direla fidagarriak esan du, askotan gertatu baita egileak iritzi
idatzi eta argitaratzaileak eritzi ezartzea. Azken urteotan iritzi-ren nagusitasuna
adierazi ondoren, erabakia zeren izenean aldatuko den galdegin duo A. Irigo
yenek aitortu du garai batez iritzi-ren aIde zegoela eta eritzi Euskaltzaindiak
hedatu zuela gogorarazi. Puntu honetan ere haren izena kentzea eskatu duo J.M.
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Satrustegik esan du berdin zaiola iritzi zein eritzi, eta aipatu du eitzi esaten
dela Urdiain.

Txostena bozkatu da. P. Altunak Miren Azkarateren botoa zuen eta E. La
rrek X. Diharcerena. Hau izan da emaitza:

Bai: 15.
Ez: 6.

Arazi deritzan txostena aztertu da azkenik, beste gaietarako denborarik
ezean. X. Kintanak esan du erazi dela zaharrena eta gaur egun nagusia, eta
gramatiketan usuen ageri dena. Aditz erazle deitura aipatu du, gainera. I. Sa
rasolak erantzun du Iparraldean arazi dela erabateko nagusitasuna duena. Za
lantzak Hegoaldean izaki, parada ona litzateke, haren aburuz, batasuna lortze
ko. A. Irigoyenek bizkaierazko eta gipuzkerazko galerazo forma aipatu duo
Euskaltzaindi zaharrak erazi zerabilela esan duo Adierazi aditza bereizkuntza
izango den galdegin du eta puntu honetan arinki jokatu dela esan. Agirian ha
ren desadostasuna azaltzea eskatuz bukatu duo I. Sarasolak erantzun du lehen
ez zela erazi-ren aldeko batasunik. P. Zabaletaren iritzian, lehengo erabakiari
eutsi beharko lioke Akademiak.

Txosten hau ere bozkatu da. Hona emaitza:

Bai: 16.
Ez: 5.

P. Salaburu batzorde idazkariak azaldu du urtarrileko batzarretik aurrerako
prozedura. Erabakizunak gauza berriak izango direnez, hilabeteko epea emango
da, euskaltzainek txostenak azter ditzaten. Beste batzordeek ere beren erabaki
-proposamenak Euskara Batuko batzordeari helaraztea komeni dela esan duo

Eskuartekoak

Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak administrazioko hiztegia egiteko
duen proiekturako Euskaltzaindiaren ordezkari bat eskatu du gutunez. Ibon Sa
rasola izendatu da. Bilkuren egutegiagatik Sarasola jaunak ezingo balu, Miren
Azkarate izango litzateke kidea. Ordezko X. Kintana izango da. J.L. Lizundiak
adierazi du garbi gelditu behar duela Euskaltzaindia ezin dela, hizkuntz ahol
kularitza berea duenez, beste erakunde eta elkarteen mailan ipini. Ontzat hartu
dute batzartuek oharra.

Irufieko Euskalerria Irratiak Nafarroako Justizi Auzitegi Nagusiaren au
rrean aurkezturiko gorajotzeaz Merino Zalba epaileak eman duen epai harri
garria izan da ondoren mintzagai. Arazoa Jagon sailak zehaztuko du, arratsal
dean egingo duen bilkuran. Nolanahi ere, Euskaltzaindiak eta Eusko
Ikaskuntzak adierazpen bat plazaratzea da asmoa, Irufiean, urtarrilaren l3an,
Eusko Ikaskuntzak eskatu duen lege-diktamena aztertu ondoren. P. Zabaletak
esan du Euskalerria Irratiak Madrileko Epaitegi Gorenera jo duela.
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J.M. Jimeno Jurforen eta P. Salaberriren Toponimia de la Cuencia de Pam
plona. Pamplona-lruiia liburua (Onomasticon Vasconiae sortaren 12.a) aben
duaren 16an aurkeztu zen Irufiean, Nafarroako Gobernuaren liburudendan.
Diario de Navarra-k hurrengo bi egunetan aurkezpenaren inolako berririk eka
rri ez zuenez, E. Knorr Jagon sailburu eta Onomastika batzordeburuak gutun
bat egin zion telekopiagailuz egunkariaren zuzendariari (gutun horren kopia
egungo batzar karpetan sartu da). Egunkariak abenduaren 20an eskaini zion
toki zabala aurkezpenari.

Azkue Bibliotekak 1994ko azaroan sarturiko argitalpenen katalogoa ba
natu da. Denetara 171 liburu eta aldizkari izan dira.

Labaienen hutsunea betetzeko proposamenen epea egun bukatu da. Hiru
dira hautagaiak: Adolfo Arejita, Alfonso Irigoyenek, Federiko Krutwigek, Jose
Antonio Aranak eta P. Charrittonek aurkeztua; Patxi Goenaga, Patxi Altunak,
Miren Azkaratek, Juan M. Lekuonak eta Befiat Oyharc;abalek aurkeztua; eta
Jose Luis Alvarez Enparantza, P. Zabaletak, Tx. Peillenek eta X. Kintanak aur
keztua. Bozketa urtarrileko batzarrean egingo da.

P. Charritton Iparraldeko ordezkariak Baionan ezarri diren bideseinaleen
berri eman duo Hango bi ibaiak Aturria, Errobia gisa ageri dira. Euskaltzain
diak ez du horretan parterik izan. Akademiaren iritzia helaraziko zaio Udalari.

Erakundearen diruzaina den Jose Antonio Aranak Herri Kontuen Euskal
Epaitegiak eta Comptos Ganbarak Euskaltzaindiaz egindako behin-behineko
txostena azaldu du labur. Kontu guztiak zuzen daudela adierazten du txostenak.
Testuak zenbait proposamen egiten ditu Akademiaren diru egoera eta barne
jaurpidea hobetzeko. Txostena euskaltzain guztien eskura egongo dela esanez
amaitu du azalpena.

Bestalde, diruzaina izendatu da Banco Bilbao Vizcayarekin 35 milioi pe
zetako diru-mailegua lortzeko behar diren agiri publiko edo pribatuak sina di
tzan, haren ustez egokiak diren baldintzekin. P. Zabaletaren galderari erantzu
nez, J.J. Zearretak azaldu du Nafarroako Gobernuak emandako 2.500.000
pezeta, Parlamentuan jaso gabe bezala agertzen zirenak, argitalpenetan xahutu
direla. P. Charrittonen iritziz, Herri Aginteek Euskaltzaindiari diru gutxiago
emango baliote murrizketa non egin behar den erabaki beharko litzateke. J.L.
Lizundiaren ustetan, ez da murrizketarik izango. P. Salaburuk esan du martxo
ko Barne Jardunaldietan euskaltzainek dokumentazioa erabili beharko dutela,
aurreko bi aditegien emaitzak eta lanpostuen balorapena, besteak beste. Haren
iritziz, garai txarrak etor litezke Euskaltzaindiarentzat.

Onomastika batzordekide eta Jagon sailkide den Andres Iiiigo urgazleak
doktorego titulua lortu du abenduaren 16an, Toponomastica historica del Valle
de Santesteban de Lerin (Regata del Ezkurra) izeneko tesiaz. Goresmenak bi
daliko zaizkio.
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Abenduko batzarrean ohitura denez, Jose Luis Lizundia idazkariordeak da
torren urteko egutegia, Zuzendaritzak onetsia, aurkeztu duo Lau batzar izango
dira Bilbon, beste lau Donostian edota Gipuzkoan, eta bana Araban, Iparral
dean eta Nafarroan. Batzar arruntez landakoak hauek izango dira: Gipuzkoako
Domina jasotzeko Donostian, urtarrilaren 27an; IX. Barne Jardunaldiak, oroz
gain Akademiaren baliabideak aztertzeko, Legutianoko Larrabean, eta Gabriel
Jauregiren oroigarrizko batzarra Aramaion, martxoaren 31 ean eta apirilaren 1
ean; Heletan, maiatzaren 26an, Mixel Elizanbururen mendeurrenkari, eta Usur
bilen, irailaren 29an, Juan Jose Alkain Udarregi bertsolariaren omenez.

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria
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1994.eko abenduaren 29an, bildu dira eguerdiko ordubatetan, Oiartzungo
Uda1etxean: P. A1tuna, J.A. Arana Martija, P. Charritton, J.L. Davant, J. Ha
ritschelhar, A. Irigoien, X . Kintana, E. Knorr, F. Krutwig, E. Larre, J. M .
Lekuona, F. Ondarra, B. Oihartzaba1, Tx. Peillen, P. Salaburu, I. Sarasola., J.M.
Satrustegi, L. Villasante eta P. Zabaleta euska1tzainak. M. Azkaratek, X. Di
harcek eta J. San Martinek beraien ezin etorria adierazten dute. (Azkaratek P.
Altunari ematen dio ahala eta Diharcek E. Larreri); J.L. Lizundia, idazkariordea
eta J.1. Zearreta, ekonomi eragilea. Mahaipuruan: Federico Krutwig, antzine
neko euskaltzaina, buru bezala eta Xabier Kintana, azken sartutako euskal
tzaina, idazkari jartzen dira, laguntzeko J.L. Lizundia, idazkariordea daukate
larik.

Euskaltzainburuaren hautateka bozketa egiten da lehendabizi, horretarako,
Jean Haritschelharrek orain arteko euskaltzainburua aurkezten da hautagai be
zala. Alfonso Irigoien euskaltzainak adierazten du bera ere kargu guztietarako
hautagai aurkezten dela. Bozketa egiten da, ondorio hauekin: Jean Haritschel
harek 16 botu, Juan San Martinek botu bat, Alfonso Irigoienek botu bat, Miren
Azkaratek botu bat; zuriz: 2, beraz beste bi urtetarako euskaltzainburu, Jean
Haritschelhar izendatzen da.

Buruordetzat hautatua izaten bada Juan Mari Lekuonak adierazten du,
onartuko duela. Bozketa egiten da ondorio hauekin: Juan Mati Lekuonak 14
botu, Alfonso Irigoienek 3 botu, zuriz: 4 botu; beraz, beste bi urtetarako, Juan
Mari Lekuona izendatzen da euskaltzainburuorde.

Jarraian idazkari kargurako bozketa egiten da. Aurretiaz Endrike Knorr es
kaintzen da kargu honetarako. Bozketa egiten da ondorio hauekin: Endrike
Knorrek 11 botu, Alfonso Irigoienek 5 botu, Xabier Kintanak botu bat, zuriz:
4 botu. Gehiengo osoa inork lortu ez duenez gero, bigarren bozkaldia egiten
da ondorio hauekin: Endrike Knorrek 13 botu, Alfonso Irigoienek 4 botu, Xa
bier Kintanak botu bat, zuriz: 3 botu. Beraz, Endrike Knorr izango da, ge
hiengo osoz berriz ere, Euskaltzaindiko idazkari.

Diruzainerako bozketa egiten da azkenean. Jose Antonio Arana Martijak
adierazten du beste inor aurkezten ez bada, berak jarraitzeko ez duela eragoz
penik. Bozketa egiten da ondorio hauekin: Jose Antonio Aranak 13 botu, Alfonso
Irigoienek 3 botu, Jose Mati Satrustegik botu 2, Luis Villasantek botu bat. zuriz:
botu bat. Beraz, Jose Antonio Arana izendatzen da berriz ere diruzain.

Eta honekin amaitzen da bilkura berezia.
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Donostian, 1995eko urtarrilaren 27an

A.M. Labaien (1898-1994)

Donostian, Gipuzkoako Diputazioa
ren jauregian, 1995eko urtarrilaren
27an, goizeko lOetan, bildu da Eus
kaltzaindia aldameneko lerrokadan
aipatzen diren kideak bertan zirela. P.
Zabaletak bere ezin etorria adierazi
duo

Agiria

Abenduko agiria onartu da, A. Iri
goien eta X. Kintana jaunen oharrak
jaso ondoren.

Lizundia, J.L., idazkariordea
Zearreta, J.J., ekonomi eragilea

Juan San Martinek irakurri du An
tonio Maria Labaieni buruzko bere
txostena. Eskola urteak eta goi-mai
lako ikasketak azaldu ondoren, La
baien jaunak gaztetandik izan zuen
literaturarako isuria gogorarazi du:
besteak beste, Donostiako udal saria
20 urterekin irabazi zuen, Txinparta
buruzagi komediaz. Teatroaren alo-
rrean egile ez ezik, eragile ere izan

zela esan duo Adibidez, Antzerti aldizkaria sortu zuen, 1932an. Garaiko idaz
leekiko harremanez mintzatu da hizlaria gero. Lizardirekin eta Orixerekin
bereziki Labaienek izan zituen loturak aipatu ditu, bai eta Orixeren Euskal
dunak poemaren argitalpen laburtua ere (1950). Bestelako lanak ere ekarri
ditu gogora Juan San Martinek: Elizanbururen biografia (1978), Euskararen
batasunari buruzko gogoeta-liburua (1984), e.a. Euskaltzainak bere herrian
izan zituen karguak ere oroitarazi ditu: zinegotzia, 1931 an, eta, alkatea, bi
urte geroago.

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Irigoien, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
San Martin, J.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.
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Batzorde idazkaria den P. Salaburuk egin du, bestetan bezala, egungo ba
tzarrera ekarri diren txostenen aurkezpena. Hitz elkartuen osaera eta idazkera
izenekoa izan da lehenbiziko erabakizuna. Euskaltzaindiak aurretik onarturiko
proposamen bera da, salbu elkarteko lehen osagaiak -ia amaiera duenean; kasu
horretan -a bokalarekin nahiz gabe idatzi ahalko da. Adibidez, biologia azter
keta eta biologi azterketa, biak izango dira zilegi. X. Kintanak basa-, ber-, bir
aurrizkiak aipatzea eskatu duo Horietaz eta giza eta sasi osagaiez eztabaidatu
da. Eratze berrietan, giza eskubideak eta beste bereiz idazten direnez, basa eta
sasi berdin idaztea dirudi egokien. Hala onartu da. E. Knorrek eta J.L. Lizun
diak egin dute zuzenketa bat onomastika eremuko adibideaz. Euskal Herria
izena ere izan da une batez eztabaidagai. X. Kintanaren ustez. Euskaltzaindiak
ez luke Euskalerri idazkera bultzatu behar, azken urteotan arrunt gutxiago era
biltzen denez.

Hori eta, hori edo eta horrelakoen idazkera deitzen den txostena aztertu
da ondoren. Zenbait euskaltzainek hitz egin dute arazo honetaz eta ingurukoez:
hori dela-ta; ikusi eta / ikusita; harrituta, e.a. A. Irigoienek esan du argi gelditu
behar duela hori eta idazteak ez dakarrela hori dela eta idaztea. Txostena ai
pamen horrekin onartu da aho batez.

-z gero izenekoa ikertu da azkenik. X. Kintanaren aburuz, ez litzateke be
reizkuntzarik egin behar, eta lana eginez gero idaztea gomendatzen den bezala
honez gero eta harez gero gomendatu beharko litzateke. Gainera, esan du az
ken 20 urteotan harez gero idazle anitzek erabili izan dutela. eta txosten hau
eta besteak onartu baino lehen datuak ekartzea eskatu duo P. Salabururen ustez,
datuak lehenago eskatu behar dira. M. Azkaratek aditzera eman du corpusak
aski garbi erakusten duela proposamenaren oinarri sendoa. Era berean, P. Al
tunak esan du honezkero eta harrezkero lexikalizatuak daudela. J.M. Satrus
tegirentzat bereizkuntzak gutxi dira. Dena dela, laukitik egun horretaz gero
exenplua kentzea erabaki da, horretaraz gero eta abarren aipamena ere egin
beharko bailitzateke. Bestalde, erabaki gaia -z gero izaki, ez dirudi bidezkoa
-az / -ez gero auzian sartzea. Txostena onartu da, egun horretaz gero adibidea
kendurik. X. Kintanak eskatu du kontrako haren iritzia agirian aipatzea.

Aditzoin berezien forma txostena banatu da euskaltzainen artean. Propo
samena ohargileei ere helaraziko zaie. Otsailaren 20rako bidali beharko dira
oharrak. Hauek erabilerari buruzkoak ez, formari buruzkoak soilik izango dira,
erabakizuna forma baita, eta ez erabilera.

A.M. Labaienen hutsunea

A.M. Labaienen hutsunea betetzeko hiru izan dira proposatu diren hauta
gaiak: Adolfo Arejita, Alfonso Irigoienek. Federiko Krutwigek, Jose Antonio
Aranak eta Pierre Charrittonek aurkeztua; Patxi Goenaga, Patxi Altunak, Miren
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Azkaratek, Juan M. Lekuonak eta Beliat Oihartzabalek aurkeztua; eta Jose Luis
Alvarez Enparantza, Txillardegi, Patxi Zabaletak, Tx. Peillenek eta X. Kinta
nak aurkeztua.

X. Kintanak Alvarez Enparantza jaunak prentsako gutun baten bidez adie
raziagatik bere kezka agertu du; gutun horretan ez zuela hautagaia izan nahi
esan zuen. Kintana jaunarentzat ez da gisa norberaren borondatearen kontra
hautagai bat aurkeztea. E. Knorren iritziz, Arautegiak edo Barne-Erregelek
esan beharko lukete hori. Aldiz, A. Irigoienentzat, hautagaia aurkezturik ba
dago, bozkatu behar da. M. Azkaratek esan du Erakundearen eta interesatuaren
izen ona dela jokoan eta hobe proposamena erretiratzea. Azkenean, Alvarez
Enparantzaren aurkezleetariko bik, hots, Xabier Kintanak eta Txomin Peille
nek, kandidatura hori baztertzea erabaki dute izkribuz. Jose Antonio Arana
Martijak, Patxi Zabaletaren botu-ahala duenak, erabaki horrekiko adostasuna
agertu duo

Bozketa hasi aitzin Ibon Sarasolak aidegin du, botu-ahala P. Salabururi
utzirik. Esan bezala, P. Zabaletarena lA. Aranak duo

Hauxe izan da bozketaren emaitza:

P. Goenagak: 14.
A. Arejitak: 5.
Zuriz: 3.

Hortaz, P. Goenaga hautatu da euskaltzain. Barne erregelek 43. artikuluan
diotena beteaz, idazkariak hautapena jakinaraziko dio ofizialki. Hilabeteko
epea izango du Goenaga jaunak bere baiezkoa emateko, eta zortzi hilabetekoa,
sarrera hitzaldia egiteko.

Eskuartekoak

Azkue Bibliotekan 1994ko abenduan sartu argitalpenen katalogoa aurkeztu
du J.A. Arana jaunak. Guztira 136 izan dira liburu eta aldizkariak.

Juan Jose Zearreta ekonomi eragileak euskaltzain osoei azken egunetan
egindako ordainketen berri eman duo Eskatu den maileguari esker gizabana
koekiko zor guztiak laster kitatuko direla esan duo

Euskaltzainburuak adierazi du Sabino Arana Fundazioak Kultura alorreko
Saria Euskaltzaindiari ematea erabaki duela. Ekitaldia Bilboko Filarmonia El
kartean izango da, urtarrilaren 29an, igandez.

Arratsaldeko ekitaldia, Gipuzkoako urrezko domina jasotzekoa, 5etan ha
siko dela gogoraraziz, amaitutzat eman du batzarra J. Haritschelhar jaunak.

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria
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Bilbon, 1995eko otsailaren 24an
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Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Charritton, P.
Davant, J.L.
Diharce, X.
Goenaga, P.
lrigoien, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Larre, E.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.

Lizundia, J.L., idazkariordea
Zearreta, J.1., ekonomi eragilea
Gorrotxategi, M., Onomastika ba
tzorde idazkaria, akademi gaietan.

Bilbon, egoitzan, 1995eko otsailaren
24an, goizeko 10etan, bildu da Eus
kaltzaindia, aldamenean aipatzen di
ren lagunak han zirela. Ezin etorria
M. Azkarate, J. San Martin eta P. Za
baletak adierazi dute.

Agiria

Urtarrileko agiria zenbait zuzenketa
rekin onartu da.

Gaietan hasi baino lehen, ongi etorri
egin dio J. Haritschelharrek Patxi
Goenaga euskaltzain berriari.

A. Irigoienek eskatu du A. Arejita ur
gazleari goresmenak bidaltzea, dok
torego tesia irakurri bem baitu. Hala
egingo da.

Martxoko batzarra eta IX. Barne Jardunaldiak

J.L. Lizundia idazkariordeak eta Bizkaiko Batzar Nagusietako ahal
dunak erakunde horren osoko bilkurara joan behar zuenez, lehen puntura
pasa da Legutianoko Larrabean egingo diren hileko batzarraren eta IX.
Barne Jardunaldien egutegia (martxoaren 30 eta 3lan eta apirilaren lean).
Orobat aipatu du Lizundia jaunak apirilaren leko eguerdian Aramaion
izango den ageriko batzarra, Gabriel Jauregi idazlearen mendeurrena os
patzeko.
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Euskara Batuko batzordea

Urtarrileko batzarrean erabaki gabe gelditu zen "Hori eta, hori edo eta
horrelakoen idazkera" deritzan txostena aurkeztu du P. Salaburu batzorde idaz
kariak, moldaketa berrian. A. Irigoienek esan du hori dela eta esapidean eta
enklitikoa denez, -ta idaztea gomendatu beharko litzatekeela. I. Sarasolarentzat,
berriz, enklitikotasunak ez dakar -ta idaztea, eta euskara batuaren idatz-ohitura
gogorarazi duo J.M. Satrustegiren iritziz, ez da komeni idazkera zailtzea. P.
Goenagak laukiko testua aldatzea proposatu du, argitasunaren amoreagatik. A.
Irigoienek eskatu du gaia sakonago ikertzea. Testua ontzat hartu da, A. Iri
goienen kontrako botoarekin.

"Aditzoin bereziak" izeneko txostena B. Oihartzabalek azaldu duo Eutsi eta
iritzi aditzen formak eztabaidatu dira, X. Kintanak euts eta iritz proposatu bai
titu aditzoin gisa. Hau izan da erabakia: euts nahiz eutsi, iritz zein iritzi, biak
izango dira aditzoinak, eta itxi izango da forma bakarra.

"Diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea" deritzan txostena aztertu
da gero. P. Salaburuk egin du azalpena. Testua onetsi da, baina deiez eta (zen
bait) gaiez bezalako esamoldeak izango dira forma arautuak. A. Irigoienek esan
du bat datorrela txostenarekin, nahiz puntu honi buruz ere askatasuna ematea
ren aldeko izan.

"Espainiako Erresumako probintzia eta elkarte autonomoen eta Frantziako
Errepublikako departamenduen eta herrialdeen izenak" deritzan txostena eta
"Grezieratiko hitzen letraldaketa-taula" izenekoa aurkeztu dira, Onomastika ba
tzordeak bere azken bilkuran onartu ondoren. Bilkura horretan A. Irigoienen
txostena. "Grekozko alphabetoa eta bere transkripzioa kharaktere latinoetan"
zeritzana, aztertu zen orobat. Dena den, Irigoien proposaturiko idazkera kasu
berezi batzuetan baizik ez zen onartu.

I. Sarasola kexu agertu da, orain arteko erabakizun guztiak Euskara Batuko
batzordetik pasa baitira, molde bera harturik eta zenbaki batekin. Bestalde, esan
du txostenean ageri diren izen arrunt batzuetaz Euskaltzaindiak ez duela deus
ere erabaki, euskara baturako egokitasunaren aldetik, irla, adibidez. E. Knorr
Onomastika batzordeburuak erantzun du elkarlana behar dela eta Onomasti
kako kide bat Euskara Batuko batzordean izan dadin eskatu du, gai hauek tra
tatzen direnoro iritzi-emaile, eta X. Kintana batzordekidea proposatu du horre
tako. Eskaera mahai gainean gelditu da, baina bi batzordeek, idatziz etorriko
diren oharrak aurrean izaki, berrikusiko dute testu hau eta martxoko batzarrean
erabaki-proposamena ekarriko.

Batzordeburuen izendapena

Jean Haritschelharrek batzordeburu izateko Zuzendaritzak proposatu di
tuen izenak irakurri ditu. P. Altunak esan du bera gehiegitan ageri dela. A.
Irigoienek oroitarazi du lehen ere inork bi kargu baino gehiago hartzearen aur-
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ka mintzatu zela, eta gaia mahai gainean uztea eskatu duo Horrela erabaki da.
Euskaltzainek martxoaren 20a baino lehen bidali ahalko dituzte proposamenak.

Eskuartekoak eta azken ordukoak

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Comptos Ganbarak Euskaltzaindiari
buruz egindako txostenak egun iritsi behar zuen, baina bi erakunde horietako
arduradunek goizeon gaztigatu dute asmoa ezin izan dela bete. Hortaz, testua
hurrengo egunetan igorriko zaie euskaltzain guztiei.

J.A. Arana liburuzainak Euskaltzaindiari eman zaizkion zenbait artxiboren
gainean txosten bat aurkeztu duo O. Apraiz, J. Bilbao, G. Aresti, L. Ibarra eta
J. Etxaideren ondareak dira.

E. Knorrek Gasteizen berriki ezagutarazi den manifestua, lagun askok si
natu dutena, azaldu duo Manifestua euskararen inguruan sortu den giro nahasiak
eragin duo Tolerantzia eskatzen du eta hizkuntza politikarako proposamen ba
tzuk egiten ditu. Gai bera Jagon Sailak erabiliko du martxoaren 7ko bilkuran.

Euskaltzaindiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko hitzarmen
berriaren testua, otsailaren 8an sinatu zena, banatu da euskaltzainen artean.
Euskaltzainburuak adierazi du Bordeleko Unibertsitatea prest dagokeela antze
ko beste hitzarmen bat sinatzeko.

J.A. Ardanza lehendakariari Zuzendaritzak otsailaren 7an egindako ikus
taldiaren berri eman du J. Haritschelharrek. Lehendakaritzaren egoitzako el
karrizketa luze eta atseginean M.K. Garmendia Kultur sailburua ere izan zen.

Herri Aginteekiko hitzarmenaren testu zirriborroa, Euskaltzaindira aurreko
astean igorri dena, egungo batzarrean banatu zaie euskaltzainei, martxoaren 20a
baino lehen nork bere iritzia eman dezan. J.A. Aranak gogorarazi du testu be
rrirako Euskaltzaindiak egin zituen iradokizunak ez direla kontuan hartu. P.
Charrittonek esan du Espainia eta Frantziako gobernuek, Baionan, martxoaren
lOean, sinatuko duten abenikoan Euskaltzaindia sartzeko aukera ona dela. P.
Altunaren ustez, M.K. Garmendia Kultur sailburuarekin egin liteke bilkura bat,
Akademiaren kezka larriez mintzatzeko. J.A. Aranak aipatu du papererian gal
tzen den denbora. Aldiz, esan du, Madrilgo gorbernuak iaz baino diru gehiago
emango dio Euskaltzaindiari, Oroit-Idazkia askietsirik.

Eusko Jaurlaritzak bidalitako gutuna irakurri da. Laster sortuko den Euskal
Gizatalde eta Etxeekiko Harremanetarako Aholku batzorderako Euskaltzain
diaren kide eskatu duo E. Knorr idazkaria izendatu da.

M. Dolores Etxeberrria luzaidarra, J.M. Satrustegiren gelaria, otsailaren 11
an hil zela, aditzera eman du Euskaltzainburuak eta guztien izenean dolumina
agertu dio Satrustegi jaunari.

P. Ondarra euskaltzain osoak eta J. Apezetxea urgazleak paratu dute Joa
quin Lizarragaren Jesukristo, Maria eta santuen bizitzak deritzan liburuaren
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edizioa, Nafarroako Gobernuko Hizkuntza Politikarako eta Kultur Zuzendaritza
Nagusiaren laguntzaz. Ale bat Euskaltzaindiari eskaini diote egileek, erakun
dearen 75. urtemugakari. J. Haritschelharrek bihotzez eskertu du oparia.

1994ko batzarretan izandako euskaltzain osoen eta urgazleen zerrenda ba
natu da halaber egungo batzarrean.

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria
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Hileko batzarra eta IX. Barne Jardunaldiak

Larrabean (Legutianon), 1995eko martxoaren 31 ean eta apirilaren lean

Haritschelhar, J., euskaltzainburua
Lekuona, J.M., euskaltzainburuordea
Knorr, E., idazkaria
Arana, J.A., diruzaina
Altuna, P.
Azkarate, M.
Charritton, P.
Goenaga, P.
Irigoien, A.
Kintana, X.
Krutwig, F.
Oihartzabal, B.
Ondarra, P.
Peillen, Tx.
Salaburu, P.
Sarasola, I.
Satrustegi, J.M.
Villasante, L.

Lizundia, J.L., idazkariordea
Zearreta, J.1., ekonomi eragilea

Euskaltzain ohorezkoak

Larrabean (Legutianon), 1995eko
martxoaren 3lan, goizeko hamarre
tan, bildu da Euskaltzaindia, alda
menean aipatzen diren euskaltzainak
han zirela. Ezin etorria J.L. Davant,
X. Diharce, E. Larre eta 1. San Mar
tinek bidali dute.

Agiria

Otsaileko agiria onartu da, zenbait
zuzenketa egin ondoren.

Sariak

Federiko Krutwig euskaltzainari eta
Juan J. Pujanari Greziako Kabala hi
rian, grezierazko kultura zabaltzeko
egiten duten lanagatik, ohorezko di
ploma bana eman zaiela adierazi du
A. Irigoienek eta agirian horren berri
jasotzea eskatu.

Zuzendaritzak Joan Corominas katalan hizkuntzalari ospetsua eta Pedro
Pujana aramaioar urgazlea euskaltzain ohorezko izendatzea proposatu duo Bi
jaun hauen bizitzaz eta lanez banatu diren izkribuak irakurri ditu idazkariak.
Aho batez onartu da proposamena.

Euskaltzaindiaren diru-egoera

P. Salaburuk eskaturik, beste gaiak oro utzi eta Euskaltzaindiaren diru
-egoera aztertzeari ekin diote batzartuek.

Defizitaren gainean hitz egin da lehenik. P. Salabururen ustez, neurriak
berahala hartu behar dira, 45 milioi pezetako defizita estaliko bada. I. Sarasolak
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esan du hausnarketa egiteko garaia dela hau, Akademiaren giza eta diru-balia
bideez, Barne Jardunaldien gaiaz, hain zuzen ere, eta galdetu du diru publikoa
zergatik joaten den beste zenbait elkartetara, Euskaltzaindiari egiten zaion fis
kalizazio eta kontrol zorrotzik gabe.

A. Irigoienentzat tristea da musutruk Ian egin beharra, eta agintariek ezin
dute esan Euskaltzaindiak zer ikertu behar duen.

M. Azkaratek idatzirik ekarri duen txostena, "Barne Jardunaldiotarako go
goeta batzuk" izenekoa, irakurri duo Fiskalizatze Txostenean eta Eusko Jaur
laritzako Kultura sailburuaren oraintsuko idazkian ageri diren zenbait puntu ai
patu ditu: 1. Administrazio-Ian guztiak zuzendu, lotu eta bere gain hartuko
dituen norbaiten beharra. 2. Euskaltzaindiko langileei etekin hobea ateratzeko
prestakuntza eta egungo tresneriaz homitzea. 3. Argitalpen politika egokia. 4.
Egitasmoei, eta bereziki Atlasari buruzko argibidea eta, hala balegokie, egin
litezkeen aldaketak. Akademiaren lan-programaren bat Unibertsitatearekin el
karlanean egitea edo Unibertsitateari egoztea. 1995-96 biurtekorako planak
egin baino lehen diru-baliabideak segurtatzea. 6. Corpus ondarea nola erabili
eta ikertzaileen esku nola utzi.

E. Knorrek kezka bizia agertu du Herri Aginteek Euskaltzaindiarengana
azken urteotan erakutsi duten jokabideagatik. Dirulaguntzak ordaintzean izan
diren atzerapenak aipatu ditu bereziki, eta gogorarazi du langileek ezingo du
tela martxoko alogera kobratu. Barne-jarduerari dagokiola, azken bi urteotan
ordezkarien bilkurak egin dira. Homidura egokia, haatik, oinarrizko bibliogra
fia, posta elektronikoa, e.a., esaterako, diru gabezia dela eta ezin izan da gau
zatu, ezta beste zenbait alorretako hobekuntzak, hala nola argitalpen politikan
eta Etxebarriko biltegian. Corpus ondarearen erabileraz, ongi zehaztu behar da,
haren iritziz, hori ez baita res nullius, edozeinek edonola hartzekoa.

J.L. Lizundiak esan du egoerarik larrienean aurkitzen dela Euskaltzaindia
aspaldiz gero. Bestalde, alogeretan igoerak egin dira Herri Administrazioan
egin direnean, eta 17 urtetan 2 langile gehiago dira soilik Akademian.

J.1. Zearretak esan du Euskaltzaindiarentzako 1995eko dirulaguntza orain
dik erabaki ez denez, ezin daitekeela kalkulurik egin. Haren iritziz, Akademiari
zor zaion begirunerik eza nabarrnena da Herri Aginteengan. Eusko Jaurlaritza
ko Kultura Sailburuak idatzi duenaga, hots, zorra Euskaltzaindiak behar baino
gehiago xahutzeak eragin duela, ez da egia. Azkenik, oroitarazi du langileen
alogerak parekatzea aurreko aditegiaren ondorio zela eta Herri Aginteek horren
berri zekitela.

P. Salaburuk adierazi du Euskaltzaindiaren etekin hobetzea omen dela He
rri Aginteen kezka. Gainera, langileen homologazioa aipatzen dute. Zer nahi
gisaz, aurtengo urtea pasatzeko Euskaltzaindiak zer diru duen jakin behar du
eta neurriak hartu.
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J.A. Arana diruzainak esan du ordainketa batzuk ezin direla atzeratu,
gehiketak sortzen baitira. Urteoroko aurrekontua aldeztu du ondoren, eti'! aur
kezten diren zenbakiak zehatzak direla adierazi. Beharrezkoa da, haren ustez,
Herri Aginteek zenbat diru emango duten jakitea, diru bila beste norabait
joan baino lehen. Herri Aginteengandik eskatzen den papereria, traba eta
denbora-galgarri baizik ez dena, aipatu du berebat. Azkenik, egitasmoetan
edo batzorde lanetan murrizketak egin baino lehen Euskaltzaindiak kanpoko
etxeekin dituen loturak (Mensajero argitaletxea, adibidez) kontuan har dai
tezen eskatu duo

P. Altunak esan du agintarien ikuspuntua ere ezagutu beharko lukeela ba
tzarrak, eta Herri-Aginteen ordezkariekin apirilaren 12an egin behar den bil
kurara Pello Salaburu eta Miren Azkarate joan daitezen proposatu duo

I. Sarasolarentzat Akademia ez da inola ere damutan egon behar, Fiska
lizatze-Txostena lekuko. Herri-Aginteek ez diote Euskaltzaindiari zor zaion
duintasuna aitortzen, haren iritziz. M. Azkaratek esan du hori hala delarik ere
Euskaltzaindiak Txostenaren zenbait gomendio aztertu behar dituela. Ildo be
retik hitz egin du P. Goenagak, ordezkaritzen lana hobetu beharra azpimarra
tuz.

Duintasuna zaindu behar da, E. Knorren ustez, zein-nahi ere diren Zuzen
daritzakoak eta euskaltzainak. Jakina, Euskaltzaindian gauza asko aldatu behar
dira, baina ezin da ahantzi Akademiak bere-berea duen alorra zenbait elkarte
hartu nahian dabiltzala. I. Sarasolarentzat, Euskaltzaindiak Ian batzuk egiten ez
dituelako aitzakiarekin beste batzuek egin nahi dituzte.

Entzunak entzun, P Salaburuk Herri Aginteei bidaliko litzaiekeen izkri
buaren zirriborroa irakurri duo Ondoren, zuzenketak eta emendioak egin zaizkio
zirriborroari. Lan horretan beste hainbat iritzi jaulki dira.

Izkribuan diru-egoera larriarengatik eta Hem Aginteen Euskaltzaindiaren
ganako uste onaren itzaltzearengatik euskaltzainek duten kezka agertzen dute
eta zorra kitatu ezik Akademiaren lanean proposatzen duten murrizketa adie
razten. Murrizketa honetatik kanpo batzorde arauemaileak (Hiztegi Batua, Gra
matika, Onomastika eta Euskara Batua) geldituko lirateke.

Aho batez onartu da testua eta, J.L. Lizundiak horrela iradokirik, hiru epe
tan helaraziko zaie hartzaileei, hots, lehendabizi Herri Aginteei, gero Parla
mentuetako eta Batzar Nagusietako taldeei eta azkenik komunikabideei.

J. Haritschelharrek esan du Herri Aginteen erantzuna, agian apirilaren
12ko bilkuran ezagutuko dena, osoko batzarrean aztertuko dela.

Eta honetan bukatu da batzarra, arratseko 7.30ak direla.
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Goian aipatu euska1tzainak bi1durik, sa1bu P. Altuna, M. Azkarate, I. Sa
raso1a eta J.M. Satrustegi, ezin etorria adierazi dutenak, gehi Rikardo Badio1a
eta Pello Telleria, hasiera eman zaio batzarrari, goizeko getan.

Batzordeen berriztatzea

J. Haritshe1har euska1tzainburuak irakurri du batzordeak berriztatzeko Zu
zendaritzaren proposamena, hots:

I. Iker Sai1eko batzordeak.

1. Iker sai1burua: Patxi Altuna.

1.1. Hiztegi Batua batzordeburua: Ibon Saraso1a.

OEH 1anta1dea: Ibon Saraso1a.

1.2. Gramatika batzordeburua: Patxi Altuna.

1.3. Dia1ekto1ogia-Atlasgintza batzordeburua: Beliat Oihartzabal.

EHHA 1anta1dea: Beliat Oihartzabal.

104. Onomastika batzordeburua: Endrike Knorr.

Exonomastika azpibatzordea: Endrike Knorr.

1.5. Literatura batzordeburua: Juan Mari Lekuona.

1.5.1. Herri Literatura azpibatzordea: Antonio Zavala.

1.5.2. Literatura Ikerketa azpibatzordea: Juan Mari Lekuona.

1.6. Euskara Batuko batzordeburua: Pello Sa1aburu.

Ahoskera azpibatzordea: Lourdes Oliederra.

II. Jagon Sai1eko batzordea

2. Jagon sai1burua: Miren Azkarate.

III. Egiturazko batzordeak

3.1. Azkue Bib1ioteka batzordeburua: Jose Antonio Arana.

3.2. Argita1pen batzordeburua: Jean Haritsche1har.

3.3. Lege-Ekonomi Aho1ku batzordeburua: Jean Haritsche1har.
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Aho batez onartu da proposamen hau. Apirilaren 20rako bakoitzak zein
batzordetan Ian egin nahi duen adierazi beharko du idatziz.

Exonomastika

X. Kintanak oroitarazi du Estatuen izenen gainean Euskara Batuko eta
Onomastika batzordeek aurkezturiko txostenari buruzko oharrak apirilaren 20a
baino lehen bidali behar direla. Otsaileko batzarrean aurkeztu zen txostena api
rileko batzarrean aztertuko da orobat.

Hitzarmena

Euskaltzaindiak Herri Aginteekin duen Hitzarmena berriztatzeko Herri
Aginteek bidali zuten testuaz ez da oharrik etorri. Zuzendaritzak proposaturiko
aldaketak aztertu dira batzarrean. Orohar, harremanak erraztea eta Akademia
ren autonomia zaintzea dute helburu aldaketa horiek. Jarraipen batzordea ize
nekoari datxekola, bertan Herri Aginteek eta Euskaltzaindiak kide kopuru bera
izatea proposatzen du Zuzendaritzak, eta berdin Batzorde Teknikoan.

Ontzat hartu da proposamena. Halaz guztiz, P. Salaburuk esan du gai ho
nek ez duela presarik, ezen Euskaltzaindiari behar duen dirurik ematen ez ba
zaio alferrikakoa bailitzateke hitzarmena.

J. Haritschelharrek adierazi du Herri Aginteen erantzuna, 12ko bilkuraren
ondoan irits daitekeena, osoko batzarrean aztertuko dela.

Arauak

R. Badiola argitalpen eragileak azaldu du Arauen argitaratzearen egoera,
halaber horri buruz dauden aukerak. Aurten Bai Fundazioak egin duen eskain
tzaz mintzatu da bereziki.

Euskaltzaindiak Ian hori egin ahal duen eta Arauek behar duten hedatzea
eztabaidatu da gero, baita Euskaltzaindiaren jabegoa eta lanari etekina atera
beharra ere.

Azkenean, batzordeiio bat sortzea erabaki da, J.A. Arana, P. Salaburu, R.
Badiola eta P. Telleriak osatua. Batzordeiio honek proposamen bat egingo du
eta Zuzendaritzak erabakiko, lege aldetik izan daitezkeen zalantzak argiturik.

Eta beste gairik ez zela, bukatu da batzarra.

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Endrike Knorr,
idazkaria
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BIARRITZ / MIARRITZE

Bilbo, 1994-11-25

Lapurdiko hiri honen Udalak ekainean bidali eskariari erantzunez, A. Iri
goyenek irakurri du Onomastika batzordeak agindu zion txostena. Bertan eus
karaz, Miarritze-z gainera, Biarritz ere zilegi izatea proposatzen da, Udalak es
katu bezala. Kide batzuek hitz egin dute ondoren, herri-izen askok, Iparraldean
eta Bizkaian, batez ere, duten asken -e bokalaz, forma zaharren eta berrien
arteko auziaz, forma arrunta esapidearen esnahiaz eta abarrez. J.L. Lizundiak
oroitarazi du mugaz handiko izenei dagokiela, L. Dassanceren irizpidea, forma
arrunten edo herrikoien aldekoa, ontzat hartu zela, 1979an argitaraturiko Eus
kal Herriko udalen izendegia prestatzean, eta Onomastika batzordearen asmoa
aipatu du, udal eta auzo izendegia birraztertzeko, probintzia guztietan dudazko
kasu batzuk baitira. E Larrek adierazi du oraingo euskaldunek Miarritze, Uz
taritze e.a. esaten dutela bakarrik. Aho batez onartu da batzordearen txostena.
Hortaz, bi izenak, Biarritz eta Miarritze, zilegi izango dira gure hizkuntzan.
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Repondant ala demande faite par cette ville du Labourd, l'academicien A.
Irigoien a lu Ie resultat du travail d'etude que lui avait confie la commission
Onomastique. II y est propose d' admettre en basque, en plus de la forme Mia
rritze, Biarritz, comme Ie souhaite la municipalite de cette commune. D'autres
academiciens se sont ensuite exprime a propos de la voyelle finale -e que
comportent de nombreux noms de communes, notamment en Pays Basque nord
et Biscaye, ainsi qu' au sujet des formes anciennes et recents, de la signification
de l'expression "forme courante", etc. J.L. Lizundia a rappele que concernant
les noms des communes situees au-dela de la frontiere, I'opinion de L. Das
sance, favorable aux formes courantes ou populaires, avait ete retenue lors de
la preparation de la Nomenclature des communes du Pays Basque publiee en
1979. II a egalement evoque Ie souhait qu'a la commission Onomastique de
reviser la nomenclature des communes et quartiers car des cas necessitant un
reexamen existent dans toutes les provinces. E. Larre a precise que les Basques
d' aujord'hui disent seulement Miarritze, Uztaritze, etc. Le dossier presente par
la Commission a ere accepte a l'unanimite. Dorenavant, les deux formes, Bia
rritz et Miarritze seront admises dans notre langue.



MENDATEEN ZERRENDA

Jose Luis Lizundia,
Onomastika batzordekidea

Euskal bertsioa Euskal bertsioa

Abaurreas Abaurrea Las Coronas Las Coronas (6)
Abaurrea Abaurregaina-a Las Muiiecas Las Muiiecas/
Altube Altube Mufieketa (7)
Amescoas Ameskoa Laza Lazar
Aiiezcar Aiiezkar Lizarraga Lizarraga
Arichulegui Aritxulegi Lizarrusti Lizarrusti
Arlaban Arlaban Loiti Loiti
Autzagana Autzagana -a Meagas Meaga
Azaceta Azazeta! Meano Meano

Aiagugana? (1) Mezquiriz Mezkiritz
Azcarate Azkarate Otzaurte Otsaurte
Azpiroz Azpirotz Opacua Opakua
Barazar Barazar Otxondo Otsondo
Belagoa Belagoa Puerto de Vitoria Gasteizko
Campanzar Kanpazar mendatea
Descarga Deskarga Roncal Erronkari
Echegarate Etxegarate Salazar Zaraitzu
EI Perd6n Erreniega Salinas Arlaban
Eigueta Pagatza (2), San Miguel Urkaregi

Karabieta, Sollube Sollube
Asentzio Trabacua Arrangizgana!

Elosua Elosua-a Trabakua (8)
Erro Erro Udana Udana
Ezkurra Ezkurra Urkiola Urkiola
Gainchurizqueta Gaintxurizketa Urto Urto
Huici Uhitzi (3) Valle de Goiii Goiii, Genbe,
Ibaiieta Ibaiieta Ultzurrun (9)
Illarrazu Illarratsu Vidania Bidania,
La Barrerilla ?? (4) Urraki (10)
La Escrita Escrita Regil Errezil (10)
La Herrera Herrera! Zaldiaran Zaldiaran

Ordate (5)
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(I) Azazeta mendatearen izena, Azazeta herriarengandik dator, Lizarratik Gasteizera bidean
etorriz gero. Gasteiztik Lizarrarantz Egileta izenarekin ere ezagutzen da. Nonbait gailurrak izan
dezake haren toponimoa, Aiagugana. Aukera hau interesgarri izanik ere, Jose Antonio Gonzalez
Salazar batzordekidea ziurtatzekotan gelditu da.

(2) Elgetan hiru mendate daude: Beasaindik Durangorako errepide nagusikoaren izena Pa
gatza da; Eibartik Elgetarako bidekoarena Karabieta eta Elgetatik Kanpazarrera bitartekoa Asen
tzio.

(3) Uhitzi. Izena honela da, baina grafiaren arazoa ez dago erabat finkaturik, h-rik duen era
baki beharra baitago. Dena den, hasieran ezin du eraman, izatekotan ere tartean eramango luke.

(4) La Barrerilla Izarratik Urdufiarako errepidean dagoena da. Juan Cruz Saralegi, Urka
bustaiz ibarreko toponimia ikertu duenari galdetu zaio, euskal toponimoa zein izan daitekeen.

(5) La Herrera mendateak ez du bertako erdaran ere artikulurik, beraz, Herrera da. Badago
bertan euskal toponimo interesgarri bat, Ordate, Biasteriko parterantz. Izen adierazgarri hau ziur
tatzen ez den bitartean Herrerarekin jarraitu beharko luke.

(6) "Las Coronas"ek ez du euskaI ordainik, zeren eta Aragoi erromantzezko izen bat baita
Pirinioetan agertzen dena. "Tablada" edo koroa formadun oronimo bat adierazten duena. Agian,
dagoen lekuagatik izango zukeen baita ere euskal izenen bat, baina ez nahita nahiez bata bestearen
itzulpena. Beraz, horretan utzi oraingoz.

(7) Las Mufiecas Balmasedatik Castro Urdialeserako errepidean dago, Sopuertatik igarotzen
denean, hain zuzen. Las Mufiecas/ Mufieketa ere jarri da uste denez, Jesus M." Sasia Toponimia
euskerica de Las Encartaciones de Vizcayaren egilearen eraginez. Analogiaz asmatua bada ere,
ez da txartzat jotzen.

(8) Trabakua izen berria da. Beraren izen historikoa, Bizkaiko Diputazioak erabiltzen zuen,
eta baita ere Txomin Agirrek Kresala eleberriaren pasarte batean zekarrena ere Arrangizgana zen.
Arrangizganari lehentasuna ematea ikusten da.

(9) Valle de Gofii ezin da erdaraz ere mendatearen izena izan, Gofii baizik. Dena dela ibar
horretan hiru mendate dira, Gofii izenarekin bat, Genbe beste bat eta Ultzurrun hirugarren bat,
errepide desberdina bakoitza.

(10) Bidania mendatea Azpeititik Tolosara, Errezildik zehar doana da. Azpeititik Tolosara
Goiaztik doan errepidearen mendatearena Urraki da. Beraz, bi mendate dira. Bestalde, Errezil
mendaterik ez da, gaina baino beherago baitago herri hori, gailurrean Bidania aurkitzen delarik.



GUIZABURUAGA I GIZABURUAGA

RUbon, 1995.eko urtarrUaren 25ean

Javier Goikoetxea jauna,
Gizaburuagako alkatea

Jaun agurgarria:

Alboan igortzen dizut Akademia erakunde honen Onomastika batzordeak
joan den ostiralean, bere egoitzan egindako bilkuran, beste gai batzuen artean,
zuen Udalaren izenari buruzko irizpena, euskal grafiaz ofizialtzeko espedientea
burutu dezazuen. Baita ere Mugartegiren ikerketan lehenengoz nola agertzen
den herri horren izena Ziortzako Kolegiataren kortabaso bat zen garaikoa eta
hortik hartuta Alfonso Irigoien euskaltzain batzordekidearen txostena.

Besterik ez, izan ongi.

J.L. Lizundia, idazkariordea

Mikel Gorrotxategi Nieto, Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeko idaz
karia denak, ondoko

IRIZPEN HAU ematen du:

Elkargo akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Herriko
Udalen Izendegian, bere 299. zenbakia daraman izena, eta orain arte Admi
nistrazioaren erabilera ofizialean Guizaburuaga deitua, euskal aldaera ofizia
lean Gizaburuaga dela.

Ondorioz, batzorde honek hil honetako hogeian egoitza honetan eginiko
bilkuran berresten du Udal honen euskal izena Gizaburuaga dela.

Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko izenpetzen dut,
Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamabosgarreneko urtarrilaren ho
geita bostean.

Mikel Gorrotxategi,
batzorde-idazkaria

On ikusia:
E.Knorr, batzordeburua





OLABERRIA IZENAREN ERABILERA DELA ETA

1995-03-23

Antonio Berasategi

PROPOSAMENAREN AZALPENA

Euskal Herriko udalen izenak aztertu eta -batez ere- finkatu eta ofizial
bihurtzeko asmoz, 1979. urtean, Euskaltzaindiak Euskal Herriko udalen izen
degia liburuxka eman zuen argitara.

Herri-izenen formak edozein moduz erabiltzen ziren eta nahasketa handi
samarra sortzeko arriskua zegoen. Horregatik, Euskaltzaindiak, handik eta he
mendik zetozkion hainbat eskeri erantzun bateratu eta homogeneoa eskaini na
hian, izendegia osatzeari ekin zion. Koldo Mitxelena zenak hitzaurrean zioen
bezala, "(... ) egoki iruditu zaio Euskaltzaindiari gidaritza moduko zerbait bere
herritarrei eskaintzea, izendapen kontuan guztiok, han eta hemen bateratsu ibil
gaitezen" (5. or.).

Gauza asko aldatu da ordutik, baina ezin ukatuzkoa da gorago aipatu izen
degiak urratutako bidea guztiz onuragarria gertatu dela izenak finkatu eta
arauzkotzeko garaian. Zenbait korapilo askatzeko lagungarri gertatu da eta, ba
tez ere, euskaldunen idazpideak bateratu ditu, udalek berari heldu baitiote.

Izendegiaren balio orokorra aitortuta, txosten honen bidez, izenburuan ai
patutako Olaberria Gipuzkoako herriaren deituraz xehetasun batzuk agertuko
dira, Euskaltzaindiak, ondo baderitzo, bere egin ditzan eta -ondoren- pro
posatutako berrikuntzaren berria dagokion moduan zabal dezan. Bidebatez,
Olaberriaz besteko kasuren batzuk aipatuko dira, aurrerago ikusiko denez.

Proposatzen den berrikuntza hori, Olaberria izenaren erabileraz da eta ez
beraren formaz.

Izendegian bertan agertzen den eran (122-123. or.), izen batzuen amaie
rako -a itsatsia da, hots, deklinatzean inolaz ere galtzen ez dutena; Getaria
genuke eredu, Donostia, Gipuzkoa eta abar ere antzekoak izanik.

Badira, ordea -oraindik, ere beren sorrerako arrunt kutsua gorde dutelako
edo- bukaerako -a hori izen arrunten artikuluaren pareko dutenak; horregatik,
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izen arrunt gisa deklinatu ohi dira eta kasu batzuetan ez dute -a- artikulua tar
tekatua agertzen. Irunea, Bizkaia, Azkoitia eta abar ditugu era honetakoak.

Olaberriari gagozkiola zuzenago, lehenen atalekoa dela ageri da izende-
gian eta, hortaz, era honetara deklinatu behar:

-Olaberria
- Olaberriak
- Olaberriari
- Olaberrian
- Olaberriara
- Olaberriatik
- Olaberriako ...

Txosten honetako proposamenaren arabera, amaierako -a artikulu gisa era-
bili behar da eta, deklinatzean, era honetakoak irtengo dira:

- Olaberria
- Olaberriak
- Olaberriari
- Olaberrian

baina
- Olaberrira
- Olaberritik
- Olaberriko '"

* * *
Beraz -Euskal Herriko udalen izendegian datorren terrninologia hartuz

Olaberria -a erabilera onestea proposatzen da, Olaberriaren forma aldatu gabe,
amaierako -a, artikulu moduan erabiliz, alegia.

* * *
Erabilera aldaketa hau arrazoitzeko, bi eratako zergatiak aipatuko dira

txostenean zehar, biak ere izenak deklinatzeko dauden moduetan oinarrituak.
Batzuk, literatur tradizioari datoz lotuak eta besteak hiztunen gaur egungo era
bilerari. Esan nahi baita, proposatzen den jokabideak ez duela erro soil bat eta
ez dela hona ekarri, ez lehenago horrela zelako bakarrik eta ezta gaur egungo
hiztunen jokabidea hori delako bakarrik ere. Azalduko diren iiabardura eta sal
buespenak tarteko, bi era horietako zergatiak badaudelako egiten da proposa
mena.

Beraz, batetik, idatzizko iturri batzuetako testigantzak hartu dira, J.1. Iz
tuetaren liburuetakoak, hain zuzen.

Horiez gain, bestetik, inguruko euskal hiztunek, gure garaian, rnintzatzean,
izena nola ahoskatu ohi dutenari begiratuko zaio. Neronek egin eta -Idiaza-
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balgo etxeen izen ofizialak erabakitzeko-Euskaltzaindiaren Onomastika ba
tzordeari 1990ean bidali zitzaion Idiazabalgo etxeen izenak XVII. mendetik
gaur egun arte azterlanean jarriak berrekarriko dira, gehienbat, horretarako;
geroztik auzi honetaz jaso ahal izan ditudan beste ekarpen batzuez osatuta ager
tuko ditut.

IZEN ARRUNTAK ETA BEREZIAK

Euskaltzaindiaren gramatikari jarraiki, izen arruntak mugatzailearen pre
mia du eta bereziak, aldiz, normalki ez du mugatzailerik onartzen (EGLU-I,
58. or.). Bereizketa zorrotz honek, ordea, baditu bere katramilak (Gramatikako
hurrengo orrietan aztertuak) eta, adibidez, badira -mugatzailea eraman
arren- identifikazio erreferentzia bakarra dutelako, semantika ikuspegitik be
rezien kideko diren beste batzuk.

Horrelakoak dira Azpeiti eta beraren taxukoak; izenak, deklinazio atzizkia
hartzean, beste izen sintagma mugatu guztiek bezala jokatzen duo Horregatik,
herriaren izena Azpeitia dela esango dugu. Gauza bat liburua dela esango du
gun bezalaxe; ez liburu.

Era horretako izenak bereizteko garaian, izen sintagmak osatzeko nola
deklinatzen direnari begiratzea izango da zuzenena. -a artikulu mugatzailea
ageri ez badute, bereziak izango ditugu ondorio guztietarako, baina, hartzen
badute, arrunt bailiran portatuko dira.

Azterlan honetan ere, deklinatzeko modua hartu da metodologi ardatz. Izen
arruntek inesiboan deklinatuta -a- (artikulua?) ageri dute, baina bereziek ez.
Horregatik kasu hori aztertu eta, -a-rik denentz ikusiz, izenak kasu absolutuan
erabiltzean amaieran -arik baduen ondorioztatuko dugu; -a hori ez da, nola
nahi, artikulua izango derrigor, aurreraxeago argituko den bezala, itsatsia izan
bailiteke.

Ez da beti erraza gertatzen -a- hori atzematea, fonetika bilakaeraren po
derioz, ezkutatu egin bailiteke (ahozko azterketaren atalean sakonduko da zer
txobait auzi honetan).

Tartekatuta -a- ageri badu, beraz, garbi dago izenaren bukaeran -a erabili
behar dela kasu absolutuan. Halakorik ageri ez bada, garbi dago, orobat, kasu
absolutuan ere ez duela sekulan hartuko.

Azpeitian esamoldeak (edo beraren parekoak ahozko ebakeran), orduan,
herriaren izena Azpeitia (eta ez Azpeiti) dela erakusten digu eta Ormaiztegin
delakoak, berriz, Ormaiztegi soila (eta ez *Ormaiztegia) dugula zuzena.

Pentsa liteke, orduan, kasu absolutu horri zuzenean begiratzea, bide are
zuzenagoa dela auzia garbitzeko, baina kontutan izan behar dugu, batzuetan
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-adun izenek berek ere hiztunaren ahoan hori gabe azaltzeko joera dutela, au
rrerago aipatuko diren fonetika prozesuak medio.

Izena -az bukatuta erabiltzen dela ondorioztatuta ere, gerta liteke hori arti
kulua ez izatea; izen temak itsatsia duo Hortaz, hurrena, korapilo hori askatu
behar da. Horretarako, leku genitiboa, adlatiboa eta ablatiboa aztertuko dira;
horietan -a- ageri bada, izenak berezkoa eta apartaezina du eta, bestela, ba
karrik kasu batzuetan hartu beharko duo

Donostiako esamoldeak, konparazio batera, izena Donostia dela esatera
garamatza eta Azpeitikok, Azpeitia -a dela pentsatzera.

LEKU IZENEN AMAIERAKO -a J.I. IZTUETAREN LIBURUETAN

Juan Ignacio Iztueta zaldibiarra (1767-1845), Gipuzkoako gora-behera as
koren jakitun ageri zaigu bere bi liburu nagusietan (Guipuzcoaco dantza go
goangarrien condaira edo historia -GD laburtuta- eta Guipuzcoaco provin
ciaren condaira edo historia -GC laburtuta-); hainbat berri eskaintzen digu
eta -aztergai den kasuan balio handikoa dena- herriz herri xehetzen ditu. Horri
esker, behin eta berriz emango ditu deklinatuta beren izenak.

Ondorengo lerroetan azalduko denez, -a amaieraren auzian modu aski ba
teratu eta homogeneoan jokatzen du, hots, izen bakoitza, ia beti arau berberari
jarraituz erabilita, bai euskal izenetan, bai kanpotikoetan; gaztelaniatik hartu
tako izen arruntetan ere, -ia bukaerako bigarren bokala galtzeko joeraren au
rrean, berak ederki eusten dio multzo osoari. Horregatik -eta Euskaltzaindiaren
izendegiko ikerketen ondorioekin bat datorrelako askotan- dagokion azterketa
kritikoa egin eta oso kontutan hartzekoa dela deritzot.

-a bukaeraren iraupena alagalera

Aurreko atalean aipatutako lehen gakoari helduz, -a galdu eta bere izaera
aldatu duten edo aldatzen ari diren deituren inguruan sortzen da zalantza. Bi
egoera orokor daude:

A) -a bukaerak irautea.

Iztuetak ederki bereizten ditu inesiboko deklinazioan -a- tartekatzen duten
eta ez duten izenak.

Lehen arlokoei helduz, Iztuetarenetik honakook -eta gehiago-ateratzen ahal
ditugu: Aleguerian (GD, 81), Alzanian (GC, 38, 85), Azcoitian (GC, 456), Az
peitian (GD, 107, 179; GC, 186), Bidanian (gd, 180), Bizcaian (GC, 24,413),
Vizcayan (GD, 106), Donostian (GC, 144), Errenterian (GC, 126), Guetarian
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(GC, 337), Guipuzcoan (GC, 359, 360), Ichasoleorrean (GC, 96), Nafarroan
(GC, 203), Pasaian (GC, 126), Ursugoenean (GC, 193), Urbian (GC, 38), Zal
dibian (GD, 66), Zaldivian (GD, 81; GC, 187, 193, 505)...

Inesiboan beza1a, beste kasu batzuetan ere tarteka liteke -a-. Iztuetak ba
ditu horre1ako adibideak: Bidasoa (GC, 120), Donostia (GD, 21), Donostiaren
(GC, 127, 146), Errenteriaz (GC, 203), Nafarroak (GC, 285), Nafarroaren
(GC, 120), Nafarroari (GC, 283), Ondarribiari (GC, 331), Oria (Gc, 109,
114), Ursugoena (GC, 191), Urumea (GC, 117), Zumayaren (GC, 108)...

Kanpotik ekarritako 1eku deituretan ere, ba1din eta -adunak badira, badaki
bukaera gordetzen: Espafiian (GD, 54), Francian (GC, 141, 321), Franzian
(GD, 54), Galician (GC, 413), Italian (GC, 326), Venecian (GC, 462)...

Beraz, inesiboan -a- duten izenon forma, kasu abso1utuan, -az bukatua
izango da; gem aztertuko da artikulua -eta, orduan, ga1garria- den ala ize
nari itsatsita dagoen.

B) -a bukaera galtzea.

Aztergai den Olaberriarekin erkatzeko egokienak direlarik, hona -iz bu
katutako izenen adibide batzuk, beti ere -in ekarri dutenak inesiboan: Ernanin
(GD, 179), Ormaizteguin (GD, 10). Beste1ako boka1 bukaera duten beste ba
tzuetan ere ez du -a-rik tartekatzen Iztuetak: Ernialden (GD, 181), Hernion
(GC, 58), Isasondon (GD, 82), Lasarten (GC, 97), Lazcaun (GD, 81), Lea
burun (GC, 97).

Badira kasu abso1utuan -iz bukatuta dakartzan beste izen batzuk ere: Be
rastegui (GC, 116), Berrobi (Gc, 116), Hernani (GC, 127).

Nabarrnen dago, beraz, guztiok aurreko sai1ekoekin duten aldea; inoiz ez
dute -arik ageri.

Olaberriari gagozkio1a, behin gutxienez aipatzen du Iztuetak inesiboan
deklinatuta: Olaberrian (GD, 81). Hori horrela, garbi dago izena -lehen sai
lekoen erara- Olaberria de1a. Beraren kasuan ere, ondoren ikusiko da amaie
rako -aren izaera, a1egia, beti duen beharrezkoa ala dek1inabideko kasu ba
tzuetan baino ez.

Amaierako -a: itsatsia ala artikulua?

Amaieran -a duten izenen izaera zehazteko, Iztuetak leku genitiboan, ad
1atiboan eta ab1atiboan nola deklinatzen dituen ikusiko da atal honetan.

A) Bukaerako -a, itsatsi eta bereiztezin.

Gauza jakina da, fonetika bilakaera medio, zenbait hizkeratan, gaztelania
tik ekarritako -ia amaieradun izen arruntak -i bukaeradun bihurtzeko joera da-
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goela. Horrela, sakristiko, pedagogitik, ferira eta antekoak esango dira. Iztue
tak, dena den, badaki horrelakoetan hitzen jatorrizko taxua gordetzen.

Hona adibide batzuk: Artilleriaco (GC, 359), Provincia ascotan (GC, 701),
Provincia au (GC, 33), Provincia barrutic (GC, 336), Provincia bat (GC, III),
Provincia batean (GC, 129), Provincia onetaco (Gc, 24, 31, 129,201...), Pro
vincia onetan (GC, 148, 156...), Provinciaco (GC, 379), Provinciatar (GC,
324)...

Kanpoko leku izenetan ere beti berdin jokatzen du Iztuetak, hots, -ia gor
dez: Alemaniaco (GC, 378), Andaluciaco (GC, 456), Armeniatic (GC, 1), Asia
ra (GC, 39), Asia-tic (GC, 160), Bolonia-co (GC, 54), Coria-coa (GC, 460),
Franciaco (GC, 121, 122, 123, 128, 321...), Franciara (GC, 39, 321), Fran
ciatic (GC, 175, 186, 395, 398...), Galiciarafio (GC, 413),Groenlandiara (GC,
141), Italiacora (GC, 317), Italiatic (GD, 54), Rusiara (GC, 39), Siria-tic (GC,
160), Turquiacoac (GC, 218), Turquiara (GC, 39), Valenciaco (GC, 283)...
Beste batzuetan, izena euskaratu ondoren eratorritako -ia azalduko da: Cata
luniaco (GC, 283), Espafiia (GD, 104, 167), Espafiiaco (GD, 10, 89); GCn,
hala ere, Espafiaco (3, 65, 125, 256...), Espafiara (1, 5, 6...).

Halaber, Euskal Herriko erdal jatorri hurbileko izenetan ederki erakutsiko
du bukaerako -ia amaiera: Errenteriaco (GD, 43; GC, 65, 91, 119, 126,471...),
Errenteriacoan (GC, 49), Placenciaco (GC, 103, 112), Santa Mariaco (GC,
51,111,115), Santa Mariatic (GC, 432), Vitoriaco (GC, 144,405), Vitoriara
(GC, 404), ... Baita -ia gaztelaniazko hitza euskalduntzean sortu denean ere:
Pasaya (GC, 119, 491), Pasaia biac (GC, 103, 202), Pasaya bietaco (GC,
126), Pasayacoa (GC, 119)...

Euskal izen zaharragoekin ere gordeko du -gorago aipatu diren dekli
nabide kasuetan edota beste izenen batekin elkartzean- izen temaren amaie
rako -a; garbi dago izenari itsatsia dagoelako dela.

Hona adibideak: Alegueriaco (GC, 78, 452; Aleguericoac, hala ere GDn,
186. orrialdean), Alegueriara (GC, 115), Areriaco (GC, 114), Arroaco (GC,
113), Beobiatic (GC, 389), Bidasoaco (GC, 122, 123), Cestoaco (GC, 74, 86,
459), Cestoacora (GC, 113), Cestoaraco (GC, 82), Donostia inguruco (GC,
146), Donostiaco (GD, 10,21,31,37,53,165, 166... ; GC, 51, 87, 117, 127,
181, 301, 460, 461...), Donostiara (GD, 182; GC, 137, 332,461...), Donostia
raco (GC, 95), Donostiatic ( GC, 52, 202), Endayaco (GC, 338), Ergobiaco
(GC, 127), Gabiriaco (GC, 93), Gaviriaco (GC, 102), Guetariaco (GC, 94,
208, 474), Guetariara (GC, 394), Guipuzcoaco (GD; GC), Nafarroaco (GD,
102; GC, 117, 406), Naparroaco (GD, 42), Nafarroara (Gc, 303, 173,202),
Nafarroatic (GC, 175), Ondarroaco (GC, 24), Oriaco (GC, 98), Oriacoan
(GC, 203), Oriara (96), Uliaco (GC, 210, 462), Urumeaco (GC, 118, 127),
Urumeacoan (GC, 203), Vidaniaco (GC, 106; Goyaz Bidanietan, hala ere, 54.
omialdean), Zumayaco (GC, 55, 508)...
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Ez da dudarik, hortaz, Iztuetarentzat izen hauek guztiek, amaierako -a ga
lezina, itsatsia dutela eta, beraz, ez duela artikulu mugatzaile izaerarik.

B) Bukaerako -a, artikulu.

Sail honetakoetan, aldiz, gorago aipatu kasuetan deklinatzean, Iztuetak tar
teko -a barik agertzen ditu. Seinale da artikulua dela eta, beraz, kasu jakinotan
ez dela jartzen. Aitortu behar, horraatik, ageri duela zalantzaren bat ere (ikus,
Bizkaia, Azkoitia eta Azpeitiaren kasuak).

Hona adibideak: Azcoitico (GC, 55, 81, 245, 379, 455, 456; 456. orrial
dean, hala ere, Azcoitiaco ere), Azcoitira (GC, 113; 383.ean, ordea, Azcoitiara),
Azcoititic (GC, 186), Azpeiti alderontz (GC, 391), Azpeitico (GD, 107; GC, 55,
82,83,91, 113,458; 457. orrialdean, hala ere, Azpeitiaco), Azpeitira (GC, 113;
Azpeitiara, hala ere bi bider: GD, 172; GC, 93), Bizcaico (GC, VIII, 24, 35),
Vizcaico (GC, 397), Vizcai-co (GC, 392), Vizcaira (GC, 184; 414.ean, ordea,
Bizcaiara), Vizcai dantza (GD, 106), Vizcaitarrac (GD, 106) (behin, hala ere,
Vizcaiatic, GCn, 112. orrialdean), Ursugoenecoac (GC, 191; -e-ren izaera 10
turazkoa da, izen arruntetan ohi denez).

Beraz, izen hauek era honetakoak genituzke: Azpeitia -a, Azkoitia -a, Biz
kaia -a, Ursugoena -a.

Olaberriari gagozkiola, Iztuetak Olaberrico (GD, 81; Gc, 100, 115) da
rabil; GDko 81. orrialdean berean, aldiz -Olaberricoren ondoan- Zaldibia
coak jarriko du, antzeko kasua izan zitekeena garbi bereiziz. Berarentzat, or
duan, bukaerako -a, artikulu mugatzailea besterik ez da eta ez, nahitaez,
deklinabideko kasu guztietan tartekatu beharrekoa. Olaberria -a, beraz.

Beste izen batzuen gaur egungo erabilera eta Iztuetaren lekukotza

Iztuetaren izkribuetako erabilerarekin alderatuta, gaur egun bestelako eran
agertu ohi diren izen batzuen auzia jorratuko nahi nuke osagarrizko atal ho
netan.

Batzuetan, auzia, gaur egungo ahozko erabilerak beste zerbait erakusten
duelako etorri da; beste batzuetan, orain arteko tradizio idatziak alderantzizko
araua zekarrelako; badira, Iztuetarenak ikusita, azterlan honetan neuk azaldu
nahi ditudanak...

Ondoko lerrootan ez da kasu horietako bakoitzaren azterketa guztizkorik
egingo; bakar-bakarrik, Iztuetak nola erabili zituen aztertuko dut.

Gem, gaur egungo eta lehenagoko beste iturri batzuetatik jasoak kontutan
izanik, gauza bat ala beste erabakiko da, behar den lekuan, hots, Euskaltzain
dian; izan ere, garbi baitago, ez leku izenak, ez bestelakoak ez direla betiko
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eta, hainbatetan, aldaketak aintzakotzat hartu behar izaten direla. Hautalanean
lagungarri izan nahi duten lekukotzak ekartzea da helburua, beraz.

Iztuetaren herriaren izenetik hasiko naiz; entzuna dut, gaur egun Zaldibi,
Zaldibin, Zaldibiko eta kidekoak esaten omen direnez, Euskaltzaindiaren izen
degikoa aldatu eta, Zaldibiaren lekuan, Zaldibi proposatu dutela.

Iztuetarenean, horraatik, oso garbi dago Zaldibia dela deitura. Aurreko ata
letako arrazoiketak errepikatu gabe, jakin bedi, Iztuetarentzat, bere herriaren
izenak -a bukaera baduela -kasu absolutuan Zaldivia (GD, 21; GC, 174)
eta, gainera, ez dela artikulua: Zaldiviaco (GC, 30, 69, 106, 115, 156, 169,
193,504... ), Zaldivia-co (GC, 58), Zaldiviacoac (GD, 81), Zaldivia-coan (GC,
27), Zaldiviara (GD, 44), Zaldibiatar (GD, 182), Zaldiviatarra (GD, 182).

Badakit Legazpiren inguruan ere sortu dela zalantza, nonbait, orain arteko
izen ofiziala Legazpia izanik, Euskaltzaindiaren izendegian Legazpi ageri ze
lako.

Amaierako -a, jatorriz artikulua izan eta (Azpeitia -a eta kidekoak legez),
Iztuetarentzat, izenaren erabilera Legazpia -a taxukoa izan zitekeenaren kal
terik gabe, beraren izkribuetatik, -a itsatsiduna behintzat ez zela atera beharko:
Legazpico dio (GC, 57, 71, 98, 112, 477).

Inesibo kasuan deklinatuta ez diot ikusi; gaur egungo hiztunen ahoan Le
gazpin (eta ez Legazpiin aurreragoko ataletako beste batzuen moduan) dela
esango nuke eta, beraz, Legazpi soila izena.

Beste izen batzuen kasuan, Iztuetaren erabilera ez dator guztiz bat Eus
kaltzaindiaren izendegian jarritakoekin.

Irufiea -aren inguruan eztabaida ere sortu da Euskaltzaindiak proposatua
ren eta Udalaren nahiaren artean.

Hona Iztuetak nola darabilen: Irufiaren (GC, 117), Irufieco (GC, 121,307,
471), Irufiera (GC, 309). Hortaz, berarentzat, izena, arrunten parekoa zatekeen;
genitiboan artikulua tartekatuko du (haranaren pare), baina leku genitiboan ez
(-e- loturazkoa bai, haranekon bezala). Irufia -a da Iztuetarentzat. Aipa deza
dan, bidebatez, Idiazabalen ere badela Iruin izeneko etxerik.

Ibarra Tolosa ondoko herria, Iztuetarentzat Ibarra -a zen. Kasu absolutuan
Ibarra darabil (GC, 116), baina leku genitiboan ez dio, -a itsatsia izan balitz
ondobidezkoa litzatekeen Ibarrako, Ibarreco baino (GD, 41; GC, 95) (-e-, 10
turazkoa).

Ez dakit ahozko erabileran gaur egun horrelako zerbaiten aztarnarik da
goen; ikus, nolanahi, Euskaltzaindiaren izendegian bertan ibartar herritar ize
na.

Mutiloarekin beste aldera gertatzen da. Euskaltzaindiaren izendegian,
amaierako -a, artikulua bailitzan ageri da (Mutiloa -a); Iztuetarenean Mutiloa-
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ren bukaerako -a itsatsia da eta Mutiloa dioen legez (GC, 114), Mutiloaco (GC,
71, 483) / Mutilloaco (GC, 100) esango du; beraz, -a hori ez da sekulan ez
kutatzen.

Gaur egungo hiztunen ahoan -ezer segurtatzeko, azterketa sakonagoa
egin beharko litzatekeen arren- Mutillooko, Mutillootik eta kidekoak ebaki
tzeko joera dagoela esango nuke; aurreragoko ataletan adieraziko denez, bokal
bikoitzaren oinarrian, -a asimilatua dago.

Hondarribiaren kasuan ere, Iztuetak jokabide berbera duo Euskaltzaindia
ren izendegian amaierako -a artikulua da; Iztuetak, ordea, behin eta berriz ia
batere zalantzarik gabe, izenari guztiz itsatsita darabil: Hondarribia, beraz, -a
itsatsi eta guzti.

Ondarribiari ez ezik (GC, 331), Ondarribiaco (GD, 59; GC, 24, 33, 101,
121, 123, 208, 320, 326, 328, 331, 336, 342, 346... ; behin, Ondarribico, GCn
123. orrialdean), Ondarribiara (GC, 320, 360), Ondarribiaraco (GC, 331), On
darribiatarrac (GC, 321), Ondarribia andia (GD, 115) eta Ondarribia chiquia
(GD, 116) idatziko ditu.

Aipamentxo bat, azkenik, gure itsasoaren izenaz. Gure egunotan nagusi
den Kantauri itsasoa moldearen ordez, Iztuetak Kantauriako itsasoa darabil
(GC, 24 eta 113: Cantauriaco itsaso; 462: Cantauriaco escuadraren; era be
rean, 278.ean, Alonso Cantauriaco).

Leku genitiboaren atzizkia baliatzeaz gain, -a itsatsia gorde egiten du Kan
tauria (=Kantabria) izena deklinatzean, gaztelaniatik hartu beste izen batzuetan
bezala, apartaezina delako.

IZENEN AMAIERAKO -a GAUR EGUNGO AHOZKO ERABILERAN

Auziak -aurreko atalean bezalatsu- bi gako nagusi ditu. Lehena, izenak
(kasuren batetan, berarik) -a hori baduenentz ikustea da; bigarrena, baldin
badu, itsatsia duen (beti jartzekoa) ala artikulua den (deklinabideko kasu ba
tzuetan bakarrik azalduko da) erabakitzea.

Zernahi den ere, bailarako hiztunen mintzairan gertatutako fonetika ger
taerak direla medio, izenen amaierako -aren izaera eta erabilera lauso eta nahasi
samar gertatzen dira hainbatetan. Horregatik, nahitaezkoa gertatzen da lekuko
hizkeraren ezaugarriak izatea kontutan eta hala egingo da ondorengo ataletan.

-a bukaeraren iraupena ala galera

Lehen gakoari helduz, -a galdu eta bere izaera aldatu duten edo aldatzen
ari diren deituren inguruan sortzen da zalantza. Bi egoera orokor daude:
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A) -a bukaerak irautea.

Bailarako euskaran, izen tema bokalez amaitzen bada, -a- tartekatzen de
nean kasu inesiboan -izen arruntetan, alegia- fonetika aldaketak sortuko
dira.

Ondorioa, -a- hori desitxuratuta geratzea izango da. Idiazabal eta Olabe
rriko euskaran, aurreko bokalak asimilatu egin ohi du -a-. Aurreko bokala ere
a bada, inesiboan, bi a geratuko dira, baina ez absolutu singularrean (-a + -a
> -ea) (Michelena, F.H. V., 114. or.).

Aipatu kasuotan, Mitxelenak leku batzuetako hizkeran atzemandako bokal
luze edo bikoitzak sortzen dira (F.H.V., 111-117. or.).

Mendi + anetik, konparazio batera, iak hurrengo silabako a itxi eta e bi
lakarazi ondoren (F.H. V., 63-64. or.), asimilazioa gertatu eta mendiin sortu da
(mendian > *mendien > mendiin). Baten batzuen ahoan, ii hori i bihurtu dela
ere nabari liteke gaur egun. Era berean esango dira, elizaan, gauzaan, gan
baraan, etxeen, ostoon, buruun...

Eboluzio hau eskuarki gertatzen da bailaran eta ez izen arruntak inesiboan
deklinatzean bakarrik; baita deklinabideko beste kasu batzuetan eta antzeko
soinu elkarketa gertatzen den bestelako hitz eta esamoldeetan ere. Adibide ba
tzuk ematea baino argigarriagorik ez:

- mendiak > *mendiek > mendiik, mendietatik > mendiittatik... Beste
bokal batez amaitu hitzetan ere berdin-berdin: buruak > *buruek > buruuk,
ostoetako > ostootako, *gauzaetan > gauzaatan, etxearen > *etxeaen >
etxeen...

- sartu bide da > *sartu bie da > sartu bii da. Ikus F.H. V.n ere (412.
or.), Mitxelenaren ustea. Bilakaera berbera Idiazabalgo etxe baten izenean:
Oiarbide > Ojarbide > *Ojarbie > Ojarbii (Ojarbi).

- etorri dira > *etorri dia > etorri die > etorri dii > etoor dii.

- Idiazabalgo etxe izenetan ere: Diegorenea > Di(i)(g)oonea, Kaltza
dasasieta > Kaltza(d)asasiitta...

Gauzak horrela, Idiazabalen Urrutikoetxeen, Munoon, Oriin edo Olaan en
tzuten direnean, garbi dago -arestian aipatu esamoldeei begira- bokal bi
koitzaren bigarren osagarria beste soinuren batetik eratorria dela; ondobidean,
analogiaz, a izan behar (etik iraganez bakarren batean, beharbada). Gem, au
rreragoko atal batetan, ikusiko da -a horren izaera, itsatsia den ala erantsi zaion
artikulu mugatzailea den. Oraingoz, orduan, esan dezadan izen horiek, kasu
absolutuan, -a eta guzti idatzi beharko dutela: Urrutikoetxea, Munoa, Oria,
Olea.
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Badira -batzuek gehiago, beste batzuek gutxiago- horrelakoetan bokal
soila ebakitzeko joera duten hiztunak ere; jokabide berriagoa dirudi, nolanahi
(Oriin > Orin).

Amaierako -aren zantzuak kasu absolutuan ere nabari dira batzuetan he
rritarren hizkeran. Horrela, Olea, Eztenaga Errotea eta abar esango dira beti;
Mufioa ere entzungo da, baina esamolderik entzunena Mufioo dugu, deklina
bideko beste kasuetan gertatu bezala.

-ia bukaeradunei gagozkiela -hori da aztergai dugun Olaberriaren kasua
eta- Oria hartuko da eredutzat. Kasu absolutuan ez da *Orie « Oria) delako
baten aditzerarik; Orii (edo Ori) esaten da. Inesiboko kasuan legez, iak ea asi
milatu bide du (azken atalean aztertuko da -a hori itsatsia duten izenen kasua
zabalxeago). Nolanahi dela -oso segurua ez izan arren- L. Eleizaldek, bere
toponimo zerrendetan (Listas alfabeticas... R.I.E. V), badakar Orie etxe izen
bat, Itsason dagoena, hain zuzen.

Kidekoa den Maugiatik (Idiazabalgo beste etxe baten izena; Mabii gaur
egun) beharko lukeen *Maugieren arrastoa, ordea, nahikoa nabarmen dakusagu
idatziz ere Maugiezelaetan (Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa, Ofia
ti: 25-7-1.600 PNot. A-2.540; 8-5-1.602 PNot. A- 2.541).

Era berean entzungo dituzu Goardii, Anttii, Etxeberrii eta abar.

Bada bilakaera honen hurbileko frogarik ere. Hor dugu, gaur egun, Ola
riagatik (g galduta) ahozko hizkeran sortzen den Olarii, adibidez; Olariaa >
Olaria > Olarii gertatu da eta, kasurako, - adun izenak bezalaxe portatzen da.
Olariin eta Olarii (Olari) ekarri ditu ahozko ebakeran. Agerian da, hortaz, -ii
multzoaren -ia jatorria.

B) -a bukaera galtzea.

Idiazabalen bertan, beste izen batzuekin ez da berdin gertatu. Horrela, ine
siboan, Saletseberrin, Bentatxikin, Aritzederren eta abar esaten dira, izen horien
erroak, Saletseberri, Bentatxiki eta Aritzeder direlarik, beraz.

Goragoko adibideaz baliatuta berriro ere, izenotan ez da mendian > men
diin erakorik ageri, hain zuzen artikulurik ez delako tartekatu. Izen berezi gisa
portatzen dira beraz, nahiz eta -gero aztertuko den legez- jatorrian arruntak
izan zitezkeen.

Aztergai den Olaberriari gagozkiola, elkarrizketatu gehienek, inesiboan
deklinatuz Olaberriin esango dizute eta, hortaz, lehenen tankerakoa litzateke.
Dena dela, Olaberrin ebakera ere entzuten da eta berari Olaberri dagokioke
kasu absolutuan.

Gauzak horrela, aldaera horien nondikoaz galde liteke.
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Bigarrenak izan dezake ondorengo atalean aipatuko den bilakaera proze
suarekin zerikusia, baina -goraxeago azaldu denez- soiltze aldera egindako
fonetika ondorioa ere izan dezakegu.

Erantzungo du beste batek, ordea, Olaberriin, antzeko beste deitura ba
tzuen eraginpean analogiaz moldatua izan litekeela.

Zernahi ere den Olaberriinen iraupenak, berari dagokion forma ere bizirik
dela esan nahi du beste ezer baino lehen. Aurreko atalean aipatu tradizio ida
tziarekin bat dator, gainera.

Areago, kasu absolutuan galdetzean, herriaren izena Olaberrii dela ere en
tzuten da, hots, Idiazabalgo Orii, Mabii eta abarren moduan.

Izen arruntak berezi bilakatu; -aren galera zergatiak

Idiazabalgo etxeen izenez egindako azterketa ikusita, nere ustez, etxearen
(edo dena delakoaren) errealitate jakin baten erakuspide edo deskribagarri diren
izenetan gorde da ondoen (-a artikulu mugatzailea galdu gabe) izenaren era
bilera arrunta. Ordea, denboraren iraganean, etxearen nolakotasuna aldatu bada,
izenaren semantika edukia ez da berarekin bat etorriko eta, orduan, ez du desk
ribapen baliorik izango; fosilizatu egingo da eta etxearen marka edo seinale
huts bihurtu, izen berezi alegia.

Hori horrela, badirudi, aundia, txikia garaikoa, azpikoa edo antzeko ad
jetiboak dituzten izenek eutsi diotela ondoen lehenagoko izaerari eta horiekin
ez dagoela arazo handirik; zaharrenek, behintzat, Lardizahal aundia, Azpikola
txikia, Garakolea, Lizardi goikoa eta antzekoak erabili ohi dituzte, bigarren
osagarria, izen arrunta bailitzan deklinatuz.

Adjetibo horiek erakusten duten ezaugarri berezia ez bide da aldatu, alegia,
Lardizabal aundia, Lardizabal txikia baino handiagoa edo nagusiagoa da orain
ere; Azpikola txikia ez da Azpikola aundia baino handiagoa egin, eta Lizardi
goikoa beekoa baino gorago dago, egun ere.

Bentatxiki, hala ere, nonbait, galdu egin zuen eta lehenagoko txiki irudia
jendearen begietan; izen berezi gisa deklinatu ohi da.

Ez dira hain seguruak Beekoetxea, Goikoetxea, Urrutikoetxea edo antzeko
kasuak. Garbi dago beste etxe batzuk egin direnean, horien izenak ez datozela
etxearen izanarekin bat. Hala ere, esango nuke, gaur egungo hiztunek eutsi egin
diotela arrunt gisa deklinatuz erabiltzeko joerari.

Izenondo batzuen kasuan, ordea, -a artikulua galdu eta berezien pareko
bihurtzeko joera askoz nabarmenagoa izan da. Berri, zaar, zuri, gorri, eder eta
abar ditugu adibide garbi. Ezaugarri horiek erraz samar aIda litezke eta egin
zenean, segurutik, berri izango zen etxea, erabat zaharkitua egon liteke urte
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batzuen buman; zuri zen etxea ere, itxuraldatu egin liteke, dudarik gabe. Ho
rrelakoetan, uste dut, behin baino gehiagotan, izenak lexikalizatu eta etxeari
berari dagokion seinale berezi izatera jo duela; gaur egun Etxezaar, Etxeberri,
Saletseberri, Aritzeder eta antzekoak esaten dituzte hiztun guztiek, nahiz eta
ez oso aspaldiko dokumentuetan, oraindik ere, Etxe zaarra, Etxe berria, Saletse
berria eta Aritz ederra tankerako deiturak agertu.

Ostatu zaarra eta Torre zaarra, artikulu eta guzti, esango dizkizute, hala
ere, etxe edo izen haiek ezagutu zituzten guztiek eta ez, hain zuzen, etxeak
zaharrak zirelako, herriko beste batzurekin alderatuta baino; Ostatu berria eta
Torre berria ere egon ziren bezalaxe. Behin Torre zaarra desagertuz gero, or
dea, dokumentuetan ere, Torre berriaren ordez, Torre besterik ez da esango.

Adjetibodun guztion antzekoak dira aposizioak eta izen elkarketak ere:
Arizkorreta Saletsea, Eztenaga Torrea, Oria Errotea (kontutan izan, Oriaren
amaierako -a organikoa dela), Etsegarate Bentea, Aizkoeta Arretsea, Sastre
Etxea, Bikario Etxea eta abar.

Izenon bigarren osagarriok, hasieran, izen arrunt gisa erantsi bide zitzaiz
kien izen bereziei, baina, urteen iraganean, beren osagarri apartaezin bilakatuko
dira. Gorde egin da, horraatik, beren erabilera arrunta, hots, -a artikulu eta guz
ti.

Elkarketa eta aposizio guztiotan, zenbat eta ohartuago ibili hiztuna biga
rren osagarriaren jatorriaz eta esanahiaz, orduan eta gehiago eutsiko dio beraren
deskribapen funtzioari, hots, -a amaierako artikuluari. Entzunaren arabera, Sa
letseren eta Arretseren erailera arrunt hori dago higatuen (ez baita alferrik al
datu izen horiek dituzten etxeen nolakotasuna).

Aztertzen ari den aldaketa prozesuaren frogagarri, azken urteetan egin
etxeen izenak -a artikulurik gabe moldatzeko joera nagusitzen ari da: Etxe Aun
di, Kalbario Berri, Toki Txoko, Etxe Alai, Toki Goxoeta antzekoak ditugu. Arti
kuludunen bat ere bada, baina, nolanahi ere, esango nuke, amaierako -a ez dela
jadanik artikulu eta izen berezian txertatu egin dela (ikus, Bere Naiaren kasua,
adibidez).

Amaierako -a: itsatsia ala artikulua?

Amaieran -a duten izenen izaera zehazteko, leku genitibo, adlatibo eta
ablatibo kasuez galdetu zaie inkestatuei.

Idiazabal eta Olaberriko euskaran, bi eratako bukaerak irtengo dira, bu
kaerako -a itsatsia izan ala artikulu soila izan.

A) Amaierako -a, itsatsi eta bereiztezin.
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Kateeko, Munooko, Oriiko eta honen kideko beste batzuek (Mabiiko, Ant
tiiko... ) erakusten digute, izenotan iraun egin duela -ko atzizkiaren aurretik bo
kal bikoitzak; bigarrena ezin da, kasu honetan, artikuluak utzitako zantzua izan,
zeren eta izen arruntek ez baitute halakorik (mendiko, etxeko... eta ez *men
diiko, *etxeeko edo antzekoak).

Esamolde hauen pean, Katea, Munoa, Oria, Maugia, Antia... ditugu, hau
da, -a itsatsidun izenak.

Goragoko beste atal batean egin dena osatuz, kasuotako -ia bukaeraren
fonetika bilakaera esplikatzea komeni da.

Oriiko eta besteak, sakristiiko, periiko eta abarren pareko dira. Gaztela
niazko sakristia etaferiatik hartuak, euskaraz ere gorde egin dute -a itsatsiaren
arrastoa.

Gorago azaldu denaren ildotik, izen horietan, lehenik, amaierako bokala
aldatu bide zen, -i-ak, ondoko -a itxi eragin eta -e ekarri baitu: sakristia (ede
rra) > *sakristie (ederra), peria (ona gaurkoa) > *perie (ona gaurkoa). On
doren -deklinabideko beste kasuen eraginez ere, beharbada- asimilazioz,
sakristii eta perii.

Beste horiek, fenomeno berberen emaitza izango ditugu: *sakristie + -ko
> *sakristieko > sakristiiko eta, antzera, periiko.

Era berean gertatu da, deklinabideko beste kasu batzuetan ere (sakristietan
> sakristiittan).

Dena den, bailarako hizkeran, i (eta, oro har, bokal) osteko - a itsatsia (edo
beraren fonetika aldaera) galduxea da hitz askotan (anai, aitzaki, gaiztakeri,
koroi, premi... ); ez da nabari, beharko lukeen ii"ren arrastorik, Zenbat anaie
entzuna dut Idiazabalen, nolanahi, nahiz eta zalantzazkoa izan (anai esaten da
gaur egun).

Mitxelenak ere esaten du zertxobait, -ia bukaeradunei artikulua gainera
tzean gertatzen denaz (F.H.V., 114-115. or.). -ia + -a > *-iea > -iia > -ia
bilakaera aipatzen du, -ia bukaeradun izenak bizkaieraz artikulua gaineratu eta
gero nola geratu diren esplikatzeko; garai bateko graciie, Hostiie eta abar da
kartza bilakaeraren lekuko.

Idiazabalgo hizkeran, berriz, *-iea hartatik, -*iia > *-iie > *-iii > -ii ger
tatu bide da, asimilazio bikoitz baten ondorioz: Sakristia + -a > *sakristiea
> *sakristiie > *sakristiii > sakristii (sakristi); artikulurik gabe, emaitza ber
bera izango zatekeen (-ia > *-ie > ii).

Gogora bedi, arestian aipatu Maugiezelaeta « Maugiazelaeta)/Maugia bi
kotea eta gaur egungo hizkerako Mabii, bilakaera beraren beste agerpen bat
baita.
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Idiazabaldik kanpoko izenen batean ere nabari da fenomeno hau, nahiz eta
hiztunen jokaera orokorra bestelakoa izan. Donostiaren kasuan, zenbaiti, Do
nostii, Donostiiko eta Donostiira esaten entzun dakieke Idiazabalen. Jakina da,
beraren jatorrian, Donostia berezko -aduna dagoela eta ez Donosti gure artean
zabalduagoa. Hortik, Oria bezalaxe portatzea.

-ia bukaeradunetan iak nagusitasuna hartu duen bezalaxe, beste batzuetan,
beste soinu batzuk gailendu dira. Munoarenean, adibidez, Munootik, Munooko,
Munoo multzoan ageri den oaren nagusigoak erakusten digu -a organikoaren
ondorena. Kateatik, ostera, hizketan esan ohi den Katee etorri da; ezaguna da
Idiazabalen -batzuentzat, behinipehin- oraindik ere, katea izen arrunt -a or
ganikoduna eta garbi dago etxearenak ere horrelakoan duela abiapuntu.

B) Amaierako -a, artikulu.

Lardizabal txikiko, Urrutikoetxeko, Olako, Eztenaga Errotako, Mediku
Etxeko eta antzeko erantzunek, ordea, ez dute -aren aztarnarik ageri, aztertzen
ari diren deklinabide kasuetan; bai, ordea, inesiboan. Orduan, galgarria denez,
artikulua dela pentsatu behar.

Lardizabal txikia, Urrutikoetxea -a, Olea -a, Eztenaga Errotea -a eta Me
diku Etxea -a dagokie; amaierako -a, artikulua da.

Olaberriari helduz berriro, galdetu zaienen erantzuna, Olaberriko izan da;
bigarren sailekoekin jarri behar, hortaz. Horrek esan nahi du, Olaberriaren
amaierako -a, artikulua dela eta, horregatik, galgarria, kasuaren arabera. Mendi,
berri eta antzeko izen arruntak bezalaxe portatzen da (mendiin, mendiko, be
rriin, berriko... ).
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p.897.

Bahalaut S "fantastico, burlesco indiscreto, charlatan". Como sefiala Co
rominas, del fro baguenaude "futilidad", baguenauder "perder el tiempo", pa
labras doc. en 1389 y s.xV, respectivamente, y muy vivaces en fr.; mejor que
del gasc. bagan "vain, oisif', bayon. "vaurien" (en Palay der. baganilUt, ba
ganim, fem.-te, -de, sin6nim. de bagan peyorativo, "faineant d'habitude tres
paresseux"). v. bagai. Lh. pretende que bah- indicarfa una idea de excentri
cidad, y cita el esp. vaho.

On se demande bien pourquoi la forme francaise serait meilleure ici que
la forme gasconne?? Au contraire Ie derive de bagan mentionne par Palay,
bagaut convient fort bien comme etymologie du terme souletin. L'autorite de
Cororninas ne fait rien a l'affaire!

p.898.

Baztan (valle de). Tovar sugiere la posibilidad de que se trata de una forma
altemante con baztar "orilla, rinc6n", cosa que acepta Corominas, segun puede
verse s.v. bastar.

11 est possible d' expliquer aussi ce toponyme apartir du roman, notarnment
du gascon basta "lande, terrain abaste ou abruyere". Sous reserve bien sur.
On notera qu'il existe une autre riviere nommee Bastan dans les Hautes-Py
renees.

p.899.

Be J V G "suelo" bee V "id., bajo", pe AN, R, S "bajo, parte baja". Como
sufijo -be, -pe "debajo de". Ademas behere BN, L "parte inferior", beatu (RS)
"enterrar" (Mich. BAP 6, 452); beian "so pena de", "despues de" (cf. bean V
"en el suelo", "bajo pena"); beiti AN "parte inferior", "establo", "bodega";
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beitiko BN "diarrea". Todas estas formas pudieran hacer pensar en un origen
romanico, de pedem (pe "au pied de" en Armafiac, provo pe: M. Hout-Baltu
Actes onomast. II, sect.). FEW 8, 293 aduce para be "debajo de" Aran pe, bear
pee "pie, etc." « latin). A 10 mismo parece referirse ya Gavel Gramm. 194.
Corominas pone reparos serios a esto, pues la -d en gasc6n debi6 de pronun
ciarse hasta muy tarde (hay huellas en textos occit. hasta los s. XI YXII). Son,
ademas, voces demasiado breves. Mich. FHV 412 establece la identidad de 
be, -pe (que para UhI. RIEV 3,14 son sufijos locales) con behe "parte inferior"
(de donde pe palabra aut6noma en R, S, salac.) que invalida el origen latino.
Bouda BKE 44 YHom. Urq. 3,220 sefial6 semejanzas con circ. ba "hundirse",
y mas tarde BAP 11, 338, con georg. kve "debajo de", 10 cualle parece muy
inverosimil a Corominas; tanto como nos parece Tromb. Orig. 115, que busca
paralelos en Africa: saho bii -a "lugar bajo", etc. avar 'Yo hci-'Ya- "que esta
abajo", lak 'YG , bhUrkila hi-X kurin a-xci, varkun h-i X. C. Guis. 320 pretende
establecer relaci6n nada menos que con lat. bassus (!).

L' origine romane parai't en effet exclue pour be qui semble bien etre une
contraction de behe. II faut aussi, amon avis, rappeler l'existence probable de
-pe dans l'ancien nom de Gibraltar qui est Calpe, de pre-i.e. *kal- "roche" et
-pe "en bas de, sous", ce qui convient parfaitement ala situation geographique.

p.906.

Bedats L, BN, S, bedatse S, R, salac., bedax(e) (Lh.) "primavera" ...Ex
plicaci6n intravasca en Harriet y Lh: bedar+ atse "comienzo de las hierbas".
Corominas la cree menos forzada que la de Campi6n (bedar + suf. abundan
cial (?). Como objeci6n sefiala que en vasco ff. es belhar y no bedar, y en
cualquier dialecto, un compuesto asf sonarfa *bedarratse, *belarratse con rr,
que en ningun caso debfa perderse: los casos de beda- por bedar que cita Lh.
son todos delante de consonante, posici6n en la cual si se pierda -r (en bedar,
hay haplologfa, segun Corominas).

Laisser croire, comme Corominas, que la forme basco-francasie est tou
jours belhar et non bedar est inexact. On trouve d'ailleurs trois entrees plus
loin, a la meme page, Ie souletin bedazi "simiente de la hierba"!

p.908.

Begi "ojo". EI elemento be- parece un clasificador de partes del cuerpo.
Holmer, BAP, 12, 393 10 interpret6 como un posesivo...

L'analyse parait bonne en effet. On a abandonne maintenant l'etymologie
qui interpretait Ie prefixe b- comme derive de bi "deux". Le prefixe de classe
b(e)-etait un possesif, aujourd'hui fossilise et ayant perdu son sens. Ce prefixe
est observable dans d'autres langues, tant dans les langues caucasiennes que
par ex. dans certaines langues amerindiennes comme l'algonquin. Mais les au
teurs auraient dfi appuyer sur l'etymologie de b-egi, apparente a eki "soleiI",
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egun "jour", egia "verite", d'une racine *eg/ek- (soit *eg - avec sourde douce
comme prototype theorique). La racine ek- est presente en ket (langue paleo
siberienne du Ienissei) avec Ie sens de "jour". Le rapport semantique et sym
bolique entre "oeil", "soleil", "jour", "verite" est evident.

p.913.

Bekaina V "catarata del ojo". Compuesto de begi "ojo", y un elemento
dudoso. Corominas arriesga que sea una variante de ahuntz "cabra" (diminu
tivos ano yantz) por alguna creencia curanderil 0 supersticiosa.

L'etymologie proposee pour expliquer Ie second element est en effet pour
Ie moins risquee! Ne s'agit-il pas plus simplement d'analyser Ie compose par
begi-gain "sur l' oeil" ( la cataracte est une sorte de voile couvrant l' oeil).

p.915.

Beklaire S "ujer". El aspecto es, desde luego, romanico. Lh. sugiere de
rivaci6n del cast. beca, que es en efecto insignia de ciertos clericos y colegia
les. Corominas se pregunta si sera becario. Pero el beam. becari s610 es "vi
cario" (Palay), y podria haber cambio de sentido desde este.

L'hypothese n'est pas absurde, mais n'explique pas la presence de la li
quide -1-. Vne autre hypothese consisterait a voir dans bek1aire une metathese
du bearnais clabaire, clabere "huissier, porte-clefs". Comme Ie basque refuse
Ie cluster cl-, il avait Ie choix entre ka1abaire, 1abaire. 11 a peut-(~tre prefere la
metathese. Cela n'exclut pas une attraction ou influence de becari.

p.917.

Belain R, belaun V, G, AN, be1ein R-is, be1ain S "rodilla", "recodo del
camino", BN, S "junturas del tallo de la caiia, maiz, etc.", be1haun L, BN "ro
dilla", V, G, AN "generaciones sucesivas dentro del parentesco"...

On se demande bien pour quelle raison c'est une forme dialectale ronca
laise qui se trouve en entree? C'est evidemment be1(h)aun qui devrait s'y trou
veL

Beletxiko "golondrina". De bele.

Qu'il y ait eu contamination de be1e pour ce terme, c'est possible, mais il
s'agit ici d'une variante de beltxijo "vencejo" ("martinet"), oiseau de la meme
famille que l'hirondelle.

p.923.

Beluzi L "despojar, desnudar", billura AN, G, L "desnudo", biluxi V, BN,
aezc., billuz G, AN, L; biloiz V, G, AN "desnudo". Parece compuesto de be1u 2

(?) y utzi, aunque mas bien hay que pensar en la relaci6n con bilo "pelo".



412 EUSKERA - XL (2. aldia)

II est preferable, en effet, de choisir bila "poil" comme premier element
du compose.

p.925.

Bepera V "persona que sufre de los ojos", "que mira hacia abajo" Azkue,
Dice., y RIEV 11, 171 la deriva de begi + bera "blando", pero la primera
acepci6n no resulta clara. Cf. el mismo autor -bera "tiemo de ojos". Este, como
suf. adjetival de pasiones y propensiones (kilikabera, izupera, arbera) "pro
penso a agusanarse" (Sup!. A).

La seconde acception "que mira hacia abajo" montre que les auteurs cites
(Azkue) et ceux qui ont rectige l'entree bepera n'ont pas tenu compte de la
forme du Pays Basque Nord avec -h-: behera "en bas, vers Ie bas". II est nor
mal que Ie -h- soit absent en biscayen. II ne s'agit donc pas ici de bera "mou".
Le compose vient de *begi-behera.

p.926.

Ber "mismo"...

Ce qui est dit est juste (existence probable d'un pronom b- que l'on re
trouve a l'imperatif (bedi, bekar). II aurait fallu ajouter Ie b- prefixe de classe
des noms de parties du corps qui est un pronom de troisieme personne possessif
fossile.

p.929.

Beraz 2 var de beratz en los derivados.

Cette entree ne presente aucun interet. Les formes en derivation, sauf ex
ception tres rare, n'ont pas leur place comme entree d'un dictionnaire ety
mologique.

p.933.

Bereka 2 R "epizootia, enfermedad del ganado". Cororninas cree que es el
mismo bereka 1 (s.u. berega).

Le lien semantique entre "maladie du Mtail" et "caresse", s'il existe, ce
qui es pour Ie moins problematique, devrait etre explique.

p.934.

Berexi L, BN berhexi S "elegir", L "ahorrar"; berezi G, AN, L, BN, R,
berhezi S "separar, elegir, acotar", berestu G, AN "separar"...

Le terme est bien analyse par Michelena (FHV, 83) a partir de berez "se
parement" qui serait un instrumental + i verbal. Mais berex a une existence
autonome. II aurait peut-etre fallu Ie signaler, voire mettre Ie terme en entree.
On l'entend tres bien dans la bouche des Euskaldun Zahar, en postposition; ni
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berex "a part moi, sauf moi, moi excepte". Cet adverbe ne figure nulle part
dans les Materiales, ni sous la forme berex, ni sous la forme berez.

p.935.

Berla AN, berlan V "en seguida". De ber(e)?

On ne comprend pas bien l'hesitation des auteurs ici. 11 est clair que cette
forme est une variante de berehala "immediatement".

p.944.

Berrakura AN "recafda en la enfermedad". Para Corominas es metatesis
del beam. recadude "id." participio de recade, occ. ant. recazer "recaer en la
enfermedad"; metatizado en *derracuda, sufri6 influjo del vasco berratu "au
mentar" y del suf. -kura.

L'explication est bien peu economique en l'occurrence, meme si tout est
possible en matiere de contorsions des mots. Dans la mesure oil berratu 1 "au
mentar" (mais aussi "renovar") est derive de berri et berratu 2 L, BN signifie
"recaer en la enfermedad" (donne comme entree a la meme page), ce terme se
suffit a lui-meme et les detours compliques par Ie bearnais me paraissent inu
tiles.

p.944.

Berri, Barri V "nuevo". La presencia de este palabra en nombres de lugar
ibericos y aquitanos hace pensar que se trata de un termino indfgena y no pres
tado en vasco...

A la liste des Ilberri basco-ibero-aquitains, il convient d' ajouter mainte
nant encore un specimen, Ie nom de ville Lombres (Hautes-Pyrenees) que Dau
zat DNLF 2 donnait comme obscur, mais qui a une forme ancienne Lumberii
en 1200 (Cartulaire de Comminges) connue depuis la publication recente du
Dictionnaire Topographique des Hautes-Pyrenees de L.A. Lejosne. Deja Ie to
ponyme Lumbier avait permis de restituer Ilumberri. Dauzat, pour Lombres
(Hautes-Pyr.) avait pressenti Ie caractere pre-latin en renvoyant a Lombez
(Gers) qu'il donnait cependant aussi comme "obscur", en tournant donc en
rondo Toutefois, dans Ie supplement du DNLF 2, Lombez se voyait ajoute l'hy
pothese Ilinberris donnee par H. Polge dans la RIO de 1974, p. 140.

p.945.

l'approuve Ie rapprochement entre bsq. berri, ibere-aquitain berri et Ie
copte beri, avec les reserves d'usage bien entendu. 11 s'agit probablement en
effet d'un vieux terme du substrat mediterraneen. Je suis plus reserve et scep
tique quant a l'hypoyhese d'A. Martinet au sujet d'un prototype *mberri.
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Besuin, bezoin, bezuin, pesuin, lezuin, lizuin L, phezoin BN "terraplen de
un foso, dique, foso que sirve de cierre"; phezou S, p(h)ezo, -u, phezu S...

Les formes lezuin, lezoia (Aizquibel) sont en effet dues au croisement avec
leze "gouffre, fosse". Comme Corominas, je suis tres sceptique quant a l'hy
pothese de Schuchardt qui propose Ie latin defensorium comme etymologie!!

p.949.

Besuntz "alamo, temb16n" (no aparece en Azkue ni en Bouda-Baumgartl.).
L-Mendizabal BIAEV 4, 32, llevado de su idea de ver en los vegetales grandes
compuestos de los pequefios, cree que 10 es de usa, usu "grama", 10 que no
deja de ser fantastico.

L'etymologie de Mendizabal est en effet invraisemblable. Mais il fallait a
mon avis ajouter que besuntz, s'il existe, est evidemment apparente abuzuntz
de meme sens.

p.949.

Bet- de begi en composici6n.

Meme remarque que pour beraz p. 929.

p.952.

Bete, bethe BN, S "llenar", "cumplir", "espacio", R "altanero", bette R
"presumitido, satisfecho", bethe L "comparable", AN "aburrirse", "ponerse en
cinta". Comparese con esta forma BN iphate "carga grande", iphete "obeso"
(Sal.)

Si la forme iphete "obeso" est apparentee a bete "plein", voila une con
firmation de rna theorie selon laquelle la voyelle prothetique i- (ou e-) constitue
une entrave a la sonorisation, etant entendu qu'il s'agit d'une tendance pho
netique et non d'une loi rigide (voir rna these sur les origines linguistiques du
basque, Bordeaux, 1992).

p.953.

Betikara V "pestafieo, parpadeo casi continuo". No parece que sea rela
cionable con betikartzez (Leiy.) "fisonomfa, ni que el romanico cara entre en
tales combinaciones, como alguien ha sugerido. Corominas se pregunta si am
bos terminos no parten de un verbo *betika(tu). Probablemente se trata de dos
palabras sin conexi6n.

n me parait evident qu'il faut analyser ce compose en bet- "oeil", forme
de begi en composition et ikara "trembler", Ie clignement d'oeil repete etant
comparable a un tremblement.
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San Sebastian, 2-11-1994

Jose Garmendia Arruebarrena

Algo de biografia

No se hace facil afrontar la biografia de Azpiazu. Fuera de las pocas no
ticias que tenemos de su "curriculum", hay en su vida -como diremos des
pues- un gran misterio que la rodea y que la envuelve.

Comencemos, en primer lugar, por los lugares comunes, poco precisos,
que sobre el mismo se han escrito, para mas adelante, en la medida de 10 po
sible, concretar los hechos.

Se ha escrito que "por sus trabajos en favor de nuestra milenaria lengua
y por las pruebas de amor que dio a las tipicas costumbres de la tierra eus
kalduna, este benemerito hijo de Segura mereci6 ser honrado con hermosos
articulos encomiasticos de sus contemporaneos. Segun hemos podido leer
-continua- en la obra del Hmo. Sr. D. Miguel Rodriguez Ferre, denominada
los Vascongados, ha sido uno de los que, llevado de aficci6n especial a lin
giiisticos estudios, han trabajado de mas por penetrar y hacer comprender a los
demas la antigiiedad, la importancia y la estructura especial de la lengua vas
congada".

Y nada tiene de particular en el esas aficiones de que dio constantes prue
bas. Es que se hallaba emparentado con los notables vasc6filos Aizquibel e
Iztueta, y algo puede la afinidad de la sangre.

Uno de sus admiradores en la Gufa de Guipuzcoa, al hablar de Segura,
dice: "profundamente versado en el idioma euskaro, tuvo el honor que acept6
de ser invitado por el ilustre principe Luis Luciano Bonaparte, a fin de acom
pafiarle en sus expediciones por Euskallarria, Francia e Inglaterra y ayudarle a
investigar las perfecciones del vascuence y traducir al dialecto guipuzcoano la
Biblia Sacra de la bulgata latina" (asi en Hijos ilustres de Segura, por Juan
Bautista de Ayerbe, reeditada por la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa.
San Sebastian, 1978, pp. 10 y 11).
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Informacion documentada

EUSKERA - XL (2. aldia)

Vengamos a documentos concretos. Vaya en primer lugar la data de su
bautismo que dice asf: "Dfa viernes catarce de febrero de mil y ochocientos
bautize yo el infranscrito Vicario a un nino nacido la noche antes, hijo de Jose
Vicente de Aspeazu y Josepha Antonia de Barandianin, su lexma muger. Nieto
lexmo de Vicente de Aspeazu y Ana Marfa de Aguirre y de Francisco Diego
de Barandianin y de Maria de Garro. Pusieronle por nombre JOSE ANTONIO
VALENTIN. Tuvo par madrina a Theresa de Urqufa, veeina de esta y los pa
dres de esta villa, y qued6 advertida de sus obligaciones y parentesco. Y firma
Dn. Jose Francisco de Galdos".

Veinte y ocho anos mas tarde, fecha 3 de marzo de 1828 encontramos su
partida de matrimonio con Ignacia de Iztueta que dice asf: "En tres de marzo
de 1828, precedidas las tres amonestaciones que dispone el Santo Concilio de
Trento en esta parroquia y en las de San Martfn de la villa de Ataun y Santa
Marfa de la de Segura, y previo aci6n de los Santos Sacramentos de la Peni
tencia y Comuni6n y el consentimiento gradual de los interesados, yo el Dr.
D. Francisco Xavier de Marfn, vicario perpetuo de la Iglesia parroquial de San
Vicente levita y martir, asistf al matrimonio que contrajeron entre sf por pa
labras de presente, D. Jose Antonio de Azpiazu, soltero, natural de Segura y
residente en Ataun, hijo legftimo de Jose Vicente de Azpiazu, natural de Zu
marraga y Josefa Antonia de Barandiaran, natural de Segura; y Dna. Ignacia
de Iztueta, soltera, natural de Azcoitia y residente en esta ciudad desde su tierna
edad, hija legftima de Juan Ignacio de Iztueta, natural de Zaldibia y de Con
cepci6n de Bengoechea, natural de esta ciudad, siendo testigo el Lizd.o D. Luis
de Arozena y D. Juan Bautista de Arrizabalaga y D. Bruno de Zarate. Y por
ser verdad, firme Dr. D. Frc.o Xavier de Marfn". Libro 6. 0 de casados, folio
55, parroq. de S. Vicente.

El documento aporta varias noticias desconocidas: 1.0, que Azpiazu, fuera
de Segura, residi6 en Ataun; 2.°, que los testigos eran licenciados cualificados
que aparecen en algunos documentos de la biograffa de Iztueta, y en tercer
lugar, que Iztueta goza de fama, habfa publicado ya su libro de danzas y de
las melodfas, etc.

Si Azpiazu contaba con 28 anos a la hora de su casamiento con Ignacia
Iztueta, esta tan s6lo de 22 anos. Conviene que nos detengamos un poco en
los orfgenes de esta.

Fue esta bautizada en 13 de julio de 1806, hallada en el orno del caserfo
de Aldecaitz hacia las doce de la noche vestida con un juboncito blanco y un
lamedor a su lado. La recogi6 la Justicia y se llam6 Ignacia. Asf 10 afirma el
Sr. D. Juan Ignacio Nicolas de Odriozola (Libro 12 de bautizados, folio 87).
Al margen de esta partida se hallan las siguientes anotaciones: la partida de
Ignacia de Iztueta que corresponde extenderse aquf, vease al folio 174 dellibro
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15 de bautizados. Y una nota. "Segtin orden del Sf. Obispo diocesano de 21
de septiembre de 1853, esta nina se halla declarada, reconocida y legitimada
de Juan Ignacio de Iztueta y de Concepcion Bengoechea y se ha extendido
partida separada al folio 1744 dellibro 15 de Bautizados de esta parroquia. Y
firma Abalfa. Como se ve, la regulacion de la inscripcion de bautizo de la
criatura, se demoro 47 anos y se dio ano y medio antes de casarse sus padres".

Ya hemos leido que esta criatura residio en San Sebastian "desde su tierna
edad". En la correspondencia de Iztueta hallamos algunas referencias. Asi, en
la carta que con fecha 27 de febrero de 1824 escribe Iztueta a D. Lorenzo de
Alzate, de San Sebastian, dice "En cuanto el permiso de mi hija (Ignacia) con
cedo para un baile tan magestuoso, pues sin otro objeto de revivir nuestros
bailes la ensene con toda formalidad, pero tengo encargado a que no salga al
baile sin permiso mio...". Tenia 17 anos y 7 meses de edad (1).

Desde Segura, el 26 de enero de 1840 Ie escribe el maestro Luis de As
tigarraga en postdata: "Hace pocas semanas tuve el gusto de conocer aqui a su
bella nietecita de Ud. la hija del amigo Azpiazu" (2). Y dos anos antes, el ano
1838, 30 de junio: "... he llamado a M.a Andres de Berasategui, que es una
zapatera, prima carnal de su yerno de Ud. Azpiazu y la he enterado de 10 que
Ud. me encarga de parte de sus hijas ..." (3).

EI matrimonio Azpiazu-Iztueta debio vivir en Vitoria, porque Jose Ramon
de Zabaleta ellS de octubre de 1843 Ie escribe: "Teniendo que mandar un hijo
a Vitoria a aprender el oficio de impresor para unos tres anos, debe ser ali
mentado a mi cuenta, y noticioso de que tiene Ud. una hija alIi, sirve la pre
sente para suplicarle me haga el favor de escribirla preguntando si querra tomar
en su casa, tratandole como a un hijo suyo 0 como de familia..." (4). Se dice
que Azpiazu estaba ocupado en la administracion de la Loterfa, primero en
Vitoria y luego en Burgos.

En el testamento de Juan Ignacio de Iztueta recuerda a Ignacia de Iztueta,
esposa de Jose Antonio de Azpiazu, vecino de la ciudad de Burgos (5).

Esto en su testamento, de 20 de agosto de 1845. Entre los testamentarios
aparece Ignacia de Iztueta, tambien hija del mismo Iztueta y mujer legitima de
D. Jose Antonio de Azpiazu, vecino y administrador de la Loteria de la ciudad
de Burgos... Se senalan seis pares de cubiertos de plata dcentes con letras
Y.I.A.U. (lztueta I. y Asuncion Urrozola) fabricadas por Azpiazu. Tambien
existian en Zaldibia unas corbatas procedentes de Burgos.

(1) Vease en Juan Ignacio de Iztueta Echeherria (1767-1845), de Jesus El6segui, Colecci6n
Aufiamendi, San Sebastian, 1969, pp. 195-197.

(2) En Obras ineditas de Iztueta, de Jose Garmendia, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca,
Bilbao, 1968, p. 200.

(3) ld., p. 198.
(4) Id., p. 206.
(5) Id., 211.
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Aunque despues hagamos referencia a anos anteriores, tenemos que dar un
salto al ano 1859.

Fallecimiento de Maria Ignacia Iztueta

En el libro de finados numero 6, folio 80 de la parroquia de San Vicente
de San Sebastian y con fecha 3 de febrero de 1859 leemos esta partida: "Dia
tres de febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve, habiendo recibido los
Santos Sacramentos, murio a la edad de cincuenta y dos anos en esta ciudad
de San Sebastian de Guipuzcoa, Maria Ignacia Yztueta, natural de Zaldivia,
esposa legftima de Juan Bautista Echave, natural de Escoriaza, y su cadaber el
siguiente dia despues de los funerales en la parroquia de San Vicente de esta
ciudad, fue enterrado en el camposanto. No testa y en fe de ello como vicario
interino de la misma firmo D. Lorenzo Lazcoz".

Suponemos que esta partida responde a la hija de Juan Ignacio y Concep
cion Bengoechea, nacida en Azpeitia el 13 de julio de 1806, caso el ano 1828
con Jose Antonio de Azpiazu, y residfa con este en Burgos en 1845, cuando
testo y murio su padre Juan Ignacio. Recordemos que ala hora de su falleci
miento se encontraba ella en Zaldivia. Jesus Elosegui se pregunta: "i,Caso mas
tarde, una vez enviudada de Azpiazu, con Echave de Escoriaza y vino a morir
a San Sebastian?

No hila muy fino aquf Elosegui, ya que Azpiazu vivfa el ano 1860.

Un embrollo

Y grande es el que se cierne en torno a Azpiazu. Quiza Ie abandono Ig
nacia de Iztueta, su mujer, por sus ausencias y viajes con el equipo del Principe
Luciano Bonaparte a Francia e Inglaterra. Teniendo tambien en cuenta que la
inscripcion de su bautismo se demoro 47 anos, no pudo aprovecharse de que
al margen de su partida no existiera la nota de estar casada con Azpiazu, para
contraer matrimonio con Juan Bautista Echave, natural de Escoriaza.

Es este un extremo que esperamos dilucidar en la consulta de los libros
parroquiales del archivo diocesano de San Sebastian.

Las publicaciones de Azpiazu

Parece que a su nombre figura un libro "Descripcion de algunos bailes
historicos peculiares de Guipuzcoa con reglas instrumentales para ejecutarlos



JOSE ANTONIO DE AZPIAZU - Jose Garmendia Arruebarrena 421

debidamente" y que lleva la fecha de 1848 en Burgos. Es histima que s6lo se
conozca la portada.

Sus cartas ineditas

Constituyen la base y fundamento de este trabajo, ya que hasta ahora no
se habfan editado. Julio Urquijo public6, hace ya muchos anos las cartas di
rigidas por el principe L.L. Bonaparte a Echenique entre los anos 1859 y 1867
(RIEVE,1. 11). Tambien en Revista bascongada y bajo el titulo de Lingiiistica
y Lexicologia, con fecha en Vitoria de 16 de marzo de 1885, Ladislao de Ve
lasco varias notas y papeles recogidos con gran diligencia en el transcurso de
la vida. Anade que era profundamente versado en el conocimiento de la lengua
euskara, cuyo estudio gramatical facilitabe su profesi6n de muy notable maes
tro, que ejerci6 en varias localidades del pais y que falleci6 en edad avanzada.

Con el mimero 467 de los manuscritos-publicaciones nos encontramos con
la correspondencia de los Sres. Calisto Vazquez, Vicente de Turnes, Antonio
Turnes del Rio, Jose Antonio de Azpiazu, Andres Jacinto Suarez, Jose L6pez
de Vega entre ellos y con el Principe Bonaparte, sobre aclaraciones acerca del
gallego, particularmente de la versi6n del Evangelio de San Mateo. Son 14
cartas entre 1859-1860, mas 7 paginas de notas y aclaraciones.

Aunque el espacio de esta correspondencia es corto, ya que no llega prac
ticamente a ano y medio, sin embargo las feehas nos indican los lugares de
estancia de Azpiazu. Asi hay una dirigida al Sr. Aspiazu en Londres desde
Santiago de Compostela el 14 de septiembre de 1859 por Jose L6pez de la
Vega. En ella habla de que el Sr. Regente de la Escuela Gramatica normal de
esa ciudad Ie habia comisionado por Ud. para traducir el Evangelio de San
Mateo al Dialecto gallego por la Biblia de Amat, y con premura. Era este Jose
L6pez de Vega "profesor en la escuela de Brasil y medico tambien de la Re
publica de Uruguay. Y otra de la misma fecha. Pero las continuas ocupaciones
Ie obligaron a encomendarsela al distinguido literato Jose Lopez de la Vega,
natural del Ferrol. En otra se pone la direcci6n de Azpiazu en Westborne-grois
West, 8. Londres. Todavia Azpiazu seguia en Londres el 24 de septiembre.

El 15 de junio de 1860 se halla Azpiazu en Madrid y desde alIi escribe al
Principe, hablandole de su hija de Burgos. El 20 de julio de ese ano se en
cuentra en Vitoria, asi como el 13 de abril. El 10 de mayo de 1860 se encon
traba en Madrid, segun carta que escribe al Principe el Sr. Azpiazu.

Las cartas de Azpiazu al Principe L.L. Bonaparte

Son en total cinco, unas mas largas y otras mas cortas.
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Primera carta:

EUSKERA - XL (2. aldia)

LIeva en Vitoria la fecha de 13 de abril de 1860, dirigida al Srmo. Sr.
Prfncipe J.L.L. Bonaparte y dice asf: Dueno y Senor de mi mayor considera
cion: sin contestacion a mi anterior y aunque supongo que estan'i V.A. en Italia
por dirigile la que precede vuelvo a escribirle diciendo que sin duda se ha
empenado el diablo en que no he de hacer una cosa a su gusto, pero tengo la
suerte que conocen'i V.A. que no consiste en mi.

Le he contestado que pondre en conocimt.° de V.A. y que probablemente
no reparan'i en los 38 fr. qu epide mas que los 300 que V.A. ofrece, pero que
tome por su cuenta la solucion a las consabidas preguntas.

Como es doctor supongo trabajara bien. De Oviedo no tengo aun resultado
a pesar de haber transcurrido un mes; pero no descansare hasta conseguirlo.

De paso Ie remito la adjunta composicion bascongada, reiterandole mi con
sideracion y respeto como su reconocido seg.o servo Q.B.S.M.

Jose Antonio de Azpiazu.

Segunda carta:

LIeva en Madrid la fecha 10 de mayo de 1860 y dice asf: Dueno y Senor
mfo: va para un mes que ando de bureo en Burgos, Valladolid y la Corte, en
cuyos puntos he recibido sucesivamente las cartas escritas a mi amigo desde
Santiago y Oviedo, y que mi familia me las ha dirigido juntamente con otra
de la fina de dona Clemencia, y en la cual encierra una nota de V.A. Adjunta
Ie remito las Pas con las pruebas de la traduccion y la solucion de las consa
bidas preguntas.

Hoy mismo les contesto que suspendan hasta q. V.A. las yea y me diga
su aprobacion, 0 reparos que tenga. Al de Oviedo Ie dirijo a mas las obser
vaciones de V.A., llamandole la atencion particularmente acerca de las 3ras
personas del plural del preterito perfecto de indicativo, que pone comienon y
no comieron como V.A. quiere. Igualmente advierto al de Santiago, qoe omite
la enumeracion y apartes de los verslculos, que V.A. desea en un todo con
forme a Amat. Asf que se servira contestarme a la mayor brevedad.

Respecto del premio del trabajo de la traduccion no hay que hablar mas,
que inclusas la correccion a las 1."' pruebas y las respuestas a las dudas res
pondo yo que no excedera de los 300 francos ofrecidos el principio en la forma
que V.A. expresa. Acerca del merito literario de la redaccion no salgo garante,
si bien Ie aseguro que me he valido a fin de que salga perfecto a personas
doctas. V.A. 10 conocera.

Mi viaje a esta ha sido principamte a lograr mi juvilacion; y como para
efecto me faltan dos anos me proponen un viceconsulado en el extranjero; aca
so sera en Francia 0 Inglaterra.
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El Srio del arzobispo de Valladolid es sobn.o mio, y el me preoporcion6
el conocimt.° con el abate Harriet, natural de Axparrena y rector de S. Luis de
los franceses en esta. AlIa tiene una hermana y Ie vi en sus casa, yaqui Ie he
visitado tambien. Ha escrito y publicado una obra en bascuence y es muy afec
to a este idioma e instruido: por 10 que no Ie seria inconveniente entablase V.A.
relaciones en el particular; dice que es primo del capitan Dibuasant, cuyas cir
cunstancias conoce bien.

Con memorias a diP Clemencia se repite de su A. S.s. s. q.b.s.m. Hara
con los libros 10 que m. encarga.

J.A. Azpiazu.

La tercera carta:

Lleva fecha en Madrid del 15 de junio de 1860.

Srmo. Sr. Principe L.L. Bonaparte.

Dueno y Senor mio de mi mayor consideraci6n: sin contestaci6n a mi an
terior y como he recibido las adjuntas en esta donde sigo todavia, se las remito
a V.A., con mas los impresos que se mencionan en la que precede, los cuales
van por separado con faja, todo franco de portes. Ahora 10 dias diriji a V.A.
las hojas anteriores por conducto de mi hija a Burgos. Ya que no he recibido
respuesta de mi penultima y falta poco a la traducci6n, todo se Ie remitire por
mis manos y no directamente.

Y con memorias a diP Clemencia es de V.A. S.s. q. b.s.m.

Jose Antonio Azpiazu.

La cuarta carta:

Con fecha de 20 de julio de 1860 en Vitoria.

Srmo. Sr. Principe L.L. Bonaparte.

Mi muy apreciado Dueno y Senor. Habiendose trasladado el Gobierno a
la Granja, salf de Madrid y pasando en Burgos 4 dias he lIegado h oy a esta
su casa. En ambos puntos me he encontrado con las adjuntas q. me apresuro
a remitirselas a V.A. p." q. de sus ordenes a su at. seg.o servidor q.b.s.m.

Jose Antonio de Azpiazu.

La quinta carta:

Vitoria 11 de noviembre de 1860.

Srmo. Sr. Principe J.L.L. Bonaparte.

Senor de mi particular consideraci6n: consecuente a 10 q. en mi anterior
Ie decia acabo de recibir la que precede con las adjuntas preguntas q. copiadas
por 2: vez de las que V.A. me dirigi6 se las remito y me las devuelva.
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Dudo que con su solucion quede V.A. satisfecho y en tal caso me escriba
otra vez las dudas que abriga y preguntare por elIas a la Corufia.

La pregunta 3." que dice no entiende, esta contestada en la 7.", pues se
reducen las 5 intermedias, a saber, si estan bien en gallego las palabras subra
yadas, que dice que sf. De la 13 asegura que se halla bien segun esta, y a mi
me parece que no. Extrafio q. no haya no mbre p.a lirio siendo una flor tan
conocida como la rosa y el clave, y casi tan comun. Tambien me choca q. aun
cuando no tengan la medida del celemin, pues tampoco la tienen de fanega
sino feorada que contiene menos que aquella, no Ie den 0 digan como los cas
tellanos celemin, porque canasto es una cesta sin medida justa 0 igual. Con
charco de la 23 no se si estara contestado. Por descontado con el sonido suave
de la g de Galilea no creo 10 esta cuando 10 considera como la j con su sonido
fuerte.

Repito pues, q. si quiere V.A., 0 no esta contento con sus respuestas, 10
everiguare; pues yo deseo satisfacer a V.A.

De Bilbao no me han remitido aun el consabido impreso; y tan pronto
como 10 reciba se 10 dirigire a V.A. con 10 demas que Ie ofred.

Entre tanto y siempre esta a sus ordenes at.° S.S.Q.B.S.M.

Jose Antonio de Azpiazu.

* * *

Para terminar no estara de mas recoger 10 que leemos en Bibliografza Bo
napartiana, Catalogos, Euskaltzaindia, por Jose Antonio Arana Martija. Dice
asi en la nota 129, p. 157: Azpiazu, Jose Antonio de: Biblia edo Testamentu
Zar eta Berria... Uriartec... Gipuzcoaco euscara itzulia, Luis Luciano Bonaparte
principeak eta Don Jose Antonio de Azpiazu guipuzcoatarrac lagunduric.

Tanto el mismo Bonaparte como Azpiazu ayudaron al Padre Uriarte en la
traduccion de la Biblia al euskera guipuzcoano. Maestro de profesion, natural
de Segura, pariente de Aizquibek y yemo de Iztueta, siguio al primero en la
lingiiistica y al segundo en el folklore, llegando a publicar trabajos sobre bailes
y diversiones vascas... El principe 10 llevo a Londres, juntamente con el Padre
Uriarte, para aclarar numerosos puntos relativos al dialecto guipuzcoano. En
la revista The Athenaeum publico Bonaparte en 1862 una carta sobre la tarea
de este colaborador en la traduccion de la Biblia al guipuzcoano. Alguna carta
escrita por el principe a Azpiazu aparece en la coleccion que publico Julio de
Urquijo en RIEV en 1908 y 1910. Por otra parte, en el fondo Bonaparte de la
Biblioteca de la Diputacion Foral de Bizkaia se conserva una carta de Azpiazu
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a Bonaparte. (Ya vemos que esto no es verdad). Ver ficha 467 del Catalogo
de Manuscritos. Tambien... la ficha correspondiente a Ladislao Velasco en que
bajo el titulo "Lingiiistica y Lexicologia" se refiere exclusivamente a Jose An
tonio de Azpiazu. Se publico en EE, 1885, 1, 419-422.

Queda todavia camino para conocer mas noticias sobre Azpiazu.
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JOSE JAVIER CHAPARTEGUI LARRANAGA GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDI TXIT GARAIKO LEHENDAKARITZA

ETA ARAUGINTZA DEPARTAMENTUKO FORU DIPUTATU
ETA DIPUTATU KONTSEILUKO IDAZKARIAK

ZIURTATZEN OUT:

Foru Aldundi Txit Garai honetako Diputatuen Kontseiluak, 1994eko urriaren 4an
eginiko batzarraldian, honako erabakia hartu wela:

"Diputatu Nagusi Jaun Txit Garaiak 1994ko irailaren 21 ean emandako Foru De
kretu-Ebazpenaren ondorioz Euskaltzaindiari Gipuzkoako Urrezko Domina emateko es
pedientearen egile den Maria Jesus Aranburu Orbegozo andreak, Kultura eta Turismo
Departamentuko Foru Diputatu Txit Prestuak, aurkeztu duen proposamena ontzat har
tuz, Diputatuen Kontseiluak ondorengoa adierazten du:

"Euskaltzaindia bere sorreraren 75. urteurrena ospatzen ari da aurten, eta urte haue
tan guztietan zehar ezin konta ahala merezimendu egin ditu Gipuzkoako Urrezko Do
mina jasotzeko Gipuzkoako Foru Aldundi honek Gipuzkoaren eta Euskal Herriaren aide
lanean nabarmendu direnak bere begirunerik haundienaz gorazartzeko ezarria baita sari
hori.

Domina jasotzeko Euskaltzaindiak sobera merezimendu dituen arren, bidezko de
ritzot bere eguneroko jardunaren adierazgarri diren bost aipatzeari, honako hauek hain
zuzen:

I. Euskaltzaindia, goiburutzat «Ekin etajarrai» delakoa eta ikurtzat Gernikako Ar
bola hartuta, gogotik eta etenik gabe saiatu da beti, egunero-eguneroko jardunean, bere
buruari ezarri zizkion helburuak gauza daitezen.

2. Euskaltzaindiak ezin hobeto jakin du hasiera-hasieratik izan dituen xedeak zin
tzo eta leialtasunez betetzen, une historiko bakoitzean erakundeetan izandako ordez
karien eta agintarien pentsakera eta ideologi aniztasunaz gaindi.

3. Euskaltzaindiak, urterik zailenetan ere, unean uneko estuasunei eskueran zituen
baliapide urriekin duintasun osoz aurre egiten jakin wen.

4. Euskaltzaindiak euskararen suzia pizturik eduki du Euskal Herri osoan barrena,
egungo banaketa politiko-administratiboaz gaindi.

5. Euskaltzaindiak, gainera, bere sorreraren inguruko bi urrats garrantzitsu ospa
tzen ditu 75. urteurren honetan: batetik, akademiaren Erregelamendua onartu izana, eta,
bestetik, egin zuen lehenengo Batzarra, hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldllndiaren
jauregin izan zena.

Horregatik gllztiagatik, egin den espedientea ikusirik, Diplltatllen Kontseilliak
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Euskaltzaindiari Gipuzkoako Urrezko Domina ematea, Gipuzkoako Foru Aldun
diaren Ohare eta Gorazarreen Erregelamenduan jasota dauden baldintza eta ondorioen
arabera."

Eta jasota gera dadin, honako ziurtapena egiten dut, Donostian mila bederatziehun
eta honako urriaren seian.

JOSE JAVIER CHAPARTEGUI LARRANAGA DIPUTADO FORAL
DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y REGIMEN JURIDICO

Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE LA
EXCMA. DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

CERTIFICO:

Que el Consejo de Diputados de esta Excma. Diputaci6n Foral, en sesi6n de 4 de
octubre de 1994, adopt6 el siguiente acuerdo:

"Aceptando la propuesta de la lima. Sra. Diputada Foral, Dona Marfa Jesus Aran
buru Orbegozo, titular del Departamento de Cultura y Turismo, en su calidad de Ins
tructora del expediente incoado en virtud del Decreto Foral-Resoluci6n del Excmo. Sr.
Diputado General de fecha 21 de septiembre de 1994 para la concesi6n de la Medalla
de Oro a Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca, el Consejo de Diputados
presta su aprobaci6n al siguiente proyecto de acuerdo que en la misma se contiene:

"Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca, que este ano celebra el 75
aniversario de su fundaci6n, ha realizado innumerables mcritos que la hacen acreedora
de la Medala de Oro, galard6n cste instituido por la Excma. Diputaci6n Foral de Gi
puzkoa para distinguir con su mas sentido respeto a quienes se han destacado en favor
de Gipuzkoa y Euskal Herria.

Si bien serfa posible hacer una prolija relaci6n de hechos realizados por Euskal
tzaindia que motivarfan la concesi6n de este galard6n, considero pertinente destacar
cinco puntos que de alguna forma aglutinan todo el trabajo cotidiano de Euskaltzaindia:

I. Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca, bajo el lema de «Ekin eta
jarrai», y adoptando como sfmbolo el Arbol de Gernika, ha venido desarrollando desde
su fundaci6n una incesante y profunda labor en cumplimiento de los objetivos que se
encomend6 a sf misma en su acto fundacional.

2. Euskaltzaindia ha sabido actuar con coherencia y fidelidad a los fines que cons
tituyeron el motivo de su fundaci6n, por encima de las adversas formas de pensar e
ideologfas de los representantes institucionales y autoridades existentes en cada mo
mento hist6rico.

3. Euskaltzaindia supo hacer frente a cpocas duras de su existencia con una evi
dente precariedad de medios.
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4. Euskaltzaindia durante su historia ha sabido mantener vivo el euskera a 10 largo
de todo Euskal Herria, superando la actual division polftico-administrativa.

5. Euskaltzaindia celebra este ano el 75 aniversario de dos acontecimientos re
feridos a su fundacion: la aprobacion del Reglamento de la Academia y la celebracion
de su primer Congreso en el Palacio de la Excma. Diputaci6n Foral de Gipuzkoa.

Por todo ello, a la vista del expediente instruido, el Consejo de Diputados

ACUERDA

Conceder a EuskaltzaindiaJReal academia de la lengua vasca la Medalla de Oro de
Gipuzkoa, con los efectos y en las condiciones previstos en el Reglamento de Honores
y Distinciones de esta Excma. Diputacion Foral de Gipuzkoa."

Y para que conste, extiendo la presente certificacion en Donostia San Sebastian, a
seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
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Bilera Agiria

1995.eko urtarrilaren 27an, arratsaldeko 5etan, mahaiburuan: Eli Galdos, Gipuz
koako diputatu nagusia; Maria Jesus Aranburu, Kultura diputatua; Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua; Antton Aranburu.

Euskaltzain oso hauek bertaratu ziren: Juan Mari Lekuona, buruordea; Endrike
Knorr, idazkaria; Jose Antonio Arana Martija, diruzaina; Luis Villasante, euskaltzain
buruohia; Patxi Altuna, Miren Azkarate, Alfonso Irigoien, Xabier Kintana, Federicko
Krutwig, Francisco Ondarra, Txomin Peillen, Pello Salaburu eta Juan San Martin; Jose
Antonio Aduriz, Xabier Aranburu. Pakita Arregi, Mikel Atxaga. Gaizka Barandiaran,
Jose Garmendia Arruabarrena, Juan Garmendia Larraiiaga, Patxi Goenaga, Jose Luis
Lizundia, Jose Antonio Mujika, Mikel Zalbide, Juan Jose Zearreta euskaltzain urgaz
leak; Jon Etxaide euskaltzain ohorezkoa.

Euskal erakundeetako ordezkari askoren artean, aurrenengo zeuden Joseba Leizao
la, Eusko Legebiltzarreko burua, Jon Esnal, Gipuzkoako Batzar Nagusietako burua, zen
bait foru diputatu eta ahaldun, Jose Mari Zeberio, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Po
Iitikarako idazkari nagusia eta abar.

Lehendabizi, Maria Jesus Aranburuk egiten du ospakizunaren aurkezpena, Gipuz
koako Foru Diputazioaren Kontseilu bilkuran hartutako erabaki osoa irakurtzen duela
rik.

Jarraian, Antton Aranburuk Erakunde omenduaren glosa eta dohainak agertzen ditu
hitzaldi mamitsu batean.

Ondoren, Eli Galdos, diputatu nagusia mintzatu da eta beronek amaitzen duelarik,
Jean Haritschelhar euskaltzainburuari urrezko domina, insignia eta diploma ematen diz
kio.

Azkenik, Jean Haritschelhar euskaltzainburuak esker oneko hitzaldia egiten duo

Ostean, lunch-a eskaintzen du Gipuzkoako Foru Diputazioak.
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Donostia. /995-0/-27

Antton Haranburu

Gipuzkoako Ahaldun Nagusi jauna,
Euskaltzainburu agurgarria,
Kultura Diputatu anderea,
laun-Andreok,
Adiskide eta Lagunok, agur t'erdi.

Hizki handiz idatzitako liburu ederra izan da Euskaltzaindiarentzat 1994. urtea.
Hain zuzen ere, iaz burutu baitziren Euskaltzaindiaren historian bi urteurren guztiz ga
rrantzizko: haren sorrerarena eta Arantzazun egindako kongresoarena; hau da, batetik,
Euskaltzaindiaren 75. urteurrena eta, beraz, haren diamantezko ezteiak eta, bestetik, eus
kara batuaren lehen mendelaurdena.

Baina, urte berriarekin batera, zabaldu zaio Euskaltzaindiari, gu guztioi bezalaxe,
Iiburu berri bat eta haren lehen orrialdean horra non jasotzen den gure gaurko omenaldi
honen berria: Gipuzkoako Foru Diputazioak Euskaltzaindiari eskainitako Urrezko Do
mina.

Berandutxo jasoko du agian Euskaltzaindiak gipuzkoarrok diogun begirune eta es
ker onaren ezaugarri eskaintzen zaion domina hau, erabakia bera duela zenbait hilabete
eginiko gobernu-batzarrean hartu baitzuen Gipuzkoako Diputazioak, zehazki esateko
urriaren 4an. Baina, beharbada egokiagoa izan zitekeenarren, iazko ospakizun ugarien
artean tarte egokiegirik ez aurkitu izanak gaur arte atzeratu du Foru Diputazioaren asmo
hau. Dena dela, pentsatu, pentsa dezakegu, Gipuzkoako Diputazioak eskainitako Urrez
ko Dominaz koroatu dituela Euskaltzaindiak bere diamantezko ezteiok, eta egiaz, bil
tzar, jardunaldi, omenaldi eta abar arrandiz ospatu duen 75. urteurrenak ezin zezakeela
koroa ederragorik izan.

EUSKALTZAINDIA

Gaurko ospakizun honen aitzinsolasa dagokidan honetan, bidezko dela uste dut
Euskaltzaindiaren atze-aurre eta gaur-biharrari begirada bat ematea eskaintzen diogun
dominaren arrazoia argitze eta baliatze aldera. Eta horretarako, lehenik eta behin, etxeko
kontuak aipatzetik hasi behar nahitaez. gipuzkoar guztiona den etxe honek eskaintzen
dizkigun gertaera gogoangarriak berritzetik, alegia.
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Gipuzkoako Foru Diputazioari dagokionez, jakineko bi data nagusik elkartzen dute
etxe hau Euskaltzaindiarekin. Lehen data, 1919ko irailaren 21 dugu.

Urte bete lehenago, amaitzear dagoen mende honek izan duen euskal zientzia eta
kultur ospakizunik nagusiena egin berri zuen Eusko Ikaskuntzak Ofiatiko Unibertsita
tean. Eta, denok dakigun bezala, hartu ere hantxe hartu zuten, Eusko Ikaskuntzaren
1918ko kongreso hartan, alegia, Euskaltzaindia sortzeko asmo eta erabakia.

Urtea bete baino lehen eta beti ere Ofiatik urratutako bidean aurrera,Eusko Ikas
kuntzak eginiko beste dei bati erantzunez bildu ziren aipatu egun horretan, 1919ko irai
laren 21 ean eta Aldundi jauregi honetan, Ofiatiko kongresoaz geroztik izendatutako le
hen lau euskaltzainak -Resurrecci6n Maria Azkue, Arturo Campion, Luis Elizalde eta
Julio Urkijo- eta, hauekin batera, orduko euskal aldizkarietako zortzi ordezkari, hain
zuzen ere, egun hartantxe euskaltzain izendapena jaso zuten Adema, Agirre, Broussain,
Eguzkitza, Intzagarai, Lhande eta Olabide; hau da, euskalki guztien lekuko ziren lehen
hamabi euskaltzainak: bederatzi Hegoaldeko eta beste hiru Iparraldeko. (Gogora deza
dan, bidenabar, Euskaltzaindiaren sorrera honen 75. urteurrena ospatu genuela guztiok
hementxe, iaz egun berean, irailaren 21 eanl.

Bigarren data, handik hamabost egun barrukoa dugu. 1919ko urriaren 7an, leku
berean, Aldundi jauregi honetantxe egin zuen Euskaltzaindiak bere Araudia onartzeko
lehen batzar eraikitzailea. Adema ez gainerako hamaika euskaltzainak bildu ziren bertan
eta orduantxe egin ziren lehen izendapenak: Resurrecion Maria de Azkue euskaltzain
buru, Agirre diruzain, Urkijo Iiburuzain eta Eleizalde idazkari.

Beraz, ordutixe hasten da Euskaltzaindiaren lana mugaz gaineko erakunde gisa. Eta
esan beharrik ez, Euskaltzaindiaren lehenbiziko xede legez, ordukoxea dela, Campion
eta Broussain euskaltzain jaunen 1920ko apirilaren 26ko txostenean irakur daitekeen
bezala, "Euskeraren batasun bideen aztertzea".

Bestalde, aipatu bi data nagusi horiez gain, ez da ahaztu behar, noski, gerra ondoren
eta Azkue hilezkero batez ere, jauregi honetan aurkitu zuela Euskaltzaindiak bere ba
besa. Hementxe eskaini zitzaion bere lanetarako gela bat, bulego bat, eta hementxe egin
izan ditu Euskaltzaindiak bere hileroko batzarrik gehienak ere.

Jauregi honek Euskaltzaindiari eskainitako babes eta itzalaren parean ipini behar,
ordea, hainbat gipuzkoar ospetsuren izena. Egia da gerra ondoko urte zail haietan Az
kueri esker iraun zuela bizirik Euskaltzaindiak. Baina hura hiltzeaz batera, ezinbestekoa
gertatu zen, beste hainbatenaren artean, Inazio Maria Etxaide eta Jose Maria Lojendio
ren babesa eta buruzagitza. Bi euskaltzainburu donostiar hauen garaian hasi zen berriro
Euskaltzaindia Euskera agerkaria argitaratzen, batzarrak eta ikerketak egiten eta bertso
lari-txapelketak eta euskaltzaleei omenaldiak antolatzen.

Eta beste gipuzkoar baten gidaritzapean, Gipuzkoako seme kuttun Manuel Lekuona
oiartzuarraren gidaritzapean, ekin zion euskararen batasunerantz lehen urratsak egiteari
ere. 1968ko urria zen eta, ordurako 1952an Azkuek utzitako aulkiaren jabe zen Koldo
Mitxelena itsumutil argia zutela, Arantzazun bildurik hasi zen Euskaltzaindia euskara
batuaren zimenduak jartzen.

Baina Donostian eta gauden tokian egonik ere, ez genioke giputz kutsu handiegirik
eman nahi gaurko ekitaldi honi. Gipuzkeria setatsu batean jausteaz gainera, bidegabe
keria barkaezina egingo baikenuke. Izan ere, Euskaltzaindiaren sorreran, besteak beste,
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Kosme Elgezabal eta Felix Landaburu Bizkaiko diputatu abertzaleak dira zutabe, Gi
puzkoako Mikel Urreta jeltzalearekin batera. Azken batean, ezin ahaztu Araba, Bizkaia,
Nafarroa eta Gipuzkoako diputazioek beren umetzat hartu zutela Euskaltzaindia, hasie
ra-hasieratik.

EUSKARA BATUA

Horrela bada, gipuzkoar izateagatik ez baino, euskarari esker gipuzkoar ez ezik eus
kaldun onak izateko egiten ari zaigun laguntzagatik eskaintzen diogu gaurko Urrezko
Domina Euskaltzaindiari. Bistan da euskarak egiten gaituela euskaldun eta ez Euskal
tzaindiak, baina zer litzateke gure hizkuntza Euskaltzaindiarik gabe? Haritschelhar eus
kaltzainburuak esanik duen bezala, "Euskaltzaindiak Euskal Herriari eskain lezakeen
oparirik ederrena da zuhurki eta fermuki batasunaren bidean aurreratzea, ahantzi gabe
hizkuntzaren batasunak sor dezakeela, bidenabar, gogo eta bihotzen batasuna". Eta he
mendik sortzen da, jakina, euskararen batasuna, aldi berean, euskaldun guztion kultur
batasunaren sinbolo bilakatzeko beharra.

Hasi Ofiatitik eta Leioaraino, horixe izan da euskara batu nahirik Euskaltzaindiak
egindako ibilpidea. Esan bezala, 68an Arantzazun hasi zen batugintza, ortografia, de
klinabidea eta morfologiari dagozkien irizpideak emanez. Gero, handik hamar urtera,
1978an, Bergara eta Arrasaten egin zen Arantzazuz geroztik euskara batuak jarraitutako
bidearen lehen ebaluaketa eta, azkenik, iazko urrian, Euskaltzaindiaren sorreraren 75.
urteurreneko ekitaldiak burutzeaz batera, Leioan ezarri zen euskara batuaren hirugarren
mugarria.

Euskaltzaindia buru eta gidari dela, euskaldun guztiok gara euskararen batasun egi
Ie, baina batasuna bere heldutasunera iritsi denarren, ezin esan bete ditugunik erabat
euskara batuaren premiak eta, are gutxiago, ezin pentsa segurtatu dugunik osoki gure
hizkuntzaren etorkizuna. Leioako biltzarrean esan bezala, hil ala bizikoa du euskarak
batasuna, nahiz eta horrek bakarrik ez digun euskararen etorkizuna segurtatzen.

Ezin naiteke Leioako biltzarreko ondorioetan gehiegi luzatu, baina euskararen eta
bereziki euskara batuaren gaur egungo premiak aipatzekotan, gogora ditzadan laburki
oinarrizko zenbait puntu.

Batetik, hizkuntz eredu nazionala; denok ere aho batez aldarrikatzen dugun premia
hori, hain zuzen ere. Herrialde batekoa edo bestekoa litzatekeena ez baino, euskalki
guztiak kontuan hartuz egin beharko dugun hizkuntza nazionala aldarrikatu du Leioako
biltzarrak ere; hau da, euskal komunitate osoarena izango den hizkuntza nazionala, eta
ez erregionala.

Jakina, oso esparru berezi eta mugaturako behar dugu euskara nazional hori, hots,
irakaskuntzan, administrazio hizkeran eta komunikabideetan garatu ohi den idatzizko
hizkuntza jasorako, alegia. Beraz, euskararen erregistro jakin bat hartuko luke euska
raren batasunerako eredu nazional horrek.

Besterik da hizkuntza mintzatuaren batasunak planteatzen duen arazoa. Bistan da
ahoskera batua ez dela gauzatu eta, ondorioz, oraindik bere fonetika-eredua finkatu ez
duen hizkuntza batean mintzo garela eta, tamalez, gero eta erdal azentu handiagoz gai
nera.
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Fonetika aIde batera utzita, aipatu besterik egingo ez dudanarren, ezin ahaztu lexiko
arloan euskarak oraindik ere duen hutsunea. Aurrerapausuak aurrerapausu, bide luzea
daukagu oraindik euskararen premiazko estandarizaziora iristeko. Hortxe dago, guretzat
aski zabal oraindik, zientzia eta teknika gaietako hiztegi eta hizkuntz arauak erabaki
tzeko prozesua, bai testugintzara eta bai teknologia berriek bideratutako euskarri ez
berdinetara egokitu beharrekoa; ezin baitugu ahaztu baserri eta eliz giroko hizkuntza
izatetik multimedien gizarte moderno eta garatu izateko beharrezko oinegitura atontzen
ari garela.

Eta puntu honetan, bi ohartxo; Euskaltzaindiari begira bata, eta herriagintaritzari
begira bestea. Euskaltzaindiari, eskuz esku lankide duen euskal gizarte osoak euskararen
normalizaziorako eskatzen dion bere aholku eta araubide profesionala ahalik eta biz
korren eman diezagula gogoratzeko. Euskara soziolinguistikoki normaldu eta era berean
kultur eta zientzi hizkuntza egiteko ahalegin horretan, martxan da jadanik gurean ere
hizkuntzaren industria eta horrek ezinbesteko egiten du Euskaltzandiaren gidaritza bere
aholku eta batez ere erabakiekin, baina, jakina, hizkuntz industriaren lehia komertzia
letan nahasi gabe.

Eta, bigarrenik, herri-agintaritzari dagokion oharra, Euskaltzaindiari merezi eta be
har dituen baliabideak eskura diezaizkiola. "Pobreak bai, baina miserableak ez" entzun
izan dut, eta, horren arabera, herri-agintaritzari eskatu behar Euskaltzaindiari lagun die
zaiola diruz eta gainerako baliapideez honek bere Ian eta ikerketarako beharrezko duen
oinegituran. Hitz batean esateko, Euskaltzaindiaren eta herri agintaritzaren arteko el
karlana, hizkuntza berreskuratzeko plangintzaren baitan.

EUSKARAREN KALITATEA

Euskararen batasunari dagozkion aipamen hauen ondoren, aurrera begira jarri eta
euskarari berari dagokion beste arazo bat aipatu nahi nuke; hain zuzen ere, batasunari
ez baino, hizkuntza berari dagokion auzi bat: zernolako euskara, euskararen jatortasuna,
alegia.

Osoki ez bada ere, ia amaitutzat eman dezakegula esan dut lehen euskararen ba
tasuna, hau da, Euskaltzaindiaren azken urteotako Ian metodologiari esker burutzen joan
den corpus plangintza. Zer esan, ordea, gero eta hedatuagoa daukagun eta, ondorioz,
nahitaez horrelaxe begibelarriratzen dugun euskara gaizto eta arrotz horri buruz?

"Euskaiiola" deitu ohi den horretaz ari natzaizue, jakina. Dudarik ez, euskararen
arazorik larrienetako bat bere barne diglosian datzala, hau da, hiztunok erdararik gabe
euskaraz ezin pentsatu horretan. Hori dela eta, bada gure artean ere txikanotze prozesuaz
mintzatzen hasi denik, erdaren eragin suntsitzaileari aurre egin beharra aldarrikatuz.
Izan ere, gure barne, pentsamendu eta kultura hizkuntza erdara den neurrian, nekez ihes
egingo diogu euskara trakets, ulergaitz, ortopediko edo dena delakoari. Beraz, benetako
euskara jatorraren galdezka hasi gintezke, gure hizkuntzak mendeetan zehar izan duen
jatorrizko duintasun hori gorde beharrez.

Eta honetantxe legoke, aurrera begirajarrita, Euskaltzaindiaren beste Ian eta egiteko
bat. Euskararen batasunaren oinarrizko finkatze lana burutzeaz batera -gehienez ere
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bizpahiru urte barru izango al da-, euskararen kalitatea dugu ondorengo urteetako
erronka nagusia.

Hain zuzen ere, lehen esandako horregatik, hizkuntza nazional baten atzetik gabil
tzalako, hasi euskal politikoetatik, administrazio-Iangile eta irakasleetatik pasa eta ko
munikabideetako azken idazle eta esatarienganaino, guztioi dagokigu, herrizale zein
abertzale izateak berekin duen eskakizun legez, hizkuntz eredu egokiak erabiltzea. On
dorioz, esan beharrik ez, bere lagon sailetik, baduela honetan ere Euskaltzaindiak eus
kararen kalitatea zaindu eta babesteko eginkizun nagusi bat.

EUSKALDUNA, URREZKO DOMINAREN JABEKIDE

Baina sarritan hizkuntza zaindu eta babesteak hiztuna bera ere babestu eta zaindu
beharra ekar lezake, eta hori ere tokatu izan zaio Euskaltzaindiari bere historian. Eus
kararen aurkako erasorik bortitzenetan Euskaltzaindia izan da euskaldunon babesik be
hinenekoa eta mende honen erdialdetik aurrera Euskaltzaindiak egin ere egin du, bere
ikerketa lanaz gain, euskararen defentsa sozialik saiatuena.

Gure egunotan egiten jarraitu beharko duen defentsa esango nuke nik. Batetik, he
rritar euskaldunon hizkuntz eskubideak aldezteko, oraindik ez baikaude, eraso ezpada,
hiztunon aurkako bidegabekeria iraingarri guztietatik Iibre; eta bestetik, euskararen nor
malkuntzak beharrezko duen gizarte-giro egokia sortzen laguntzeko. Horretan ere zer
bait lagun diezagukeela uste dut Euskaltzaindiak.

Nolanahi ere, lehen esan badut euskarak egiten gaituela euskaldun eta ez Euskal
tzaindiak, esan dezadan orain euskararen aldeko defentsarik onena geure baitatik hasten
dela. Agian, orain arte, euskararen izenean aldarrikatzen genituen baliabideak eskuratu
ahala sentitzen ginen euskaldun. Gaur, euskaldun izateko arrazoiak norberarengandik
kanpo aurkitzeko fase hori amaitu dela esango nuke nik, eta, ondorioz, gutako bakoitzak
bere barrura begira saiatu beharko du geure euskalduntasuna berraurkitu eta euskaldun
izan eta bizitzen.

Baina, tira, euskaldun izan ere geuk hala nahi dugun heinean izango garenez, gure
Ekill eta lllrl'ui horretan, lagun biezagula Euskaltzaindiak gaur baino bihar euskaldu
nago izaten, eta, hartara, gu ere, geure eguneroko bizitzan, une honetan Euskaltzaindiari
eskaintzera goazen Urrezko Dominaren berorren jabekide egiten.

Eskerrikasko.
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Herriaren aIde egindako lanak, gizarte osoaren zerbitzuan eskainitako esfortzuak,
ez dira egiten errekonozimendu publikoaren bila, ezta sari bat lortzeko ere. Kasu ge
hienetan, eta batez ere euskalgintzan eta euskal kulturaren esparruan, musu truk Ian egin
da urteetan zehar, bakoitzaren bokazioa eta herriarekiko konpromezua eragile nagusiak
izan direla.

Baina, aldi berean, guri, hiritarroi, eta denon ordezkari ditugun erakundeei dago
kigu eredugarri diren pertsonak eta alkargoak, ekintzak eta traiektoriak, omentzea. Me
rezimenduari lOr zaion errekonozimendua ematea. Guri dagokigu, denon izenean, he
rriaren zerbitzari berezi horiei hiritar guztion esker ona adieraztea eta merezimenduen
aitorpen eta lekukotasuna aldarrikatzea.

Gipuzkoako Foru Diputazioak, gure lurralde historiko honen ordezkari instituzio
nala bezala, aspaldi dauka indarrean bere ohore eta goraipamenen araudia. Gipuzkoa
eta gipuzkoar guztion onerako buruturiko merezimendu bereziak zein zerbitzu estima
garriak saritzeko erabiltzen dena.

Araudi horren barruan, Urrezko Domina dugu galardoirik goren-gorena, Erakunde
honetatik eman daitekeen aipamen estimatuena eta preziatuena, Gipuzkoak bere seme
-alabarik prestuenak nabarmentzeko erabiltzen duena.

Orain arte Urrezko Domina hau jaso duten batzuen izenak aipatzea nahikoa da oho
rezko bereizgarri honen nortasuna hobeto ulertzeko.

Azken hamabi urtetan bost Urrezko Domina eman ditu Foru Aldundi honek. On
doko pertsonaia eta erakunde hauek izan dira sarituak: Joxe Miel Barandiaran, Manuel
Lekuona, Orfeoi Donostiarra, Eibarreko Armeria Eskola eta Carlos Santamaria.

Izen sorta ederra. Kategoria haundikoa. Traiektoria eredugarriak eta meritu kon
taezinak dituena. Eta izen sorta horri Euskaltzaindiarena eransteko bildu gara gaur he
men.

Egutegiak ezartzen dizkigun mugak eta epeak artifizialak badira ere, urteurren ba
tzuen inguruan metatzen dira sarri askotan hamarkadetan egindako Ian eskerga eta ba-
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Iiosoaren errekonozimendu publikoak, urteurrenek parada egokia eskaintzen baitute
erreflexiorako, iragana aztertzeko, balorazioak egiteko, eta, hausnarketa horietan oina
rrituta, etorkizunari begira egitasmo berriak antolatzeko.

Pasa den hilabeteotan behin baino gehiagotan elkartu gara Foru Aldundi honen eta
beste erakunde publiko zein pribaturen ordezkariak Euskaltzaindiarekin, bere hirurogei
ta hamabosgarren urteurrena ospatzeko antolatutako ekitaldietan. Bilkura gogoangarri
horietan argi gelditu da, eta parte hartu dugun guztiok aho batez honela adierazi dugu,
Euskaltzaindiak bere historian zehar Euskal Herriari eskaini dion lanaren garrantzi his
torikoa. Antton Aranburu ere modu ezin egokiagoan mintzo zaigu horretaz oraintxe ber
tan.

Garrantzi historiko horretaz jabeturik eta sakonki sinesturik, uste dut dudaz kanpo
dagoela gure erabakiaren egokitasuna. Euskaltzaindiak bere traiektoriagatik, ondo me
rezia dauka Gipuzkoan eman daitekeen kondekoraziorik gorena eskuratzea.

Aspaldi lOr zitzaion Euskaltzaindiari holakorik. Aspaldi lOr genion bere merituen
aitorpen publikoa eta gure sinpatia eta atxekimenduaren aldarrikapena modu konkretu
batean gauzatzea. Domina emanda ere, lOrdun izango gara oraindik, urteetan zehar eus
kaldun guztioi eskaini diguna ordainduezina baita. Esanda geldi dadila, gutxienez, ze
ren, Koldo Mitxelenaren beraren hitzak erabiliz, "lOrrak aitortzea eta ezagutzea bait
dagokio zordun onari, pagatuko ez baditu ere".

Baina kasu honetan, aurrean aipatu ditudan beste bost urrezko dominen kasuetan
bezalaxe, sarituaren esparrutik harantza doan beste zerbait dago. Urrezko Dominak
omenduaren baloreak eta ereduak gizarte osoan ereiten baititu, herrigintzarako eredu
estimagarriak proposatzen ditu eta, nolabait esateagatik, Dominak saritua omentzeaz
gain, denok duintzen gaitu, gizarte osoa ontzen duo

Ikuspegi horretatik, ongi daki Euskaltzaindiak gure Domina ez deJa iraganean gel
ditzen den oroigarria, ez dela erakustoki batean jartzen den trofeo hutsa. Gipuzkoako
urrezko dominak, beste edozein hausnarduraren gainetik, akuilu izan nahi du, eragile,
suspertzaile.

Datozen beste hirurogeita hamabost urtetan, gutxienez, orain arteko i1do emanko
rrean barrena adore eta indar berriez lanean segitzeko animo berria eman nahi dion
faktore eraginkorra izatea nahi nuke Urrezko Domina, benetan uste baitut Euskaltzain
diaren elkariana eta laguntza ezinbesteko tresna ditugula Herri bezala naziogintzaren
bideetan aurrera egiteko.

Izan ere, historian zehar planteatu zaigun bidegurutze berbera aurkezten baitzaigu
berriro ere mende honen bukaeran eta Milenio berriaren atarian: testuinguru berrietan,
joera historiko modernoen erdian, gure Herriak behar duen gaurkotze eta modernizazio
prozesuaren barruan, gure nortasuna iraunaraztea dugu Euskal Herriak bizirik iraun de
zan eutsi beharreko erronka.

Euskara dugu euskal nortasunaren ardatza. Eta beste edozein hizkuntza bezaJa eus
kara ere komunikazio tresna baino askoz gehiago da, kultura eta pentsamendurako sor
bide eta Euskal Nazioa gauzatuz joateko erreferentzia sinboliko nagusia.

Gure hizkuntza nazionalaren normalizazioa, bere ezagutzaren zabalkundea, eza
gutzetik erabiltzera eman behar den jauzia, eta gizartearen orain arte betetzen ziren hain-
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bat mekanismo eta funtziotan bere espazio propioa okupatzea, hauexek dira euskarak
berak aurrean dituen eginkizun nagusiak. Erronka horiei euskal gizarteak erantzu.n ego
kia eman beharko die.

Kosme Elgezabal eta Felix Landaburu jaunek egindako proposamenari jarraituz,
Hiru Diputazioek Eusko Ikaskuntzari euskararen akademia bat sortzeko proiektuaren
ardura eman ziotenik urte asko pasa dira.

Gora-behera historiko oso diferenteak ezagutu ditu gure Herriak eta, beraz, Eus
kaltzaindiaren jarduerak ere, urte hauetan.

Baina buru belarri ahalegindu da beti Euskaltzaindia, koherentzia handiz, duinta
sunez eta eskuzabaltasunez, gure hizkuntza nazionalaren aIde.

Gipuzkoaren Urrezko Domina jarriko diot orain Haritxelhar jaunari, Euskaltzaindia
osoaren buru eta ordezkari bezala, gipuzkoar guztion esker ona adieraziz eta Ekin eta
Jarrai Iemapean egunero egiten ari zareten Ian estimagarrian lagungarri eta pizgarri ger
tatuko zaizuelakoan.





GIPUZKOAKO URREZKO DOMINA JASOTZEAN
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Jea!l Haritschelhar,
euskaltzainhurua

Eli Galdos, Gipuzkoako diputatu nagusi jauna,
M. J. Aranburu, diputatu anderea,
Euskaltzainkideak,
Andereak eta Jaunak,

Nola egon deus erran gabe? Nola egon isilik emaitza horren aintzinean? Nola ez
sala bihotzean daukadan poza?

Orait naiz. Iazko urriaren 7-a zen hartu nuelarik igorri zenidan telegrama Gipuz
koako Foru Aldundiak erabaki zuela bere urrezko domina emaitea Euskaltzaindiari 75.
urtemugaren ohoretan.

Urriaren 7-a. Hain zuzen, duela 75 urte, lehen aldikotz bildu zen Euskaltzaindia
Donostiako Foru Aldundian. Egun hartan eman zuen lehenbiziko urratsa.

75 urteren buruan, bururatzen ari zen Euskaltzaindiaren XIII. Biltzar Nagusia ira
kurtu nuelarik zuk, diputatu nagusi jauna, igorrikako telegrama 300 bat baino gehiago
biltzarkideren aitzinean eta hitz dizut hiziki txalotua izan zela Gipuzkoako Foru Al
dundiaren erabakia.

Orain eskuetan daukat urrezko domina. Eskcr onczko hitzak heldu zakizkit ezpai
netara. Zuri, lehenik, eta Gipuzkoako Foru diputatu guziei eskerrak bihurtzen dizkizuet
Euskaltzaindiaren izenean. Ohoretan dago Euskaltzaindia. Berriz ere Euskaltzaindiaren
historian sartzen da Gipuzkoako Foru Aldundia. Eskerrik asko beraz edo, zenbakiak
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balio berezia baitu, milesker Iparraldean erraiten dugun bezala edo esker mila, milako
hori, den gutienik, merezi duzuelakotz.

* * *
Euskaltzain berri batek bere sarrera-mintzaldia irakurtzen duen egunean, euskal

tzainburuak eskaintzen dio domina bat -ez urrezkoa, zilarrezkoa halere- eta diploma
bat. Diploma horretan hauxe idatzirik dago: "euskararen aIde orain arte egin dituen la
nen esker-erakutsiz eta gerokoen pizkarri lankidetzat hartu du".

Nola euskaltzain berriak euskaltzainburuarenganik hartzen duen domina, gaur Eus
kaltzaindiak hartzen du urrezko domina, dudarik gabe orain artio egin dituen lanengatik
Antton Aranburuk ederki azaldu duen bezala eskertzen diodan mintzaldian.

Baina diploman idatzia den bezala eta iraganak iragan, geroari buruz itzul ditzagun
begiak ikusteko zer egin behar duen Euskaltzaindiak, zer beharretan den Euskal Herria
hizkuntzaren aldetik.

Euskara da gure ondareetan lehena, premiazkoena, gure nortasunaren oinarria. Eus
karak lotzen ditu euskaldun guziak, euskarari esker harremanetan laster sartuko gara
mugarik gabeko eremu batean. Sekulan baino gehiago ikusten da euskara batuaren pre
mia, hori baita gure hizkuntza nazionala, hizkuntza idatzia, gure idazleek erabilia, ko
munikabideetan zabaldua, euskaldun guziek zazpi Euskal Herrietan eta berdin mundu
guzian barreaturik izanikan ere ere ulertuko dutena. Nork ez du senditzen beharrezkoa
dela elgarretaratzen gaituen hizkuntza nazional hori, atxikiz denbora berean euskalki
bakoitzak dituen berezitasunak euskara nazionala aberasten baita euskalki guzien abe
rastasunez. Idek ditzagun gogo-bihotzak, ken ditzagun, beldurrik gabe, gure baitan
dauzkagun mugak.

Euskara literario, idatzi estandar edo batu horren finkatzeko, Euskaltzaindiak behar
ditu bururatu hasi dituen Ian nagusiak: Orotariko Euskal Hizte[?iari esker, bildu du eus
kal Iiteraturak orain artio eskaini duen hiztegia, euskalkiena dudarik gabe, oinarri be
harrezkoa hiztegi batu baten finkatzeko, sekulan baztertu gabe euskalkiek eskaintzen
dituzten nabardurak.

Hizkuntz atlasarekin ahozko hiztegiaz jabetu da Euskaltzaindia. Lan horietarik jaJ
giko da non zer erraiten den, nola ahoskatzen den, lekukotasun paregabekoa, oraiko
tresneria berriari esker bildua izan dena.

Bi Ian nagusi horiekin eta euskaltzaleek edo ikerleek eginikako bertze batzuei esker
eginen da "Euskararen altxorra edo ondarea", berrikitan "Le tresor de la langue fran
9aise" egina eta agertua izan den bezala, hori baita hiztegirik zabalena, hizkuntza batek
baliatzen duen hiztegirik osoena, kontuan hartuz eta argi izan bedi gure artean, 25 ur
teren lana izan dela "Le tresor de la langue fran9aise"-ena.

Argi izan dadila ere gure baitan Euskaltzaindiak baduela bertze Ian bat egitekoa eta
hori da bere hiztegia, hau euskaraz idatzia. Bertze hiztegi batzuk ager daitezke, hala
nola Frantzian Ie Robert edo Ie Larousse, edo Espainian Casares, baina Euskal Herrian
Euskaltzaindiak behar du berea agertu.

Bertze adibide baten emaiteko, har dezagun Gramatika batzordearen emaitza. Bu
katuko duelarik bere lana, joskeran sarturik orain, beharko du, euskararen deskribapena
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egin-eta, gramatika eredu-emaile edo bide-erakusle bat sortu bere fiabardura guziekin,
euskaJdunek ukan dezaten gramatika batu bat hizkuntza nazionalaren onerako.

Geroari begira, agertzen ditut Euskaltzaindiaren biharko helburu nagusiak, aipatzen
ez ditudalarik Onomastika eta Literatura batzordeak hasi dituzten eta segitzeko dituzten
Janak, horiek ere garrantzi haundikoak.

Lan horiek ez dira isilean utzi behar. Argitalpenen politika batek kaleratu nahi ditu
Euskaltzaindian egiten diren ikerketak. Adibidez, atlaseko inkestek bildu dituzten "et
notestu" paregabekoak publikatzea merezi dute, hala nola segitu behar ditugun hasiak
diren sortak: Iker, Euskararen lekukoak, O/lomastico/l Vasco/liae.

Bilboko egoitzan Euskaltzaindiak dauka biblioteka aberats bat, osoki espezializa
tua, orotara 90000 liburu, tesi egiJeek ederki baliatzen dutena ageri den bezala biblio
grafietan.

Ez dezagun ahantz Euskaltzaindia Euskal Herri osoaren zerbitzuko dela. Iaz, 5 369
jende, zahar ala gazte, gizon ala emazte, sartu dira gure Bilboko egoitzan zerbaiten
beharrez, nahiz bibliotekan, nahiz administrazio buJegoetan, ez ditugularik omindik
kondatu Jau ordezkaritzetan iragaiten direnak. Hori da eguneroko lana, Ian umil eta ixi
la, egun agertu nahi dudana.

Denok ulertzen duzuen bezala, Ian horien ongi eramaiteko dagozkien baliabideak
baitezpadakoak dira. Gure hizkuntzaren joritzeko, apaintzeko, aberasteko prest dago
Euskaltzaindia. Badaki -gaurko egun zoragarria deJa lekuko- botere publikoen la
guntza -gogoko laguntza eta diru laguntza- ukanen duela. Erronka edo desafio bat
Euskaltzaindiarentzat? Hala izan bedi, edo esaldi zaharra gogoratuz: Halabiz.
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Jose Antonio Ardanza, lehendakari jaun agurgarria.
Eusko Jaurlaritzako eta diputazioetako agintari jaun-andereak.
Sabino Arana elkargoaren zuzendaritza,
Andereak eta Jaunak,

Omenaldiz-omenaldi badabila Euskaltzaindia, Durangotik Donostiara, Donostiatik
Bilbora, herenegun Eli Galdos Gipuzkoako Diputatu nagusiaren eskuetarik Gipuzkoako
Foru Aldundiaren urrezko domina hartuz, gaur, Sabino Arana elkargoarenganik aurten
go Sabino Arana saria Euskaltzaindiak "bere ibilbidean burutu duen Ian izugarriagatik".

Azken hitz hauek -"bere ibilbidearen burutu duen Ian izugarriagatik"- zuenak
dira eta pozten naute erakusten baitute goraki preziatzen eta estimatzen duzuela orain
artio Euskaltzaindiak egin duen lana. Ohore haundia da Euskaltzaindiarentzat Sabino
Arana sariaren hartzea zuen eskuetarik eta bihotzaren erditik eskertzen zaitut zuzendari
Jauna, eskertzen ditudan bezala holako erabakia hartu duten batzordekide guziak.
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Jean Haritschelhar, euskaltzainburua
Kultura saria jasotzen

Bilbo, 1995-01-29
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Bizkaia eta bizkaitarrekin lOr haundia dauka Euskaltzaindiak, Bizkaiko Diputazioa
izan baita Akademiaren sortzaileetarik lehena, Felix Landaburu eta Kosme Elgezabal
diputatu abertzaleei esker. Gero, Bizkaiko Diputazioak bultzaturik eta bertze hiru di
putazioekin bildurik sortu zen Euskaltzaindia duela 75 urte, bi bizkaitar izan dituela
buru, Resurrecion Maria de Azkue 32 urtez eta Aita Luis Villasante 18 urtez, orotara
50 urtez.

Bertze ekintza bat nahi nuke azaldu; 1923-ko jorrailaren 27-ko Euskaltzaindiaren
bilkuraren agiriak hauxe derasa:

"Oraintsu, Bilbon, JEL alderdiak izan duen Batzar-nagusian, euskeraren aldezko
beti izango dala aitortu duo Baita ere beroni dagokion arau, ikasbide ta edertasun-azal
kunetan, arazo bikain abetarako berariz aukeratuta dagon Batzarrari mendetasuna lOr
izango diola.

Euskaltzaindiak atsegin aundiz auxe entzun du."

Atxikimendu berbera badaki daukala Euskaltzaindiak Eusko Jaurlaritzarenganik
Autonomia Estatutuak bere 6. artikuluan diolarik: "Euskarari dagozkionetan Euskal
tzaindia izango da erakunde aholkuemale", bai eta Nafarroako Gobernuarenganik eus
kararen Foru-Iegeak aitortzen duen bezala bere bigarren artikuluan, Bizkaiko Foru AI
dundiarenganik, adibidez gure Plaza Barriko egoitza ederra, halaber Gipuzkoako eta
Arabako Foru Aldundienganik han dauden ordezkaritzak beren gain hartuz eta denek
hitzarmen baten bidez laguntzen gaituztelarik.

Lan sakonetan murgildua da Euskaltzaindia nahiz euskara zaindu, apaindu, joritu,
aberastu gure hizkuntza baita euskaldun guziak Iparraldekoak nola Hegoaldekoak ba
teratzen gaituena.

Gaurko omenaldi honek sustatzen gaitu, kar eta kemen gehiago emaiten digu eta
berriz ere Euskaltzaindiaren izenean, ene atsegin haundia erakutsiz, eskaintzen dizki
tzuet bihotz-bihotzetik eskerrik beroenak eta zintzoenak.
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Jea/1 Haritschelhar. ellskalt::.ai/1burlla

Jose Alberto Pradera. Bizkaiko Ahaldun Nagusi jauna,

Agintari agurgarriak,
Euskaltzainkideak,
Andereak eta Jaunak.

YJ
Duela bi urte, bere jaioterrian, Euskaltzaindiak eskaini zion Aita Yillasanteri IkeI'

6 liburua, omenaldi gisa. Euskaltzainburu ohiari parte hartu zuten euskaltzainek eskaini
zioten bakoitzak bere lana, bere ikerketen fruitua, ez baitezakete ez Euskaltzaindiak eta
ez euskaltzainek bertzerik eskain.

Egun, aldiz, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko seme bati egiten dio omenaldi be
rezi bat euskararen aIde egin duen Ian haundiagatik. Egia erran, euskararen aIde Aita
Yillasantek egin duen lana munta haundikoa da. HoI' dira lekuko hogeita zenbait liburu
edozein alor hunkitzen dutenak:

- Lehenik kristautasuna eta fedea, ez baitu sekulan ahantzi Aita Yillasantek gaz
taroan egin zuen botua.

- Euskal literatura, Axular bereziki aztertu duelarik Geroaren itzulpena eta edi
zioa, Geroare/1 hiztegia eta Axular-ez egin duen istudioa kaleratuz. Horien ondoan dau
de Lapeyre, Lavieuxville eta Mogel-en edizio kritikoak ahantzi gabe denok esku-pean
daukagun euskal literaturaren historia.

- Gramatika "Luis de Eleizalde" deitutako sorlan agertu diren 9 liburuek erakusten
dute nahi ukan duela zabaldu euskara batuaren ezagutza, baitaki erakasle gisa peda
gogiaren balioa.

Ez dezaket ahantz nor izan den Aita Yillasante Eukaltzaindian. Euskaltzainburu
sartuz gero, 1970.ean, kudeatu ditu Erakundean egin diren lanak, batzordeak sortuz ho
rietarik jalgi direlarik proposamenak Bergarako Biltzar Nagusian haundizki onartuak.

Arantzazu eta Bergarako biltzarren artean izan diren eztabaidak, kataskak eta pren
tsaren bitartez irainak, mespretxuak, kalumniak, Aita Yillasantek jasan ditu guztiak se
kulan deus erranez edo erantzunez, iduriz apal zabiltzatelakotz ez zirela Arantzazuko
gain hartara heltzen. Badakigu halere hitz mingarri horien oihartzunak heltzen zirela
Aita Yillasanteren belarrietara eta bihotza ximikatzen ziotela.
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Luis Villasante eta Jean Haritschelhar

Nola ez aipa. bertzalde. egitura berri bat eman (Jiola Euskaltzaindiari Aita Villa
santek eta hori Jose Luis Liwndiaren laguntzarekin. Arrasateko Biltzarrean, 1979.ean,
sortu dira batzorde iraunkorrak, bost orotara: Lexikologia, Gramatika, Dialektologia,
Onomastika eta Literatura batzordeak, euskararen eremu guztiak hunkitzen dituztenak.

Aurten. Leioako Biltzarrean, erran nahi baita 15 urteren buruan, ikusi da zer izan
den batzorde guzien lana eta emaitza euskara batuaren bidean. Argi eta garbi agertu da
zer egiten duen eta nor den Euskaltzaindia. Behar da itsu izan edo bederen itsutua izan
ez ikusteko Euskaltzaindiak batzordeen bitartez Euskal Herriari egiten (lion eskaintza
oparoa:

- Orol{/riko ElIsk{/! Hi::lcgi{/

- Gramatika,

- Euskal Hizkuntz Atlasa,

- Ollomastikako lanak,



LUIS VILLASANTE KORTABITARTE ... - Jean Haristchelhar 459

- Literaturako eta ikerkuntzako azterketak hala nola Euskararen Lekukoak, IkeI'
saileko liburuak.

Nola ez ikus, holako Janak egin baldin badira azken urte hauetan, egitura berriari
esker eginak izan direla, talde-lana aberatsagoa eta emankorragoa delakotz bakar-lana
baino.

Aita Villasante, duela sei urte, hemezortzi urtez Euskaltzainburu izanik utzi zenuen
kargua eta hemen bertan, Lehendakariaren eta bertze agintarien aurrean egin zen kargu
aldatzea. Erran nuen orduan, jadanik zuk urratu bideari jarraikiko zela Euskaltzaindia,
bide zabala eta egokia zelakotz, orain frogatua den bezala.

Erlisioneari eta euskarari eman diezu zure bizi osoa. Saristatua zara egun Bizkaiko
Foru Aldundiak eskaintzen dizun omenaldiarekin. Horretaz pozten da Euskaltzaindia eta
berdin euskaltzain guziak bozkariatzen dira ongi merezitua duzun omenaldiaz.

Eskerrak nahi dizkiet eman, bai Bizkaiko ahaldun nagusiari eta Bizkaiko Foru Al
dundiko ahaldun guziei, ohoretzat hartzen duelakotz Euskaltzaindiak bere kide bati egi
nikako omenaldia. Eta zorionak Aita Villasanteri bihotz-bihotzez.

Eskerrik asko.





LUIS VILLASANTE KORTABITARTE JAUNARI
BIZKAIKO FORU DIPUTAZIOAK

EGITEN DION GORAZARREA

Bilbo. 1994-10-28

Jose Luis Lizundia

Jaun-Andreok:

Leioan, Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoan Euskaltzaindiak bere bil
kura berezia egin zuenean eta, XIII. Biltzarraren amaieran, eguneko gai nagusian sartu
baino lehen, Tomas Uribeetxebarria Bizkaiko kulturako diputatuaren gutuna irakurri ze
nean, Aita Villasantek berak euskaltzain guztiei bere erabakiaren berri eman zien, hots,
nik bete behar nuela "Iaudatio" gisakoa. Bene-benetan eta bihotz-bihotzetik eskertzen
dizut hautakizun hori. Uste dut arrazoi bakarra zera izan daitekeela: Euskaltzaindia itsa
suntzi bat legez harturik, zu izan baitzara 18 urtetan kapitaina, kapitain bakarra; Koldo
Mitxelena izan da zuk zeuk izendatua untzi horren lemazaina. Oroitzen naiz Ossian
saria Gasteizen Mitxelenak hartu zuelarik, Mitxelena berari errepikatu zeniola:

"Mitxelena, zeu izan zara gidari."

Gasteizen 1983.eko martxoaren lOean esaten zenuen legez:

.....beharrezko genuen norbaiten itzala, larderia eta adorea; bere jakintzaren
pisuagatik, kemen eta argitasunagatik, egoera gaitz haretan gidari izan zite
keen norbait. Eta norbait hori zu izan zinen gidari eta giltzarri aditz batasuna
egiteko jarri zen batzordean."

IkeI' sailburu horrez gain, Zuzendaritzako beste ofizial hauek izan zenituen 18 ur
teotan: Eusebio Erkiaga zena; Jean Haritschelhar, buruordea, denbora guztian; Juan San
Martin, idazkari eta diruzaina; Jose Maria Satrustegi, idazkaria; Endrike Knorr, diru
zaina; eta batzordeburu eta euskaltzain oso oro. Eta gu, ez ni bakarrik, makina gelan
edo "sala de maquinas"en geunden, eta hoI' ez nituzke ahantzi nahi, Juanjo Zearreta,
ekonomi eragilea; Jose Antonio Arana, bibliotekaria; Ricardo Badiola, argitalpen era
gilea; jubilatu arte Xabier Gereiio; eta Euskaltzaindiko egoitzako eta ordezkaritzetako
lankide guztiak. Beraz, makina gela horretako makinista ni izan nauzulako, hartu nin
duzuen zeregin horretarako. Eta ni beste "18 urtetan erromes laiko izan baitnaiz, hilean
behin gutxienez, Arantzazura joanez". Nafarroako Diputazioan aurtengo martxoaren
25ean esan nuen legez.

Zeregin honetan bi hautabide nituen: bata, biografia bat egitea eta bestea, hau ere
ohikoa dena, nolabait puntu hautatu baten zentratzea. Bigarren hau hautatu dut bi arra-
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zoirengatik: batetik, zure biobibliografia oparoa, berak ohi duen trebetasunaz egina, Jose
Antonio Aranak, diruzain eta bibliotekari lankideak, egin baitzizun Gernikan egindako
omenaldian irakurri zuena, eta zuri eskainitako Iker 6an argitaratuta dagoena. Eskerrak
eman behar dizkiot Jose Antoniori baliagarri izan dudalako; baina nire "Iaudatio" hau
beste ildo batetik joango da. Labur-Iabur aipamen batzuk egin ondoren, hau da: 18 ur
tetan Euskaltzaindiaren untziaren kapitaintzari buruz eta baita ere zuk euskarari buruz
eta orohar Euskal Herriari buruz eman duzun maisutasuna. Lehendabizi, bidezkoa da
Bizkaiko Foru Diputazioak omenaldi hau egitea, zeren eta ezer izatekotaz, Aita Luis
Villasante Bizkaiko semea baita, aide guztietatik gainera, ez bakarrik Gernikako Erren
terian, lehen Ajangizko auzo zen horretan 1920.eko martxoaren 22an jaio zelako, baizik
eta Gernika-Ajangiztik kanpo, amaren aldetik, aulestiarra zelako eta aitaren aldetik
Mena ibarrekoa. Ibar hau egun Burgosko probintzia bada ere, Bizkaiko Enkartazioetara
lotzea nahi izan du behin baino gehiagotan, Balmasedarekin eta Bilborekin harremanak
baititu, Burgosekin eta Villarcayorekin baino askoz gehiago... eta hori izan ez balitz,
14. orrialdean Jose Antonio Aranak dioen bezala, A. Villasanteren gurasoak agian ez
ziren ezkonduko:

"...Bestalde, Mena haranekoek Balmaseda edo Bilborekin zituzten harrema
nak salerosketa arazoetan, eta Jose Villasante ere, errentalaria zenetik, Bilbora
hurbiltzen zen sarri askotan. Halako baten Isidora aulestiarrarekin topo egin
zuen eta Luisa ahizparentzat partidu onekoa izan zitekeela menatarra iruditu
zitzaion. Luisarekin arpegi-ikustea proposatu zion eta hala prestatu zen Jose
Villasante eta Luisa Kortabitarteren ezkontza, 1919an burutuz."

* * *

Berrogeigarren hamarkadaren azken alderantz hasi omen zinen euskara irakasten
Arantzazuko ikastetxe serafikoko 14-15 urteko mutikoei. Euskaltzain oso 1951.eko irai
laren 25ean izendatua izan zinen. Bizkaiko Diputazioaren bibliotekan Jauregi honen
ondo-ondoan beraz egin zenuen 1952.eko maiatzaren 23an sarrera-hitzaldia, Federico
Krutwigek erantzun sonatua egin zizularik.

* * *

Zure ezagutza, urteko hilen izenen beharrizana proposatzean egin nuen eta galdegai
bat burutu, zuk zeuk gero, proposamen txostena egin zenuelarik. Hala diozu zuk zeuk
Euskera agerkarian:

" ... aztertu ditut Lizundia jaunak gai honi buruz bidalitako txostenak 20 dira
guztira. Izenik gehienetan bat datoz iritziak, honek esan nahi du batasuna ia
egina dugula, eta abar."

* * *

Arantzazuko azken bi Biltzarretan izan nintzen, 1963 eta 1968koan. Honetan egin
zenituen bi txosten interesgarri. Benetan jakingarriak niretzat: "Batasunari buruz bi
bliografia" eta "Antzinako hitzen formaz". Eta noan Gipuzkoako Diputazioan 1970.eko
uztailaren 29ra, egun horretan hautatua izan baitzinen euskaltzainburu eta ni han nen-
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goen idazkaria ordezkatzen, Juan San Martinek ez baitzuen egun hartan han izaterik.
Oso ongi oroitzen naiz egun horretaz, bozketaz eta abar. Zu izan zinen buru hautatua,
Jean Haritschelhar, buruorde, Juan San Martin, idazkari eta Eusebio Erkiaga, diruzain.
Kargu hartzea Ekialderen dagoen euskal herrialdearen hiriburuan, Maulen, egin zenuen,
bertako Udaletxean 1970.eko urriaren 25ean, Salaberriren mendeurren ospakizunean,
hain zuzen.

* * *

Hemen sartzen naiz, eta ene ustez, "laudatio" honen punturik garrantzitsuenean, hau
da: zure kapitaintza. Hara, Mauleko Udaletxean esandako pasarte batzuk, zu ondo erre
tratatzen zaituztenak:

..... Denok dakigu ondotxo gure egungo arriskua zein den: gatza uretan bezala,
Euskal Herria ere urtua, desegina izatea, bere dohain guztiak eta izate guztiak
galtzen ditu: mintzaira, nortasuna. arimako bertute bereziak."

Eta aurreko buruari, han bertan baitzegoen, estimazio, adiskidetasun eta esker onak
eman ondoren, Don Manuel Lekuonari, alegia, jarraitu zenuen:

.....gure asmoa (kargu berriona), ez da ba, erreboluziorik egitea, edo aurrekoek
egin duten lana gutxietsi edo zokoratzea. Aitzitik, haiek egindakoa oinarri eta
zimendutzat hartu, eta urrats bat aitzina ematea."

"Ohidura omen da (esaten zenuen) kargudun berriek bere Ian programa
aurkeztea..." ......Euskera zaindu eta lantzeko: Euskaltzaindia horra zertarako
den. Hau da hunen eginkizun bakarra. Ez du beste politikarik. Euskera da
beraren politika eta bandera. Euskeraren ona, euskeraren iraupena eta osasuna
eragin. euskera gaur eguneko eginkizunetarako tresna zalui eta egoki bihur
tzea. Hartarako behar diren bideak bilatu eta arauak eman... Eta bi erresumen
mugen gainetik, euskaldun guztien artean, mugaz hango eta hemengoen ar
tean, lokarri bat izan behar duo Eta ahal bada, eta ahal diteken neurrian, guz
tiontzat literario hizkuntza bat muntatzen bermatu eta enseiatu..."

.....Euskeraren etorkizuna eskolan garbituko dela: landare berriei. haur eta
gazteei, irakasten ez ezpazaie. gizaldi bat edo biren epean, euskerak erreka
joko duela. Eta horregatik sortu da ikastolen mobimendu hori. gure haurrak
eskolatzeko."

"Gure euskerak dituen korapilo eta problema guztientzat Euskaltzaindiak
-bistan da- ez du erremedioa eskuan. Baina berari dagokion eremu edo
sailean asko egin lezake, zenbait korapilo edo problemen soluzioa bilatuz.
Hortarako sortua baita... Batzuek ez dute deus espero gugandik... Beste ba
tzuek, berriz. dena gugandik espero dute..."

.....gure ahalmenak diren baino urrunago luza. Baina diren baino laburra
gotzat jo ere ez. Guk ez dezakegu dena egin, baina ba dugu, noski. zeregin
berezi eta erresponsabilidade larririk aski oren huntan."

Jarraian, 1970.eko azaroaren 25ean, beraz, hurrengo hileroko batzarrean, txosten
hauek aurkeztu zenizkion Euskaltzaindiari:
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I. "Euskaltzaindiaren egituraz". Bertan aipatzen zenduelarik hiru sailetan Eus
kaltzaindia: Euskaltzainburugoa, batzordeak, ordezkaritzak.

Bigarren txostena hau zen: "Batzorde sortzeaz" eta "Donostiako ordezkaritza hor
nitzeaz". Euskaltzaindiaren araudia berritzeko batzordeak proposatuz izen eta guzti.

Hirugarrena Euskaltzaindiaren prentsa bulegoaz egin zenuen.

Beraz, kargu hartu eta hasi zinen untzia berrantolatzen jadanik jarrita zeneukan ildo
edo iparra ondo zehaztuta. Euskera Euskaltzaindiaren agerkaria berriztatzeari ekin ze
nion, gero; 1971.eko martxoko bileran:

"Baina denboraren sifialeei ere kasu egiteko mementuan gaudela iruditzen
zait. Aro berri baten atariangaudela uste dut. Eginak egin, urrats bat aitzina
egitea dagokio Euskaltzaindiari, gaurko egokerari begiratuz. Legearen aurrean
Euskaltzaindiaren nortasuna erabat onartua eta ezagutua izaterafio joan nahi
genduke..."

"...Eta horretarako, besteak beste, gure elkarte honek bere Boletina behar
du."

"...Euskaltzaindia instituzio bat da. Eta instituzio honek bere organua edo
boletina behar du..."

" ...Euskera gaurkotu, eraberritu bat behar dugula, beste modu batetara
antolatu eta gehiago zabaldu."

Eta batzorde edo erredakzio kontseilu bat izendatzea proposatu zenuen. Ez nola
nahikoa, zu zeu euskaltzainburuaz gain, eta buruordea eta idazkaria, beraz, Haritschel
har eta San Martin; beste hauek proposatu zenituen eta onartu: "Alfonso Irigoyen, Lino
Akesolo, Joseba Intxausti, Pierre Lafitte, Jose M." Satrustegi eta Luis Mitxelena".

"...Ejekutibo lana, berriz, funtzionario lana, gorago esan dugun bezala, Li
zundia jaunaren esku geldituko Iitzateke, hau da, Idazkari ordearen eskuan."

Hemen Bilbon urte horretako apirilean egindako hileroko bilkuran "Hileroko batzar
eguna hobeki aprobetxatzeaz" egin zenuen beste txosten bat. Jadanik lehenago "Idaz
tarauak estudiatzeko" batzordea ere proposatu eta onartua zenuen txosten interesgarri
batez, lrufiean 1970.eko abenduan, egindako bilkuran. Eta hain zuzen, I971.eko maia
tzaren 28an Donostian egindako bilkuran lehen txostena aurkeztu zenion batzarreari:
"Puntuazio marka batzuk, non, noiz eta nola jarri" lehen puntu legez.

Aramaion 1971 n egindako bilkuraren ondorioz, "Herri Izendegi" batzordea sortu
zen, sei lagunekoa, Mitxelena buru zelarik; eta bestalde, kontseilari atala herrialde guz
tietako aholkulariekin, Errioxa barne:

"Zabalegia ere izan ez dadin mugatu beharko dugu -zioen Villasantek
oraingoz behintzat toponimo handien izenak, herri-izenak, auzo handitxoak
eta abar."

Arautegi berria egiteko txosten eta ildo nagusiak ere berak markatu zituen, horre
tarako batzordeak bi eratara jarriz, atal eragilerako lau lagunek osatua eta aholkularitza
atalerako beste sei. Arautegi berria 1972.eko urtarrilaren 31 n bukatu zen. Baina arau
tegia onartzeaz aparte, gestiogintza ere agindu zuen euskaltzainburuak:
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.....Euskaltzaindia instituzio bat da eta nahi dugu hala aitortua eta ezagutua
izan dadin; legearen aurrean bere nortasuna aitor dakion, alegia."

Horretan ere aita Villasantek ez zituen ahazten lau erakunde sortzaileak, hots, lau
Diputazioak, Bizkaikoa lehendabizi, zeren eta hemendik etorri baitzen Euskaltzaindia
sortzeko asmoa. Batzorde eta eginkizun asko aipatzea nahiko nituzke, baina Villasan
teren 'curriculum'ean bada beste gauza bat, "Epe berri baten aitzinean" deitzen zena,
gero "Urtebikoari begira" deitua; gaztelaniaz "plan de actuaci6n", deituko genioke. He
men, Bilbon, I972.eko abenduaren 29an, bere bigarren agintaldian, 12 ekintza aipatzen
ditu: aditz batasunarena, herri eta herritarrena, biblioteka berriztatzea, hiztegiak, ordez
karitzak jartzea eta abar.:

"Aipamen berezi eta apartekoa merezi du oraindik beste obra handi batek.
Guztiok dakizuten bezala, gure lagun Mitxelena aspaldiko urteetan Euskal
tzaindiaren mandatuz hiztegia gertutzen hasia da."

Villasantek Bilbon, 1972.eko abenduaren 29an aurkeztutako eta onartutako adie
razpena aipatzera noa orain. Eta adierazpen hori urrezko letraz jarriko nuke nik, zeren
eta bere maisutzagandik ikasi baitut nik eta politikarako ere baliagarri izan dudala uste
dut, nire sektarismoak arbuiatzeko, eta hau da: euskararen eta Euskal Herriaren plura
lismoa. Eusko Legebiltzarrean, etxe honetan, eta Gernikan, beraz, Bizkaiko Batzar Na
gusietan ere baliagarri izan dut, eta hau da: gure Herriaren aniztasuna, pluralismoa uler
tzen zentzurik liberalena berari zor diol.

Handik hiru egunera, Urte Berri egunean Arantzazutik adierazpen famatu hura za
baldu zenuen. Bi hizkuntzetan argitaratu zenez gero, gaztelaniazkoa dakart orain zuen
gana, euskara ulertzen ez duen norbaitentzat ere interesgarria izango baita:

"La Academia de la Lengua Vasca es una Instituci6n fundada en 1918 bajo
los auspicios de las Diputaciones de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya
para velar por la lengua vasca, fomentar su estudio y uso, dar orientaciones
para su cultivo Iiterario, etc. En dicha Academia tienen entrada representantes
de todas las regiones hist6ricas del Pafs y de todos los dialectos y variedades
de la lengua vasca.

Por su misma fndole, la Academia es una entidad puramente cientffico
-cultural, apolftica, no enfeudada a partidismos. En su senD se da cabida al
mas legftimo y sanD pluralismo.

La Academia ha comprendido siempre que el euskera, como lengua de
un pafs, es un bien 0 patrimonio de todos, que, en consecuencia, no debe ser
monopolizado por un sector, partido, c1ase, confesi6n, etc.

Dentro de esta linea ha trabajo siempre y trabaja en la actualidadd.

Como en toda instituci6n humana, es normal que tambien dentro de ella
haya a veces discrepancias respecto a determinados problemas lingtifsticos 0

Iiterarios. Pero esto, naturalmente, no debe ser parte para paralizar la Insti
lUci6n, so pena de volverla inoperante y de incumplir los fines para los que
se fund6 y por los que tiene raz6n de existir."
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1973. urtea: uste dut oso ongi frogatzen duzula Aita Villasante, zu izan baitzinen
gure Erakundearen, Euskal Herri osoa hartzen duen erakunde bakarraren kapitain ze
hatza. Euskal Herriaren izakera anitzari buruz, uste dut, bere gidaritzapean egin duela
Euskaltzaindiak. Eta hau da: Euskal Herri guztia hartu duela bere eremutzat Euskal
tzaindiak eta ez dagoela beste erakunde bat hainbeste tokitan bildu denik; dela men
deurrena, dela ospakizuna, dela euskaItzainen sarrera, hitzaldi eta abar. .. , herrialdez he
rrialde Euskaltzaindiak arakatu du gure Herria. Hasi Zuberoan, bere sarreratik,
Mauletik, eta beste mendebal bazterrean bera buruzagi zela Avellanedako Batzar Etxean
EuskaItzaindiak bere II. Onomastika Jardunaldiak egin zituenera. Berdin Barne-Jardu
naldiak. Ez nuke ahantzi nahi gaurko Euskal Herri historikotik kanpo ere, bere agin
taldian joan ginela Errioxako Donemiliaga Kukullara!San Millan de la Cogollara. Al
fonso Irigoienen sarrera-hitzaldira eta baita Juan Bautista Merino Urrutiaren omenaldia
ere.

Besteen ideiak ere jaso eta onartu, bereak ez zirela esan gabe, beti ere nor zen
ideiaren emailea, horretan ere zintzoa izan baita Villasante, zenbait eginkizun berak bi
deratu eta gauzatu ahal izana: hala nola, "Emakumea euskal literaturan" Gabriel Aresti
berak proposatua. Emakumeak euskal literaturan, "Emakumearen Nazioarteko Urtea"
zenez, proposatu baitzuen Gabrielek, txosten interesgarria eginez. Zortzi urte arteko
ikastola hiztegia, euskal irakasle titulu emateko txostena... Mendeurrenetan, sarrera-hi
tzaldietan, euskal idazle, euskalari bat omenduz egin ohi zuen sarrera Euskal Herriko
hainbeste tokitan; banan-banan irakurtzekoak dira, bai euskararen aldetik eta baita edu
kinaren aldetik ere: sakonak eta jakingarriak. Nik uste dut noizbaiten guztiak bildu eta
Euskerall eta beste toki batzutan sakabanatuta daudenak bilduma baten argitaratzea me
reziko lukeela, hortik ikusiko bailitzateke aita Villasanteren nortasuna.

Bitor Garaitaonaindiaren mendeurrena zela eta Zaldibarren 1976.eko martxoaren
6an, ez bakarrik Euskaltzaindiaren legezko nortasuna, baita ere Euskara Batua eta eus
kalkien eta bereziki bizkaieraren harremanen berri emandako txosten paregabea ere, oso
jakingarritzat jotzen dut. Garaitaonaindia izan baitzen, zaldibartarra izan arren, euskara
batuarekin kezkatutariko bat, beste bizkaitar asko bezalaxe.

Urtebikoari begira epe barri baten aitzinean, I977-78koari buruzkoak ez du ezer
galtzerik. Politika giroaren aldatzeaz ere bai dihardu hartan. Beste eginkizun, eta berak
zioen bezala, Iker eta lagoll Saileko Ian batzuren beharraz. "Bai Euskarari" kanpainaren
aldeko jaialdiaren amaieran Santimamineko futbol zelaian, hemendik hurbil, 1978.eko
ekainaren 17an, esandako hitzek ere bere kapitaintza ondo markatzen dute. Han aipatzen
ditu Orixeren hitzak:

"Cualidad de pueblo/herritasuna, que es eso, sino la vasqufa y cual es su cons
titutivo ingrediente, si no unico, sf uno de los principales, el euskara, sin duda.
El euskara es el que nos ha dado nombre de pueblo y conciencia de pueblo:
Euskal Herria! Pafs del euskara."

Beste puntu bat aipatzea nahi nuke Villasanteren gidaritzapean egindakoa. Euskal
tzaindiak bi urtez behin kargu berriztatze bakoitzearen ondoren, 1979tik Barne-Jardu
naldiak egiten ditu, helburu nagusi bi izaten dituztelarik, gutxienez: bata, EuskaItzain
diko batzordeak berriztatzea, eta bestetik bakoitzean izaten du zeregin propioa. Horretan
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ere hasieran, lehendabizikoak beti herrialde desberdinetan egin ditugu: I979an Foruan,
frantziskotarren komentuan eta luze ez balira, irakurtzekoak dira bere sarrera-hitzak:

"...oraingoan bilera hau gure barneko egoera bera aztertzeko da, gure ajeak
eta hutsak zein diren ikusi -hots, gure ahuleziak, gaitzak eta akatsak-, eta
guzti honi erremedioa ipintzeko eta egoera hobetzeko, bideak bilatu; eta az
kenik, denon artean elkarrizketa eginez eta eztabaidatuz behar diren eraba
kietara heldu. Gaurko uneak eskatzen duena nola hobeki erantzun, Euskal
tzaindia nola tresna bizkorrago bihurtu, gaurko eginbeharrei erantzuteko nola
Euskaltzaindia gai bihurtu. Horretarako gure egituran zer aldaketa egin behar
den ikusi eta ahal dela erabaki. Horra zertarako diren jardunaldi hauek."

Handik bi urtetara, Gipuzkoako Loiolan, gero Arabako Angoston, Nafarroako Le
karozen, Lapurdin Iparraldeko Angelun eta berriz Gipuzkoako Lazkaon, Iparraldeko Zi
burun eta azkenik, iaz, Bizkaiko Zornotzako barnetegian egin ditugu, bakoitza bere gai
bereziekin. Bilkura bakoitzeko sarrera batzuetan esandakoak irakurriko genituzke den
bora bagenu.

Sei liburu: Hacia la Lengua Literaria Conn/n, La Declinachin del Vasco Literario
Comun, ?alalJras Vascas Compuestas y Derivadas, Estudios de Silltaxis Vasal, La Ora
chin Compuesta, Sintaxis de la Orachin Simple, La H en la Ortogrqf'(a Vasca izene
koak, in 'Colecci6n Luis de Elizalde'. Ez pentsa alperrik hautatu zuenik aita Villasantek
izen hau. Hitz bitan esanda, Luis Eleizalde, Euskaltzaindiko lehen lau sortzaileetarikoa:
gipuzkoarra, bergararra jaiotez, bizkaieraduna euskalkiz, Gasteizko Institutuko irakasle
izan zen; Bizkaiko Diputazio honek -Sota buru zen Diputazio abertzaleak- Eduardo
Landetaren bidez Bizkaiko auzo-eskolen hezkuntza elebidunaren arduradun izendatu
zuen; oker ez banago, EAJren EBBkoa ere izan zen. Luis Elizaldek aipamena merezi
zuela uste izan dut gaur gauden foru erakunde honetan. Nork daki Eleizalde euskara
batuaren aintzindaritariko bat izan zela?

"(,Que es la lengua literaria? -dio lehen liburuan-, es una forma cristali
zada, convencionalmente fijada, unificada y normalizada, que adoptan los
usuarios de una determinada lengua a la hora, sobre todo de escribir. Hablada
o viva esta sometida a una ley de disgregaci6n, de evoluci6n, de parcelaci6n,
cambio y diferenciaci6n incesante. Mientras esto no suceda, todos los pueblos
que han adquirido un cierto grade de civilizaci6n y cultura, han creado ese
instrumento que se llama la lengua literaria que conviene a los que poseen
un tftulo de distinci6n."

Liburuxka hauen bakoitzaren sarreran pieza literario jakingarriak eta irakurgarriak
daude, gustura aipatuko nituzkeenak, astirik balego.

Villasanteren buruzagitzapean Euskaltzaindiak hasten ditu Jardunaldi bereziak, hala
nola Onomastikakoak: Gasteizen, Urduiian eta Lizarran; Dialektologiakoak: Deban, Do
naixti-Ibarren, Markinan; Gramatikakoak: Beloken, Leitzan, Plentzian eta abar. Eus
kaltzaindiaren eginkizunak, euskaltzain oso eta batzordekideez gain, zabaltzeko gai ho
rretan ari zirenen artean. Ahoskerari buruz: lehenak Azkoitian, Durangon, Angelun eta
abar.

* * *

Bizkaiko Diputazio honi buruzko aipamenak behin baino gehiagotan egin ditu. Hiru
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aipatuko ditugu: bata, 1984.eko uztailaren 27an, Patxi Zurikarai, kultura diputatuaren
aurrean, Euskaltzaindiaren egoitza berria hartzean estreinuko aldiz, hau zioen:

"Gauza jakina da Euskal Herriko lau diputazioen umea edo sorkarria dela
Euskaltzaindia eta lokarri hori gogoz aitortzen dugu, baina aparteko modu
batez Bizkaikoarekin lotura bereziak ditugu, berau izan bai zen Euskaltzaindia
sortzeko arazo honetan aurrea sortu zuena".

Bigarrena, egoitza berriari buruz hitzarmena sinatu zutenean, Bilbon 1985.eko uz
tailaren lOean, berak eta orduan diputatu nagusi zen Jose Maria Makua Zarandonak:

"Euskaltzaindiaren izenean esker onik biziena agertu nahi deutsat Bizkaiko
Diputazioari egin deuskun mesede paregabe eta eskerga honengatik."

Hirugarrena, etxe honetan, Bilboko euskal katedraren 100. urteburua, 1988.eko uz-
tailaren lean, izan zen. Hau dio:

"Baina kasu eman diezaiogun aldiari, histori uneari, izan ere, orduan Bilbon
presezki, zerbait berria sortzen da, eta sortzaileak, Arana eta Azkue izango
dira."

Bilbo hiri handi, zabal eta aberats sortzen ari denean, eta bertan, euskarak krak
egiten duen unean, zer da eta orduantxe gertatzen da fenomeno berri hori.

Azkenengoz, mahai honetatik, 1989.eko urtarrilaren 29an, hitz egin zuen, hemen
hartu baitzuen berak Iparraldean egin zuen bezalaxe, euskaltzainburu berriak -Jean
Haritschelharrek- buruzagitza hartzea, kapitaintza hartzea. Hil batzuk lehenago, berak
Urbiako istripua izan ondoren, eta agian, konturaturik bere urteak aurrera zihoazela,
pentsatu zuen bat ere espanturik gabe kargua utzi behar zuela. Oroitzen naiz hemen
bertatik hurbil, lralabarriko komentuan, berarekin despatxatzen izan nintzen baten, apro
betxaturik Arantzazura joan beharrean bera Basurtuko Ospitalera zetorrela, galdetu zi
dan atariko bisitagelan, 1988.eko uztailaren 6an, nola zeukan kargua uzteko asmoa eta
ia eragozpenen bat egon zitekeen juridikoki Frantziako Errepublikako hiritar bat eus
kaltzainburu izateko, Jean Haritschelhar, alegia. Nik ez nuela ikusten erantzun nion,
kontuan izanik bestalde, Espainiako Erresuma Europan sarturik horrelako mugak gain
dituak zirela eta ulergarri izango zela.

* * *

Harrezkero jarraitzen du, hala eta guztiz ere, Euskaltzaindiarentzat eta euskararen
tzat Ian egiten, Euskara Batuko batzordekide bezala, zintzo-zintzo bileretara etorri eta
lana eginez. Eredugarri izan da horretan ere, buruzagitza uzteko nolako umiltasuna, li
beraltasuna, apaltasuna izanduen Gernikako Errenteriako seme honek.

Azken puntu bat, Euskararell Auz.iaz. liburua da. Liburu ederra, mardula eta eus
kaltzale guztiok irakurri beharko genukeena. Lehen kapitulua benetan interesgarria:
"Burutik kendu beharko genituzkeen irudipenak".

* * *

Ez da Villasanteren omenaldi honetan aipatu izan dudana Euskaltzaindiarekikoa
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bakarrik, zeren eta azpi-azpian, Euskal Herriko herrigizon garrantzitsuenetariko bat izan
dela, esango nuke: herrigizon/gizon publiko, ez politika mailan, baina bai publikota
sunean eta bai Euskal Herriaren ezaguera sakoneko bat izan duena bere aniztasun guz
tiekin, hizkuntzarena barne. Eta hor ikusten da bere gobernamendu zentzua, erakunde
bat, Euskal Herrian nagusienetarikoa, gobernamendu horren zentzunik bat ere absolu
tistarik gabe; alderantziz, botere aginteen banaketa ondo egiten jakin duena, eta hasieran
esan bezala, itsasuntzi baten kapitaina izaten jakin du, otlzialei dagokien gidaritza ema
ten, ez bakarrik utzi baizik eta bultzatu, makinetan gabiltzanoi lagundu eta kontuak har
tu ... Hori da gaur Bizkaiko Diputazioak eta berarekin batera bizkaitarrok eskaintzen
dioguna.

Zorionak eta eskerrik asko.
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Bizkaiko Diputazio txit leiala.

Euskaltzainak.

Jaun-Andreak: bake eta on guztioi.

Harriturik eta unkiturik ere banago omenaldi hau dela eta. Edozein modutan ere,
eskerrak eman beharrean naiz eta gogotik ematen dizkiot, bai Euskaltzaindiari eta bai
Bizkaiko Diputazio txit agurgarriari.

Gizonaren bizitzan gertatzen dira noberak gutxien usteko lituzkeen bezalako bideak
hartzea. Garai batean nork esango zidan niri hartu ditudan egitekoak niregain hartu be
har nituela? Neronek ere ez dakit zuzen esaten zergatik hala izan den, baina iduritzen
zait bizitzako gora-beherek, gure inguruan ikusitako gertaerak eta gerrek izan dutela
honetan parte ez txikia. Eta noberaren bizitzan zehar ezagututako adiskideak; etab.

Salbatore Mitxelena fraidea, eta geroago beste Mitxelena (Luis); eta nola ez aipa,
Federico Krutwig jauna, zeini zor diodan Euskaltzaindian egotea; baina ez noa izen
lerrokada luzatzera. Komentua ere aipa beharrean naiz, noski, zeren bestela, jaioterritik
nekarren euskal landare makala ezingo nuen inondik ere hazi eta aberastu.

Eta zerk eragin zidan euskal alor hau lantzera') Ba ote dakit neronek ere') Honetan
ere uste dudana esango dut, baina ez dakit ziur gauzak hala ote diren. Gerra eta gerra
ondoko giroaz euskal landarea galtzeko arriskuan ikusten nuen, eta pentsatu nuen -ez
nik bakarrik, beste batzuekin batean baizik- lagundu behar niola. Eta komentu barruan
aurkitu nuen Ian horretan aritzeko behar zen giroa eta bai bide batzuk ere. Guzti ho
riekin zordun naiz, bada. Eta denei eskerrak eman beharrean naiz.

Eta Euskaltzaindia ezin dut, noski, aparteko modu batean aipatu gabe utzi. Oso
gaztea nintzela hartu ninduen honek bere galtzarrean. Urte txarrak ziren euskal gau
zentzat. Gero jakin dudanez, eta Azkue jaunaren baimenaz, noski, F. Krutwig jauna hasi
zen Euskaltzaindian gertatutako hutsuneak hornitzen, eta beste batzuen artean ni ere
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aukeratua izan nintzen. Euskal alorrean zer nuen eginik orduan? Hutsa. Arantzazuko
errebistan agertutako artikuluren bat edo beste ( I).

Baina Euskaltzaindian sartzeaz gauzak ez ziren asko aldatu. Izan ere, hutsa edo
hutsaren pareko zen Euskaltzaindiak orduan egin zezakeena. Bilerak, bai, egiten ziren,
eta beroietara joaten nintzen, baina behin baino gehiagotan nire buruari esan nion me
rezi ote zuen joatea. Konpromisua, ordea, hartua nuen eta emandako hitza bete behar
nuela iruditu zitzaidan.

Esan behar dut, gainera, ene baietza eman baino lehen, gure Aita Probintzial Lete
ren aholkua galdegin nuela. Eta hark esan zidan baietz, eskainitako izendapena onar
tzeko. Zergatik egin nuen hori? Ikusten nuelako honelako kargu batek baldintza zeza
keela asko edo guti nire bizitza. Horregatik jo nuen gure Probintzialarengana baimen
edo iritzi eske.

Nire sarrera-hitzaldia hemen Diputazioko jauregi ondoan den Iiburutegian ospatu
zen 1952ko maiatzaren 23an (2).

Eman zidaten diploma sinatzen dute Nazario Oleaga jaunak idazkari gisa eta Le
kuona'tar Imanolek euskaltzainburuaren ordez. Azkue jauna ordurako hila zen, noski
-aurreko urtean hila-. Euskaltzainburu edo buru orde Ignacio Marfa Etxaide zen; hau
Donostian bizi zen eta ez zen ospaketara etorri. Baina ospakizun hartan ordezko izatea
Lekuona jaunari utzi zion.

Apurka-apurka Euskaltzaindiaz zuzenean zer ikusi handirik ez zuten lanetan sartu
nintzen, hots, Axular, euskal Iiteraturaren historia, etab.

Euskaltzaindiak 50.eko hamarkadan antolatutako biltzarren artean azpimarratzekoa
dela, uste dut, 1958an hemen Bilbon egin zena. "Euskal hitzak zein diren", hau zen
biltzar hark argitu nahi izan zuen puntua eta egin ere konplituki bete eta erabaki zuena.
Mitxelena izan zen orduan ere bere jakituriaz auzia erabaki zuena --eta desterrutik eto
rri berri zen Sebero Altube jauna ere bai-. Puntu hau eztabaidatzea eta erabakitzea
behar-beharrezkoa zen orduan, zeren eta gehiegizko purismo batek azpian hartua eta
katigatua zuen euskara. Euskaraz erabiltzen zen hitz bat erdaratik zetorrela ikusten zen
bezain laster, hitz hura kanpora bota behar zen eta hark utzitako zuloa estaltzeko, beste
bat asmatu behar zen. Baina jokabide horrekin nora joan gintezkeen? Inora ere ez.

Beste bi Itzar bat sonatua, 1968an Arantzazun, egin zena dugu. Ordurako askok
ikusten zuten euskarak, biziko bazen, idatzizkoan behintzat, batasun baterajo behar zue
la, eta hortarako euskalki bat -edo bakarrik edo beste euskalki batzuetatik gai batzuk
hartuz- proposatzen zuten batasun-bide.

Hemen ere Mitxelena izan zen argia ekarri zuena. Euskalkiak batasun ezaren sor
tzaile eta ondorio direlarik, noJatan eraman gaitzakete batasunera? Ez du itxurarik. Be-

( 1) Eta Euskaltzaindia aiputau dudanez gero, adierazi nahi dut Euskaltzaindian badudala nire
lagun bat nire herri berekoa dena, hots, J.A. Arana Martija; asko wr diodana, gainera. nire bio
bibliografia etab. idatzi baitu. Adin berekoak ez izanik, ordea, eta ni neure jaioterritik Arantzazura
oso goiz joan nintzelako, ez dugu berandura arte elkar ezagutzeko abagune handirik izan. Dena
den, gaur eskerrak eman nahi dizkiot berm'i niri buruz egin duen lanagatik.

(2) Sarrera-hitzaldia Boletf/1 de Ami!ios del Pa/.,· delakoan agertu zen. artean ez baitzen ElIs
kera azaltzen. Ikus SAP (1952). 91-119. 259-298.
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raz, euskalkiak SOrlU baino lehenagoko euskara batuan behar ditugu begiak kokatu, ba
tasunera joan nahi badugu behintzat. Baina, jakina, antzinako euskara batuan badira
gaur zeharo hilak dauden gauzak, eta horiek berpizten ez dugu denbora galdu behar;
orduko gauzak, ordea, orain ere, oraingo euskeran edo gaurko euskeraren parte dexente
batean bizirik badaude, horiei bai kasu egin behar diegu. Era honetara Mitxelenak ma
rraztua utzi zigun euskara batuaren itxura eta zeregina. H letraren onartzea lege honen
aplikazio bat baizik ez da.

Beste arazo larri bat ere bazen garai harlan, eta Euskaltzaindiak aurpegi eman zion
beroni, hots, euskal irakasle tituluak sOrlzeari. Artean ez baitzen ia inon ere euskara
irakasten. Eta garbi ikusten zen, euskara biziko bazen, eskolan sarlu beharra zuela. Eta
horretarako zer egin zuen Euskaltzaindiak? Euskal Irakasle titulu hori berak SOrlU, ikas
taroak eta etsaminak antolatu eta etsaminak gainditzen zutenei harlako diploma eman.
Urrats handia izen zen hura. Euskaltzaindiak, bada, bere kontutik eta beregain hartu
zuen premia honi erantzutea. Ekintza honek arrakasta eta erantzun ezin hobea izan zuen
gure Herrian. Jakina, gero, autoritate publikoak bere gain harlu zuen, bidezko den be
zala, zeregin hau, eta orduan Euskaltzaindiak utzi egin zuen. Baina hasiera obra honi
berberak eman zion.

Beste Ian handi bat ere egin zuen Mitxelenak batzorde baten laguntzaz, hots, or
denagailuz bildu euskeraz mendeetan zehar inrpimatu den guztia. HOrlik gero prestatu
da edo prestatzen ari da oraindik Orotariko Euskal Hiztegia deritzona, hots, euskeraz
atera den guztiaren biltegia bezala dugun hiztegia. Gaur arle 6 Iiburu atera dira eta orain
dik hiztegi hori "e" letran doala uste dut. Euskeraz mendeetan zehar atera den guztiaren
biltegi honetan izango dute, bai euskal idazleak, bai euskalariek, jakin-iturri paregabea.

Badakit, azkenik, Euskaltzaindian lanean ari diren beste batzorde batzuez ere he
men hitzegin beharko nukeela: adibidez, Gramatika batzordeaz, Onomastika batzordeaz
etab., baina bego, labur egon behar dudala esan didate eta. Dena hemen aipatzerik ez
dago.

* * *
Ohitura omen da honelako egokieratan zerbait eskatzea. Nik, bada, hauxe eskatuko

nuke: Juan Mateo de Zabalaren sermoiak argitaratzea. Denak ez badira, sail bat bederen
aterako nuke, hOrlarako laguntza izatekotan, jakina.

Nor zen, bada, Juan Mateo de Zabala hori? Bilbotarra zen, San Antongo elizan
bataiatua. Zarautzen hil zen 1840. urlean. Frantziskotar fraidea (*).

(*) Aita Zabalak esaten digu. bera fraide sartu ondoren. apaiz-karrerako estudioak euskerarik
egiten ez zen lekuetako komentuetan egin behar izan zituela, eta orduan ellskeraz dorpetu egin
zela. Gero, berriz, apaiz-lanak ellskeraz egingo bazitllen. euskera berreskuratll behUlTean gertatu
zela. Meza eman ondoren, Bilbon bertan bilbotar gazteei eskolak ematen jardlln zen. Baina garai
nahasiak ziren haiek, bonapartismoagatik batez ere. Galizia aldera joan beharra izan zuen, eta han
Herbon-go (Corui'ia) Mixiolari-kolejioan bi lIrte pasa zituen, eta hain zaletu zen Mixiolari-kolejio
horietan egiten zen bizimodllaz, non, handik itzultzean, Zarauzko Mixiolari-kolejioan sartzeko bai
mena eskatu zuen, eta baita baimen hori lortu ere. Zarauzko kolejio horretako nagusi edo Guardian
bi aldiz izan zen, baina han ere egun txarrak ikllsi behar izan zitllen karlista eta liberalen arteko
istilllengatik bereziki (Iklls £1 Verbo Regular Va.l'(,ollgadoren hitzaurrea eta Aita Zabalak etxekoei
egindako eskutitz batzllk).
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Ez naiz hemen hasiko Juan Mateo Zabala honek hizkuntz-maisu bezala dituen goi
beheak neurtzen. Zertxobait esan beharra dut halere. Hark bere bizi-denboran ez zuen
bere lanik agertu. Bera hil ondoren, ordea, Gipuzkoako Diputazioak argitara zuen Aita
Zabala honen El Verbo regular vascongado del dialecto \·izcaino. 1848. Eta Bonaparte
Printzeak bere kontuz agertu zuen, baita ere, Aita Zabala honen beste Ian bat, hots,
Noticia de las obms vascongadas que han salido a la luz despues de las que cuenta
el P. Larramendi, San Sebastian, 1856.

Bibliografi lana da, noski, askenik aipatu dudan hau. Bibliografi honetan esaten du
Zabalak, egilea bizi denean, berak ez duela liburuaren kritikarik egingo liburuak bere
ustez kritika onik merezi ez badu (Hizkuntza aldetiko kritika du gogoan gure Zaba
lak (3).

Honekin esanik dago, noski, batere kritikarik egiten ez duenean, egileak ez duela,
Aita Zabalaren ustetan, kritika onik mrezi. Eta hauxe da kontua: berak bere bibliografian
aipatzen dituen euskal idazleen artean badira bi, bera bezalaxe, Zarauzko Kolejio edo
komentu hartako fraide zirenak, hots, Aita Afiibarro eta Aita Jose Kurz Etxeberria oiar
tzuarra. Lehenbizikoari buruz laudorio handiak egiten ditu Zabalak. Bigarrenari buruz,
aldiz, ez du deusik esaten, eta aldez aurretik esan duenaren arabera, badakigu isiltasun
honek zer esan nahi duen: ez duela, bere ustez, kritika ona merezi.

Oiartzuar idazle horrek bi itzulpen gutxienez zituen argitaratuak, hots, S. Fmntzisko
Saleskoaren Dehoziozko hizitzarako sarrera, 1821ean aterea; eta Jesusen imitaziozko
liburua edo Kenpisa. 1829an.

Aita Zabalak, bada, liburu hauei ez die baH:re kritikarik egiten, eta, jakina, aldez
aurretik egin duen abisuaren arabera, badakigu ez zuela liburu hauei buruz iritzi onik,
euskararen aldetik, noski. Erdal hitz asko erabiltzen zituen oiartzuar honek bat ere pre
miarik gabe, gure Zabalaren ustetan.

Oiartzuarrak, ordea, bazekien nonbait Juan Mateo Zabalaren iritzien berri eta eran
tzuten du hitzei kasu egitea haurkerietan ibiltzea dela (4).

Baina, jakina, nahiz idazleek nahiz hizlariek, nolatan ez dute hizkuntzaren eta hi
tzen kontu izango'J Arazo honetan Juan Mateo de Zabalak arrazoi zuela esan behar dela
uste dut.

Eta pasa gaitezen, beste gabe, Aita Zabalaren euskal idazkiei buruz zerbait esatera.
Aita Zabalaren euskal idazkiak sermoiak dira, mixioetako sermoiak. Bizkaieraz daude.

Gauza bitxia da benetan Aita Zabalaren sermoiekin gertatua. Zarauzko komentua
ren artxibuan -bera bizi eta hil zen komentuko artxibuan, alegia- Aita Zabalaren bes
te gauza batzuk gorde dira, baina sermoirik ez. Aita Juan Ruiz de Larrinagak gure Za
bala honen gauzak arretaz aztertu zituenak, hark egindako beste lanak xeheki aipatzen
ditu, baina sermoien aipurik ez du egiten (5). Neronek ere neure Historia de la Lite
ratura Vasal liburuan ez ditut aipatzen.

(3) lkus VILLASANTE. Hi.Horia de la Literatllra VasCli. n." 268.
(4) Ikus S. Frantzisko Saleskoaren bizitzarako sarreraren hitzaurreko nota batean esaten due

na. Ikus, baita ere, VILLASANTE, Historia de la Literatllra Vasca. n." 275. nota 92.
(5) RUIZ DE LARRINAGA (Juan): "EI VascOfilo Franciscano R.P.Fr. Juan Mateo de Za

bala. Estudio bio-bibliognifico. Con un apendice de D. Luis de Lezama-Leguizam6n". San Se
bastian, 1927.
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Zer gertatu zen, bada, Aita Zabalaren semoiekin? Inork ere ez zekiela non zeuden,
eta ez ba ote ziren ere.

Orain, berriz, badakigu hiru liburu guttienez utzi zituela Aita Zabalak ongi josiak
eta enkuadematuak, bere !etra ederraz idatziak. Hiruek dute titulu berbera, hots, Doc
trina ta Sermoiac. Titulu bikoitz honek zer ikusi du Zarauzko herri-mixiolariek mi
xioetan egiten zituzten predikuekin? Izan ere, bitarikoak izaten ziren prediku horiek:

I) Doktrinak: Zer ziren hauek? Entzulearen adimena argitzera zihoazenak: sinestu
behar diren egiak, gorde behar diren aginduak, hartu behar diren sakramentuak, etab.; "

2) Sermoiak: hauek gizonaren bihotza eragin eta bultzatzera doaz, konberti dadin,
etab.

Hiru liburu azaldu direla esan dut. Bat, non, eta Jerusalenen. Bai, Jerusalenen. Han
dago orain ere, baina badugu beronen fotokopia. Nola izan zen liburu hori hara joatea?
Ez dakigu zuzen, baina badakizue frantziskotarrak direla Jesusen bizitzako gertaerak
gertatu ziren toki santuen zaindariak. Fraide euskaldunen bat joan zen hara nonbait, han
urte batzuk pasa eta gero berriz itzultzekotan, baina han hilko zen eta han gelditu zen
liburu hori. Nikolas Zumalde frantziskotarra izan zen liburu honen berri ekarri ziguna.
Ondo gogoan dut behin nola erakutsi zidan fotokopia bat, bertan ageri zen !etra norena
izan zitekeen galdetuz. Eta nik ikusi bezain laster erantzun nion:

"Letra hori Juan Mateo de Zabalarena da. Aspalditxotik dut ezaguna".

Oso kaligrafia ederra, dotorea eta argia zuen, ba, Aita honek.

Bigarren liburua, aldiz, lrungo pasionisten komentuan gorde izan da. Eta hiruga
rrena Bermeoko gure komentuan.

Nire susmoa da, bada, Aita Zabala hil zenean -eta handik guti Mendizabal-en
desamortizazio-Iegea aplikatu zen Gipuzkoan, erlijiosoen bizitza debekatuz; apaiz be
zala, ordea, bizi zitezkeelarik. Nik uste dut, bada, Aita Zabala hil zenean fraide batzuek
hartu zituztela haren serrnoi-liburuok beren predikuetarako lagungarri izango zituztelako
ustetan. Urte askotan liburuon jabeak zein ziren eta beroien egonlekuak non zeuden
jakin gabe egon gara, baina azkenean agertu dira.

Ni euskaltzainburu nintzela, eskatu nion Itziar Rekalderi -Gasteizko Euskaltzain
diaren ordezkaritzako langileari- beste lanik gabe zegoen uneetan, ordenagailuz pasa
zitzala sermoiok, eta zati handi xamarra egina dago. Baina ordenagailura pasatua ori
ginalaren arabera aztertu eta zuzendu ere beharko da, noski.

Adierazi nahi dut, bada, behar den laguntza eskuratzen badut, eta Jainkoak osasuna
emanik, bilbotar honen euskal lanaren zati bat bederen argitara nahi nukeela, eta nire
ustez argitaratzea merezi duela.

Badakit nik liburu hauek ez direla gehiegi saltzen; baina gure hizkuntzaren lekuko
dira, eta behar ditugu ezagutu, aztertu eta eskutan erabili, hizkuntzaren beraren sustraiek
gugan erro sakonagoak egin ditzaten.





BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK
AlTA LUIS VILLASANTE KORTABITARTE

JAUNARI OMENALDIA

Bilbo, /994-/0-28
Jose Alberto Pradera,

Bizkuiko diplltutu Jlugllsiu

Agintari,
Euskaltzain,
Lagun,
Jaun-Andreok:

Egun eder-ederra dogu gaur Bizkaian eta Foru Aldundi honetan, Bizkaiko seme
ospetsu baten omenaldia ospatzen dogulako eta Bizkaiko seme horrek egin dauzan hain
beste Ian eta hain onak gomutatzen doguzalako eta berak harrotasunez betetzen gaitue
lako bizkaitar guztiok.

Lizundia jauna, Aita Villasantek, besteak beste, Euskaltzaindiaren eta euskara ba
tuaren inguruan egin dauan behar handiaz ihardun izan da, eta goragarria da benetan
Ian horixe, Bizkaiko semeok harrotzen gaituena, Bizkaitik gogor bultzatu eta aurrera
eroan izan dalako beti batasunaren ardura eta ikurrina. Azkue-tik hasi eta Villasante
Aitak, neurri batean, burutua, tartean beste asko gogora ekarri daikeguzala, Gabriel
Aresti bera izan daiteke bigarren garaiko suspertzailerik beroena.

Beharbada, harritu egingo zaitue ni orain bizkaieraz berbetan entzuteak, baina guk
etxeko berbetea erabilten badogu be, eta Bizkaiko Ahaldun Nagusiak arrazoi gehiagoz
oraindino, ez dogu sekula batasunaren arazoa zapuztu. Bizkaitar euskal idazleek gipuz
keraz hainbeste aldiz eta batere higuinik barik idatzi dabe eta batasunaren gurditik be
ahal izan daben neurrian tira egin dabe. Hizkuntzak herria egiten dau, eta Bizkaiak ez
deutso sekula ukorik egin ezertan Herri honen batasunari, eta askoz be gitxiago hiz
kuntzari jagokonez, hauxe dalako herriaren izatearen ardatza.

Oso-osorik hartzen doguz baita geure egiten be Lizundia jaunaren berbak, Aita Vi
lIasantek ondo baino hobeto irabazi dauzalako omenik onena eta berbarik ederrenak.

Urterik okerrenetan hasi zan euskararen aldeko beharretan, artean askorik egiterik
be ez zegoenean. Gazterik hasi zan idazten, batez be herri xehearentzat, AraJlWZU al
dizkarian, eta horren garrantzia ezin izango dau inork ukatu, mila bederatziehun eta
berrogeita bederatzi eta hamarrean eta urte horreetan, euskara euskaldunen etxe askotan
sartzen zalako AraJlZuzu aldizkariaren eta, besteen artean, Aita Villasanteren eskutik.
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Gero Ian mardulagoak eta sakonagoak egingo ebazan Aita Villasantek, euskarari
buruzkoak, eta euskararen inguruan, baita euskal idazle klasikoak ezagutzera emoten
be.

Lehenengo lantxoa mila bederatziehun eta berrogeita lauan idatzi eban eta aurten
bete dira Aita Villasante idazten hasi zaneko berrogeita hamar urteak. Zenbat eta zenbat
ez ete dau idatzi ordutik l Sinistu be ezin leiteke egin pertsona batek, gaur egunean,
aspaldiko idazleen antzera, hainbeste idatzi leikeanik berak bakarrik. Nahikoa da Aita
Villasantek urterik urte idatzi dauzan lanen zerrenda ikaragarria ikustea harri eta zur
geldituteko.

Esan daiteke, kezka gitxirekin esan be, euskal literaturaren ezagutza Euskal Herrian
Aita Villasanteri esker lortu dala, bere literaturaren historian edan dabelako gaurko ira
kasle guztiek. Axular benetan ondo ezagutzera be berak emon deusku guztioi. Beste
hainbeste lan, nahiz morfologiaz, nahiz beste autoreei buruz, berak eskeini deuskuz.
Horrez gain, bera be euskal idazle on eta ugaria da eta, berak dinoenez, Euskal Herriari
eskeini deutson emoitzarik onena euskaraz idatzi dauan guztia da.

Jose Alberto Pradera, Bizkaiko diputatu nagusia eta Luis Villasante

Hori gutxi balitz, Aita Villasantek, lehen esan doguzan urte lior hareetan, Arantza
zuko gazteei euskara erakusten jardun eban eta horren emoitzek be oraindino jarraituten
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dabe. Irakaskuntzaren haunditasuna hortxe dago: ez da jakiten noiz amaituten dauan,
inoiz amaituten badau, fruituak emoten. Aita Villasanteren eskuetatik igaro ziren gaz
teak oraindino lanean dabiz han eta hemen, heldutasunik oparoenean eta fruiturik one
nak emoten.

Barriro dinot, ondo merezi dau Gernikako seme honek omenaldi hau, eta guk gura
geunkena Bizkaiko herriaren eskerronaren adierazgarri eta, ziur nago, Euskal Herriaren
eskerron eta mirespenaren adierazgarri be, ehin batean, gerta daitekeena da.

Aita Villasante euskaltzain egin zanean, hementxe, Bizkaiko Foru Aldundian, egin
eban sarrera-hitzaldia. Denborak, ordukoa eta gaurkoa, ez dira bardinak, ez Aita VilIa
santerentzat, ez euskararentzat, ezta guretzat ere. Baina pozik gagoz gaur Aita Villa
santeri, hainbeste urteren buruan, omenaldi hau egin ahal deutsogulako Foru Aldundi
honetan.

Gaurko egun honen gomutagarri legez, artista pintore ezagun bati, Jesus M." Laz
kanori, hain zuzen, Aita Villasanteren erretratu bat agindu deutsogu, eta, Jainkoa lagun,
erretratua eginda egon daitenean, Foru Aldundiko bibliotekan ipiniko dogu, hara joan
daitezan guztiek Aita Villasanteren eredua begien aurrean izan daien.

Bestalde, berak oraintxe Bilboko euskal idazle bat darabil esku artean, Aita Mateo
Zabala. Eta zer gauza ederragorik guretzat hori argitaratzen Aita Villasanteri laguntzea
baino? Horixe izango da gure aldetik pozik egingo deutsogun beste oparia, gure oparia
barik, berak geuri egiten deuskuna bada be.

Eta azkenik, Bizkaitar guztien izenean, atseginik handienaz eskeiniko deutsot orain-
txe ozpakizun honen oroigarritzat honako plaka hau, honelaxe dinona:

"Bizkaiko Foru Aldundiak
AlTA LUIS VILLASANTE-ri
euskararen eta Euskalerriaren aIde
egin duen Ian handiagatik.
Bilbo, 1994ko urriak 28".





AlTA LUIS VILLASANTERI
OMENALDIA
GERNIKAN

/994-/2-23

Jose A11fonio Arana Martija

Duela urte pare bat, 1992.eko uztailaren 24an, euskaltzainburu ohia den Luis Vi
lIasanteri omenaldia eskaini zion Euskaltzaindiak Gernikan. Hara zer dioen gure Era
kundearen Oroit-/dazkiak:

"Uztailaren 24an, Gernika-Lumoko Udaletxean, Euskaltzaindiak Luis Villa
santeri eskainitako omenaldia ospatu da. Mahaiburuan eseri dira Jean Harits
chelhar, euskaltzainburu eta Luis Villasante euskaltzainburu ohiarekin batera,
Sergio Villa, hiriko alkateordea, eta M. Karmen Garmendia, Eusko Jaurlari
tzako Hizkuntza Politikarako idazkari nagusia. Gorazarre honen barruan, Luis
Villasanteren omenez burututako lker bildumako VI. liburukia aurkeztu da.
Bertan atxekimenduzko hainbat gutun irakurri dira, besteak beste, Jose An
tonio Ardanza, Lehendakariak bidalitakoa".

Aipatu omenaldi liburu horretan agertzen da Luis Villasanteren biografia eta bi
bliografia, 744 idazlanen fitxa bibliografikoak ematen direlarik. Lan oparo hori burutu
duen gizonak merezi zuen erakundeak bere jaioterrian eskaini zion omenaldia. Baina
biografiaren hasieran azaltzen nuen nik nolabaiteko mindura beste erakunde eta aginteek
ez ziotelako merituak aitortzen, gehien bat euskararekiko egin duen lana eskertuz. Eta
hara non aurten, urriaren 28an Bizkaiko Foru Diputazioak egin zion Bilboko jauregian
ezinbestekoa zen omenaldia, eta gaur Gernikan Udalak gauza berbera. Pozik gaudela
gernikarrok halako herrikidea izateaz esango nuke, eta aitormen hau gernikar guztien
izenean egiten diogulakoan nago.

Atxakia baino ez bada ere, idazleak izan diren beste gernikar frantziskotar batzuk
nahi nituzke zuen gogora ekarri: Juan Ruiz de Larrinaga, historiagile eta bibliografoa
eta beronen loba den Angel Uribe Ruiz, de Larrinaga, frantziskotarren historiaz lanean
ari dena. Ezin ahaztu Ignacio Omaetxebarria Martitegi, I957an euskaltzain urgazle izen
datua eta Jose Antonio Gandarias, euskararen irakasle trebea. Eta nola ez gogoratu, ger
nikarrak jaiotzez izan ez arren, euskaltzain oso izan ziren Seber Altube (1920), Karmelo
Etxegarai (1922) eta Bonifazio Etxegarai (1929). Gerra aurretik jesuitek Gernikan izan
zuten etxean bizi izan zen beste euskaltzain oso bat, Erraimun Olabide arabarra (1921 ).
Eta euskararekin zerikusirik izan ez arren, idazle jesuitak aipatzen ari garenez, gutxik
dakitena da Remigio Vilarifio Ugarte Gernikan jaioa zela; hau izan daiteke, behar bada,
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liburu, artikulu, eta abar gehien idatzi duen gernikarra. Izan bedi hauentzat ere gure
ohorezko gogoramena.

Baina gaurko ospakizunaren haritik apur bat ihes egin ondoren, goazen berriz Vi
llasanteren muin eta ingurura. Gaur Gernika den Ajangizko Errenteria auzoan, Txau
txiren etxean, jaio zen Luis Villasante Kortabitarte 1920.eko martxoaren 22an. Baina
elizaz, Gernikako Andra Maria parrokiakoa zen auzo hori eta eliza horretan bataiatua
izan zen. Lehen ikasketak Gernikan egin ondoren, ikaskide izan zuen Jose Antonio Gan
dariasekin joan zen Villasante Arantzazuko komentura 1931 an. Bonbardaketa egunean
Gernikan zen eta urte berean hartu zuen Zarautzen frantziskotarren jantzia edo habitua.
Gero Oliten hiru urte bete ondoren, Arantzazura joan zen, bertan orain arte bizilekua
izan duela. Bi urte edo egin zituen Comillaseko seminarioan, Teologiako Doktoregoa
burutzen eta bertan apaiztu zen I945ean. Teologia eta euskara irakasle izan zen gero
Arantzazun. Villasantek euskaraz idatzi zuen lehen artikulua 1944. urtekoa da.

Bi arlo nagusi jorratu ditu Aita Villasantek bere ikerketa eta idazlanetan: erlijioa
eta euskara. Frantziskotar umil honek, erlijioari dagokionetik, bi pertsona maite eta az
tertu izan ditu: Zumaiako Angeles Sorazu eta Agredako Maria Jesus monjak. Lehenari
buruz, gaztelaniaz eta euskaraz hainbat liburu eta artikulu idatzi eta prestatu ditu. Baina
arlo honetan ezin ditugu ahaztu euskaraz idatzi dituen honako liburu mardul hauek:
Jaillkoa, Jesukristo, Eliza, Kristau Fedea, euskara landu eta aberatsaren aldetik ere
dutzat har ditzakegunak. Eta euskarari dagokionetik zer esan 1 Hor dugu hasteko
1961.ean kaleratu zuen Historia de fa Literatura Vasca, etxean denok, irakurgai eta
ikasgai izan behar dugun liburua. Euskararen morfologiari buruz eta euskararen auziaz
idatzitako Eleizalde bildumakoak ditugu eskergarri. Gure hizkuntzaren klasikoak ere
aztertu eta kaleratu ditu, eta zenbat eta zenbat artikulu, txosten eta abar.

Gernika-Lumoko Udalak, 1994-XI-24an, osaka
bilkuran eta aho batez onartutako izena. Berau
Errenteria auzoan kokatua, lehen 'Arratzu bi
dea' eta orain 'Aita Luis Villasante' kalea.
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Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu zuen Villasante 195 I.eko otsailaren
23an, eta urte berean, irailaren 25ean euskaltzain oso. Lehen eta gero egin zuen lana
paregabea izan bazen ere, azpimarratzekoa da 1970.ean euskaltzainburu hautatua izan
ondoren eman ziguna. Hamazortzi urtez izan da Aita Villasante euskaltzainburu,
1988.ko abenduan kargua utzi zuen arte. Ulertezina izan zen askorentzat fraide apal hau
kargu horretarako izendatua izatea. Baina ez zuten hutsik egin orduko euskaltzain hau
tesleek. Erdi lozorroan zegoen gure Erakundea berpiztu zuen: epealdi berri baterako
arau egokiagoak eman zizkion, ikerketak areagotzeko batzordeak sortu zituen, euskara
batuari bultzada eman zion, euskalkiak baztertu barik, langile eginkorrekin inguratu
zuen bere erantzunkizuna, barne jardunaldiak eta biltzarrak antolatzeari ekin zion, no
labait kalera atera zuen erdi isilean zebilen Akademia. Hor daude lekuko bizitasunaren
ondorioak.

Nik neuk asko lOr diot Aita Villasanteri, eta parka egidazue aipamen pertsonala
egitea. Berak Euskaltzaindiari gomendatuta izan nintzen bibliotekari izendatua 1978.ean
eta euskaltzain urgazle 1979.eko abenduan. Villasante euskaltzainburu zelarik euskal
tzain oso izendatua izan nintzen 1988.eko urriaren 28an. Urte bereko abenduaren 30ean,
berak euskaltzainburu kargua utzi zuen egunean erakundearen diruzain hautatua izan
nintzen. Eta Gernikan nire euskaltzain sarrera-hitzaldia eman nuenean, I989.eko uztai
laren 28an, bera izan zen aitabitxi eta nire hitzaldiaren erantzule. Beraz, gaur egun eus
kaltzain oso garen bi gernikarren arteko lotura handia da eta maisuari eskaintzen diodan
omenaldi gisakoa gaurko aitorpen hau.

Aita Villasanteri buruz ezin nuen gutxiago esan. Gehiago esanak ditut eta esateko
parada izango dudalakoan nago. Baina gaur benetan pozten nauana da herriak, jaiote
rriak eskaintzen dion omenaldia. Zorionak Aita Villasante, Gernikan, Bizkaian eta Eus
kal Herrian inork merezi badu omenaldia zu baitzara. Honekin amaitu dut gaurko nirea.
Denoi mila esker.





JEAN HARITSCHELHAR-EN MINTZALDIA,
IRATZEDER·EN OMENALDIAN,

Rahmall, 94ko urriarell 29all

Eusko Ikaskuntzako buru jauna,
Agintari agurgarriak,
Euskaltzainkideak,
Andereak eta Jaunak, agur

AtlO, Aita Villasante-ren omenaldia genuen Bizkaiko Foru Aldundian; egun, bil
duak gara Aita Xabier Diharce "Iratzeder"-en inguruan, Manuel Lekuona saria eskain
tzen diolakotz Eusko Ikaskuntzak. AtlO, euskaltzain bat ohoratua, gaur bertze bat, biek
goraki daramate Euskaltzaindiaren omena. Nolaz ez da bozkariatuko Euskaltzaindia ho
rrelako bi ekintzekin?

Ez naiz Aita Xabier-en bizitzaz mintzatuko, are gutiago haren obraz. Halere. badu
orai 32 urte elgar ezagutzen dugula, 32 urte elgarrekin sartu garela Euskaltzaindian, hala
erabaki baitzuten orduko euskaltzainek, 1962-ko uztaileko bilkuran. Zu, sortuz gero,
Euskal Herrian bizi zinen, ni aldiz berrikitan Euskal Herriratua.

Frailetu zinenean, utzi zenuen aitamek emanikako izena eta bertze bat hautatu ze
nuen, euskaldun saindu baitena, Xabier nafartar misionest haundiarena, harek bezala
zuk ere erroak Euskal Herrian eta gogoa mundu zabalean. Belokeko xoko hartarik ho
beki ikusten baita mundu zabalaren zabala.

Aurten, Manuel Lekuona saria emana zaio Iparraldeko olerkari bati. lratzerder-i.
Hau da literaturako hautatu duzun izenordea. Zuhaurek badakizu zertako, bainan izen
eta izenondoa juntatuz, susmatzen dut gogoan zenuela gure mendietako landare nasaia,
berdea primaderan, emeki emeki urre-gorritzen dena udazkenean, kolore biziez apain
duz bazter guziak.

Melldief(//! dell ederrella
irafze osfOa

Zu!wifzeulIl jaullell jaulla
aifell !laifz-olldoa.

Nolaz ez dio olerkariak "iratze" izenari emanen "eder" izenondoa? Hala hautatu
duzu orai berean aipatu dudan bertsoan. Alabainan, olerkariak dauka bihotzean ederra
ren lillura, edel1asunez jaunzten duelarik sortzen dituen olerkiak, hitzak elgarrekilan jo
siz, hitzak neurtuz eta bidenabar ederraren ederra sortuz, ederraren pindarra piztuz.

Nere pilldarrak bihofz ZOllbeifefall
pilldar piztuko due!ako esperallfzall
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Bi neurtitz horiek idatzi dizkidazu Bi::iurell o/erkiu liburu ederraren eskaintzan. Ene
gogoan daude geroztik, ezin ahantzizkoak

Elgar ezagutu aitzin banuen zure ben-i, olerkien bitartez, haien artean Etxahunez
egin zenuena, Cure Heniull agertua 1957-an

Behar zen, zinez, olerkaria izan, ulertzeko lehenik, adierazteko gem zer izan den
Etxahunen bizia.

Etxuhull
I::ell hero, i::ell ilull

Et.rohull

Ezkerretik eskubira: E. Larre, T. Peillen, E. Knorr, P. Xarritton, Iratzeder, J.
A. Arana Martija, J. Haritschelhar, B. Oihartzabal, J. M. Lekuona.

Lau aldiz agertzen den errepikak erakusten du nor zen Etxahun eta izenak salatzen
badu izana. "izen bero"-k nabarmentzen du Etxahunen sukarra, "izen ilun"-ek ukan di
tuen nahigabeak. Behar nuke olerki osoa irakurtu hobeki adierazteko Iratzeder-en sen
dimendua Etxahunen biziaren aitzinean. Asmatzen du, azken urteetan bezala, herriz
herri dabilala. nonbait, eskale bilakatua:
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Non /wbi/ orai Etxahun, zoin bidetan kantuz
Hire pertslII/o minkorrak jender karkai/otuz!

Hire hihotz kartsu eta za/abegi hori
Bidetw/ ote deramak zarrapo ta zauri?

Herrestan ote /wiz hei/az hei/a joaki
Ezpain zimurrak irri, harnea urriki,
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Hitz laburrez, bakoitzak bere indarra daukala, dena errana da. HoI' daude Etxahunen
bi aurpegiak: kanpotik irri eta karkaila, barnetik zarrapo, zauri eta urrikia.

Badabila Etxahun, arima erratuaren pare:

HoI' /wiz ote aize /uzek, gau-illtzirak /agun,
Gauez-gau diote/arik: Et.w/wn, Etxa/nm... ?

Eta azken eske horretan "minez, maitez, errabiaz pertsutzen zen" Barkoxtar kobla
ria badoa, betiereko bilatzaile bilakatua.

Bai, doa/a, hidez hide eta hei/az hei/a
Euska/ anaien amorez fainkoaren bi/a...

Behar zen olerkaria izan horrelako olerki baten idazteko, hain sakonki zilatzen due
na Etxahunen izana.

Edozein olerki hauta nezakeen, bainan aise ulertzen duzue zertako hautatu dudan
hau, ene orduko ikerketak gogoan atxikiz. Eta hain zuzen ere, Beloken idatzi dut ene
tesiaren bigarren partea, Belokeko ixiltasunean, Ian baliosa egin baitut fraileen bizitzeko
manera nereganatuz.

Behar zen ere olerkari izan Sal moen euskaratzeko, kantua kantu egon zedin beste
hizkuntzetan bezala gurean ere. Hori egin du Aita Xabier-ek. Beloken liturgia berriz
tatzeko taldea sortuz, fraile eta apez zenbait, elgarrekin lanean, eskuz esku, anaitasun
haundienean, euskaldunek ukan zezaten bertzeek bezala Jainkoaren otoizteko ahala eus
karaz. Obra eder eta mfresgarria izan da orduan BeIoken egin zena.

Bigarren aldikotz, Manuel Lekuona saria Iparraldeko batek dauka: lehena Eugene
Goyheneche historiagilea, goizegi zendua, bigarrena zu zara, Aita Xabier.

Pentsatzen dut olerkaria nahi ukan dutela ohoratu. Arrazoinekin naski. Hautu ona
egin dute ezen norbaitek IparraIdean merezi balin badu sari hori, zuk merezi duzu, sortu
duzun obrarengatik, beti gogoan zenuela Jainkoa eta herria eta bi horien arteko lokarria:
euskara.

Zorionak beraz, bai Eusko Ikaskuntzari, holako hautu bat eginik, bai zuri ere Aita
Xabier "Iratzeder", Euskal Herriari egin diozun paregabeko emaitzarengatik .

Gizonak ixi/tzen /w/aki,
nasaiki ha/uke /wski
here hizian o/erki.

Gizonak sinesten /w/aki
noiz nahi /ezake hunki
fauna herekin i/Ji/ki.
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Gizollak mintzatzell ba/aki.
!?ozoki /ezake aurki

;:.oill dell bizia o/erki

Errepikatzen dut lehen bertsua:

GiZOllak ixi/tzell ba/aki.
Ilasaiki ba/uke Ilaski
bere biziall o/erki.

Olerki eta olerkariaren aintzinean ixiltzen naiz, beraz.
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"RESURECCION M.a AZKUE"

LITERATURA·SARIAK. 1994

Bilbo, 1994-X-28





IPUINAK ETA BERTSOAK

Egoitza, Bilbo, 1995-02-24

Mahaiburuan eseri dira: Jean Haritschelhar, euskaltzainburua; E. Knorr, idazkaria;
Daniel Soloaga, Bilbao Bizkaia Kutxako arduraduna; Xabier Altzibar, epaimahaikidea;
Juan Luis Goikoetxea, euskaltzain urgazlea eta iazko sarituriko Iiburuaren prestatzaile,
zuzentzaile eta aurkezlea.

Aretoan aurkitzen dira: Juan Mari Lekuona, buruordea; Jose Antonio Arana Mar
tija, diruzaina; Pierre Charritton, Jean-Louis Davant, Xabier Diharce "Iratzeder" Patxi
Goenaga, Alfonso Irigoien, Xabier Kintana, Emile Larre, Befiat Oihartzabal, Txomin
Peillen eta Luis Villasante, euskaltzainak; Gotzon Aurrekoetxea, Ricardo Badiola, Juan
Angel Etxebarria, Xalbador Garmendia, Jose Maria Larrarte, Jose Luis Lizundia, Abel
Muniategi, Jesus Oleaga, Patxi Uribarren eta Juan Jose Zearreta euskaltzain urgazleak;
Pello Telleria, Euskaltzaindiko eragile teknikaria; Roman Berriozabal, Eusko Jaurlari
tzako Bizkaian Kultura ordezkaria; zenbait kazetari, sarituen senitarteko eta abar.

Endrike Knorr, idazkariak Xabier Altzibarri eman dio hitza, zeinek aurtengo sari
tuen meritu eta aipamen nagusiak egiten dituen.

Ondoren, Juan Luis Goikoetxeak 1993.urtean saritu liburukiaren aurkezpena egiten
du, hots, 1puinak eta Bertsoak, 1993. Juan Luisek zera azpimarratu du bereziki Merche
Olabe irudigilearen Ian bikaina. Bestalde zera adierazi du, alegia, izandako partaidetza,
aurkezturiko lanen goi maila, egileen irudimena eta gaurkotasuna. Honez gain, hemen
dik aurrera Bilbao Bizkaia Kutxak eta Euskaltzaindiak antolaturiko sariketa honetan
partaidetza haundiagoa izanen delakoan, amaiera egin dio aurkezpenari. Amaitzeko, es
kerrak eman dizkie bai Bilbao Bizkaia Kutxari eta bai Euskaltzaindiari egindako aha
legin eta diru-zabaltasunarengatik.

Jarraian, Xabier Altzibarrek epaimahaiaren erabakia irakurtzen du, banan-banan sa
rituak urreratzen direlarik eta mahaiburukoen eskuetatk sariak jaso.

Azkenik, Euskaltzainburuak esker oneko berbak esaten ditu Bilbao Bizkai Kutxa
eskertuz eta idazle gazteen merituak azpimarraturik.

J.L. Lizundia,
idazkariordea

Ricardo Badiola Uriarte,
argitalpen eragilea
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R.M. Azkue gazteentzako sariketako epaimahaiak, X. Altzibar, Inaki Bernaola eta
Joan Otaegi-k osatua, erabaki hauek hartu ditu:

I. "B" mailako olerkian ondoko lanak saritu dira:

I. Saria: "Estazio zahar batean zure zai". Arkaitz Estiballes.

2. Saria: "Otis Redding gogoan". Urtzi Urrutikoetxea (Koldo Urrutikoetxea).

3. Saria: "Kukua Euskal Herrian". Ekaitz Goikoetxea (Jon Elosegi).

* * *
2. "B" mailako narrazioan ondoko lanak saritu dira:

I. Saria: "Gertrudisen i6 Reihler-Ottoplatz S tranbia". Urtzi.

2. Saria: "Larrosa ihintzia". Urrutikoetxea (Koldo Urrutikoetxea), Jabier Munoz
Fernandez.

* * *
3. "A" mailako narrazioan ondokoak saritu dira:

I. Saria: "Oh ez". Ekain Garmendia (Daniel Maiza).

2. Saria: "Luzarra kalea". Goiuria Lauria (Andoni Goirena).

3 . Saria: "Aparte". Oibar Egia (M." Pilar Eizaguirre).

* * *
4. "A" mailako olerkian sari gabe utzi da.

* * *

Izep: X. Altzibar Izep: Joan Otaegi Izep: Inaki Bernaola

Bilbo, 1995ko urtarrilaren 28an.



HITZARMENAK / CONVENIOS





UNIVERSIDAD DEL PAIS VAS
COIEUSKAL HERRIKO UNIBERTSI
TATEA ETA REAL ACADEMIA DE LA
LENGUAVASCA/EUSKALTZAINDIA
REN ARTEKO HITZARMENA

Leioa, mila bederatziehun eta lauro
geita hamabosgarreneko otsailaren zor
tzian.

BILDUTA

AIde batetik, JUAN JOSE GOIRIE
NA DE GANDARIAS jauna. Universidad
del Pais Vasco I Euskal Herriko Uniber
tsitatearen Errektorea, Erakunde honen
izen eta ordezkaritzan, eta bestetik, JEAN
HARITSCHELHAR DUHALDE jauna,
Real Academiade laLenguaVascalEuskal
tzaindiaren burua, azken honen izen eta or
dezkaritzan, zera

AZALTZEN DUTE

I. Ordezkatzen dituzten Erakun
deen helburuetan zenbait amankamunak
dituztela, bereziki euskarari dagozkionak,
Universidad del Pais Vasco I Euskal He
rriko Unibertsitatearen Estatutuen I. eta
VIII. Tituluetan eta Real Academia de la
Lengua Vasca I Euskaltzaindiaren Arau
tegiaren lehen artikuluan azaltzen dire
nak.

II. Erakunde bion helburuok bete
tzeko asmoz eta bakoitzaren prozeduren
arauz onartuta, ondoko klausulen arabera
zera.

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD
DEL PAIS VASCOIEUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA Y LA REAL ACA
DEMICA DE LA LENGUA VASCA I
EUSKALTZAINDIA

Leioa, ocho de febrero de mil nove
cientos noventa y cinco.

REUNIDOS

Por una parte, D. JUAN JOSE GOI
RIENA DE GANDARIAS, Rector de la
Universidad del Pais Vasco I Euskal He
rriko Unibertsitatea, en nombre y repre
sentaci6n de esta Instituci6n, y por la
otra, D. JEAN HARITSCHELHAR DU
HALDE, presidente de la Real Academia
de la Lengua VascalEuskaltzaindia, en
nombre y representaci6n de esta ultima,

EXPONEN

I. Que las Instituciones a las que
ambos representan tienen objetivos co
munes. especialmente los referentes al
euskara, los que se mencionan en los Ti
tulos I y VIII de los Estatutos de la Uni
versidad del Pais Vasco I Euskal Herriko
Unibertsitatea y en el primer articulo de
la Normativa de la Real Academia de la
Lengua Vasca I Euskaltzaindia.

II. Que para poder cumplir los ob
jetivos de ambas Instituciones, y aceptan
do las normas de procedimiento de cada
una de ellas, de acuerdo con las siguien
tes clausulas.
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ERABAKITZEN DUTE

Lebena:

Universidad del Pals VascolEuskal
Herriko Unibertsitateak eta Real Acade
mia de la Lengua Vasca / Euskaltzain
diak, batak besteari bere ikerkuntz
ondarea erabiltzea uzten dio. Erabilmen
duaren xehetasun eta arauak hitzarmen
honetan sortzen den Jarraipenerako ba
tzordenoak finkatuko eta garatuko ditu.

Bigarrena:

Universidad del Pals Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitateak, euskarari dago
kionez. Real Academia de la Lengua
Vasca / Euskaltzaindia aitortzen du Era
kunde aholku-emaile ofizialtzat.

Hirugarrena:

Universidad del Pals Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitateak eta Real Acade
mia de la Lengua Vasca / Euskaltzain
diak elkar aintzakotzat hartzen dute ,goi
mailako ikerkuntza-gune gisa. Ondorioz,
Erakunde biok ikerkuntza arloan elkarren
arteko proiektu zehatzak asmatu, prestatu
eta burutuko dituzte, ildo berezi aman
komunak sustatuz eta ikerketa progra
makuntza orokorretan lehentasunak azal
duz.

Laugarrena:

Euskararen gaineko ikerkuntza erraz
teko, Real Academia de la Lengua Vasca
/ Euskaltzaindiak argitaratzen dituen li
buru guztietatik ale bat Universidad del
Pals Vasco / Euskal Herriko Unibertsia
teari igorriko dio, eta azken honek lehe
naren "Azkue Biblioteka"-ra' euskaraz,
euskararen gainean edo / eta Euskal He
rriari buruz argitaratzen dituen liburu
guztietatik ale bat igorriko duo
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DECIDEN

Primero:

La Universidad del Pals Vasco / Eus
kal Herriko Unibertsitatea y la Real Aca
demica de la Lengua Vasca/euskaltzain
dia, se facilitaran el redproco uso de sus
respectivos patrimonios investigadores.
Las especificaciones y normas de este
uso seran establecidas y desarrolladas por
la comisi6n de Seguimiento establecida
en este convenio.

Segundo:

La Universidad del Pals Vasco / Eus
kal Herriko Unibertsitatea. en 10 que
respecta al Euskara, reconoce a la Real
Academia de la Lengua Vasca / Euskal
tzaindia como la Insituci6n consultiva
oficial.

Tercero:

La Universidad del Pals Vasco / Eus
kal Herriko Unibertsitatea y la Real Aca
demia de la Lengua Vasca / Euskaltzain
dia se reconocen mutuamente como
centros superiores de investigaci6n. Por
ello, ambas Instituciones sugeriran, ela
boraran y desarrollaran proyectos de co
laboraci6n espedficos en el ambito de la
investigaci6n, potenciando Hneas comu
nes especiales y estableciendo las prio
ridades de las programaciones investiga
doras generales.

Cuarto:

Con el fin de facilitar la investiga
ci6n referente al euskara, la Real Aca
demia de la Lengua Vasca / Euskaltzain
dia enviara a la Universidad del Pals
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea un
ejemplar de cada uno de los libros que
publica, y esta ultima remitira a la "Bi
blioteca Azkue" de la primera instituci6n
un ejemplar de cada uno de los libros pu
blicados en euskara, de los referentes al
euskara 0 de los referentes al Pals Vasco.



BERRIAK

Bosgarrena:

Ikerkuntzarako interegarn Izan dai
tezkeen argitaratugabeko lanak, hots, te
siak eta beste motatako ikerlanak batak
besteari luzatutako dizkio egileen jabe
koa errespetatuz eta beronen baimena lor
tuz.

Sigarrena:

Erakunde bien arteko euskarari bu
ruzko ikerkuntza emaitza argitaratzeko
koedizioen politika bermatuko da.

Zazpigarrena:

Universidad del Pafs Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea eta Real Acade
mia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia
ren artean helburu hauek bideratzeko
Jarraipen batzorde bat sortzen da, sei
kidek erdibana osotua, hitzarmell honen
sinatzaileek Erakunde bakoitzari da
gozkionak izendatuko dituztelarik eta be
rauetatik Errektore jaunak eta Euskaltzain
buruak izendaturik, Erakunde bakoitza
ren aldetik koordinakuntza harremanen
arduradun bana. Jarraipen batzorde hau
urtean hiru aldiz behintzat bilduko da, eta
bere esku izango da hitzarmell honen ha
rian sor daitezkeen arazoak zuzendu eta
erabakitzea.

Zortzigarrena:

Hitzarmell honek bost urteko iraupena
izango du, jarraian beste horrenbesteko
aldietan luza daitekeena, epea bete aurre
tik izenpetzen duten erakundeetariko ba
tek hiru hilabete lehenago salatzen ez
duen bitartean.
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Quinto:

Los trabajos no publicados que pue
dan resultar de interes para la investiga
ci6n, como la tesis u otros trabajos de
investigaci6n, seran facilitados mutua
mente, respetando la propiedad de los au
tores y contando con el permiso de estos.

Sexto:

Se garantizara la polftica coeditorial
para asi publicar la producci6n investi
gadora de ambas Instituciones sobre el
euskara.

Septimo:.

Para encauzar los objetivos, la Uni
versidad del Pafs Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea y la Real Academia de la
Lengua Vasca/Euskaltzaindia crearan una
Comisi6n de Seguimiento, formada por
seis miembros distribuidos equitativa
mente, nombrando las Instituciones fir
mantes de este cOllvellio los suyos res
pectivos, y el Rector y el Presidente de
Euskaltzaindia nombraran de entre ellos
un responsable de las relaciones de coor
dinaci6n por cada Insitutci6n. La Comi
si6n de seguimiento se reunira al menos
tres veces al ano, y sera de su competen
cia la resoluci6n de los problemas que
puedan surgir de la aplicaci6n de este
cOllvellio.

Octavo:
Este cOllvellio tendra una duraci6n

de cinco anos, siendo prorrogable por
iguales perfodos sucesivos siempre que
no exista denuncia por cualquiera de las
instituciones suscribientes, con tres me
ses de antelaci6n a la conclusi6n del mis
mo.
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GEHIGARRIA

Erakunde bien Idazkari Nagusiek
emandako onarpenaren ziurtagiriak eran
tsiko zaizkio hitzarmell honen testuari.

Hitzarmell honen testua irakurri on
doren eta sinatzaileak ados daudelarik
azaldu duten izen eta ordezkaritzapean,
bi aletan sinatzen dute goian esandako
toki eta datan.

Par Euskaltzaindia I Euskaltzainditik:

Jean Haritschelhar Duhalde
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ANEXO

Las actas de aprobaci6n expedidas
por los Secretarios Generales de ambas
Instituciones se adjuntanin al texto de
este ('011 veil io.

Tras la lectura del texto de este con
venio y contando con la aprobaci6n de
los abajo firmantes, en nombre y repre
sentaci6n de sus respectivas Institucio
nes, 10 firman por duplicado en el lugar
y fecha arriba mencionados.

Por la UPY/EHU IUPYI EHUtik:

Juan Jose Goiriena de Gandarias



EUSKAL HERRIKO HIZKUNTZ ATLASERAKO ZINTA MAG
NETIKOETAN GRABATUTAKOAK CD-ROM EUSKARRI
IRAUNKORRAGORA PASATZEKO BIZKAIKO FORU AL
DUNDIAK ETA EUSKALTZAINDIAK SINATURIKO

HIrZARMENA

Durangon, Euskal Liburu eta Diskoen Azoka inaugurazio egunean, I994.eko aben
duaren 7an, Ignacio Javier Etxebarria Etxeita, Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritza
Saileko diputatuak eta Jean Haritschelhar Duhalde, euskaltzainburuak, sinatu dute Uda
letxean, arratsaldeko ordu batetan, EHHA-erako zinta magnetikoetan grabatutakoak
CD-ROM euskarri iraunkorragora pasatzeko hitzarmena. Mahaian zegoen, aipatu si
natzaileekin, Pilar Ardanza, Durangoko alkate anderea.

Hitzarmena sinatu aurretik honako hitz hauek esan ditu Etxebarria Etxeta jaunak:

E.H.H.A. CD-ROM

Durango, 1994-12-07

Ignacio Javier Etxebarria Etxeita

Jaun-Andreok, egunon.

Lehenik, guztioi eskerrak hona etortzeagatik. Badakit nik gaur ordu honetan ten
tagarria izan daitekeela, zuentzat, alboan dugun Azokarajoatea, edota, zubi luzedun aste
honetan, kanpora joatea, horregatik ba, berriz nire eskerrak, eta bereziki, komunikabi
deetako langileoi.

Sarri entzun izan diot Haritschelhar jaunari, aspaldion Euskaltzaindia bi altxor erai
kitzen, biltzen, ari dela: bata, Orotariko Euskal Hiztegia, eta bestea, Euskal Herriko
Hizkuntz Atlasa. Guztiz bat nator berarekin, asko gara euskalzaleak, Ian horien bukae
raren zain gaudenak, horiek izango baitira, gero, Ian eta ikerketa askoren oinarri.

Gaur Euskal Herriko Hizkuntz Atlasaren inguruan bilduak gara. Urteetan Euskal
tzaindia herri-hizkuntzaren erromes ibilia da; ahozko herri-hizkera gorde den santutegiz-
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-santutegi, herriz-herri, euskalkiz euskalki altxor bila, gure euskaldunzaharren ahozko
hizkuntzaren bila. Eta dagoeneko egin du bere bilketa, badu izugarrizko altxorra, ez
urrez homitutakoa, euskaldunen berbez, esaldiz, osatua baizik. Eta hori guztia batu eta
zintetan gorde du, Euskal Herrietako ehundaka herrietako hitzak ditugu bertan, Zube
roako mintzaira zolia, Gipuzkoako herrietako "z" laztandua eta gure Bizkaiko lekukoak
ere badira: kostaldeko berbeta kantaria, Arratian egiten den bustidura gabeko hizketa
sendoa, eta hemen, Durangaldean egiten dugun ahozkera lasaia. Guztiak ditu Euskal
tzaindiak bilduak eta zinta magnetikoetan gordeak eta zainduak.

Duela hil batzuk, Euskaltzaindiko egoitzara joan nintzenean, zinta mordo hori era
kutsi zidatenean eta bertan zegoena azaldu, itzelezko lana iruditu zitzaidan, baina on
doren, honako hau ere esan zidaten: altxor hori galtzeko arriskuan zegoela, zintak den
boraren puruz, alferrik galtzen zirela, egunak joan ahala, zintetan zeuden ahotzak poliki
poliki isiltzen, galtzen joango zirela. Eta bazutela egitasmo bat hori konpontzeko, ber
tako ahotsak betirako iraunarazteko baina horretarako, dirua ere beharrezko zela.

Nik ez dakit, hemendik ehun edo berrehun urte barru, hemen izango diren euskal
dunentzat zer balio izango duten gaur hitzarmen hau izenpetzekoan gorde nahi ditugun
zintek, baina nik badakit zein pozgarri izango Iitzatekeen guretzat Picaud jaunak ida
tzitako "Deum vocant ur~ia" orduko ahozkeraz entzuteko aukera izango bagenu. Ba
dakigu, baita ere, zenbat Ian, zenbat ahalegin egin duten eta egiten ari diren euskal
ikertzaileek euskararen lehena, historia eta bilakaera aztertu nahian, eta zein esker onez
hartzen duten datu bat, idatzi zati bat, euskararen izanak utzitako aztama bat.

Horregatik ba, guretzat eta Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, guztiz da pozgarria, ge
rorako, bihar izango diren euskaldunentzako, gaur oraindik gure esku artean daukagun
euskararen lekukotasuna iraunarazteko hemen egiten dugun ahalegin apurra.

Euskara idatzietan agertzen den hizkera baino aberatsagoa da, biziagoa da: hiztun
euskaldunek ematen dioten aberastasunarekin, herriz-herri, euskalkiz-euskalki homitua
eta osatua.

Gure Leizarraga zaharrak esaten zuen euskara ia etxetik etxera ezberdina zela; ia
bostehun urte geroago, guk ere, aberastasun hori azpimarratu nahi genuke eta geroari
eskaini altxor hau dastatzeko aukera.

Gaur hemen sinatzen dugun hitzarmena asmo hori gauzatuko duen zutabearen harri
apal izan bedi.

Eskerrik asko guztioi berriz, eta batez ere, Euskaltzaindiari partaidetza honen au
kera ematen diolako Bizkaiko Fom Aldundiari.
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Bilbo, 1994.eko abenduaren 7an

Batetik, Ignacio Javier Etxebarria Etxeita, Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakari
tza Saileko diputatua.

Eta bestetik, Jean Haritschelhar, euskaltzainburua.

Ignacio Javier Etxebarria Etxeita jaunak, Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritza
Saileko diputatu legez hartzen du parte, eta Jean Haritschelhar jaunak Euskaltzaindiaren
izen eta ordezkari legez.

Alderdi biek hitzarmen hau izenpetzeko ahalmena aitortzen diote elkarri, eta ho
nako hau dute

Adierazi

I. Euskaltzaindia nortasun juridikodun erakundea dela eta irabazasmo gabekoa
gainera, bere helburu orokorra euskara aztertu, zuzendu eta bultzatzea dela eta horre
tarako beharrezko diren ekintza guztiak sustatu, antolatu eta eratzea.

2. Azken urteotan Euskaltzaindiak, Euskal Herriko Atlas Linguistikoa egin ahal
izateko, 145 herritan hainbat galdeketa grabatu egin dituela, eta grabaketa hauek zinta
magnetikoetan gordeta daude, eta horregatik, urteak joan ahala informazio hori galtzeko
arriskuan dagoela.

3. Grabatuta dauden 3.500 ordu horiek hizkuntza, eta batez ere euskalkiak eza
gutzeko altxor paregabea dela, horretan oinarrituko baitira aurrerantzean ahozko era
bileraren ikerketa guztiak.

4. Zinta horietan dagoen informazio errepikaezina dela, grabatutako zenbait le
kuko dagoeneko zenduak direlako, eta gaur egungo lekukoek horiek emandako hainbat
informazio galdua dutelako.

5. Euskaltzaindiak duen altxor paregabe hori, bere balioa areagotzeko, ahal den
neurrian, Euskal Herriko, eta bereziki unibertsitateetako ikertzaileen esku ipintzea ko
meni dela baina, batez ere, dokumentu horien iraunkortasuna ziurtatzea premia-pre
miazkoa dela, bere kalitatea galdu aurretik.

6. Zintetan dagoen informazioaren iraunkortasuna ziurtatzeko, digitalizatu ondo
ren, CD-ROM euskarrian edukitzeak etorkizunean informazio horren uztiaketa egiteko
bide berri eta aukera ugariak zabaltzen dituela.
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7. CD-ROM euskarrian edukitzeak etorkizunean informazio horren uztiaketa egi
teko bide berri eta aukera ugariak zabaltzen dituela.

8. Bizkaiko Foru Aldundiak, Euskaltzaindia 1918. urtean bere egoitzan sortu ze
netik, euskara eta erakunde hau bultzatzeko guraria izan duela agertzen duo

9. Bizkaiko Foru Aldundiak begirune berezia izan duela euskalkien altxorra zain
du eta gordetzeko, eta erabat onartzen duela Euskaltzaindiak dituen zinta horien ga
rrantzia etorkizunean euskalkiei buruzko informazioa bermatzeko.

ERABAKIATALAK

Lehena:

Euskal Herriko Atlasa egiteko Euskaltzaindiak grabatuta dituen zinta guztiak CD
-ROMera pasatuko dira, 44, I00 kilohertzio eta 16 biteko formatoan.

Bigarrena:

Lan hori egiteko erabiliko diren CD-ROM guztietan Bizkaiko Foru Aldundiaren
eta Euskaltzaindiaren ikurrak serigrafiatuko dira.

Hirugarrena:

Bizkaiko Foru Aldundiak 7.000.000 pezetatako dirulaguntza emango dio Euskal
tzaindiari Ian hori gauza dezan.

Laugarrena:

Lan hau 1995.eko uztailaren 31 a baino lehen amaitu beharko du Euskaltzaindiak.

Eta goian esandakoaren adostasunez, laukoiztuta izenpetzen dute esandako leku eta
egunean.

107
Lchcndakarit)a ipatuak.



ESKERRONEZKO HITZAK

Eskerronezko hitz hauek esan ditu gero Jean Haritschelhar euskaltzainburuak:

Pilar Ardanza, Ourangoko Alkate andere agurgarria. Eskerrik beroenak eman behar
dizkizut guretzat hain garrantzitsua den ekintza honetarako Udaletxearen eta bilera areto
honen ateak zabaldu dizkiguzulako. Zuri ere, I. Etxebarria Etxeitajauna, eta ordezkatzen
duzun Bizkaiko Foru Aldundiari nire eta Euskaltzaindiaren eskerrak eman behar diz
kizuet sinatu dugun Hitzarmenaren bidez laguntza paregabea burutzeko aukera eman
diguzuelako.

Zuk, Etxebarriajaunak esandako hitzetan, ondo azaldu duzu zer den Euskal Herriko
Hizkuntz Atlasa eta egitasmo hau burutzeko talde batek egin duen lana, hots, Herri
honetan sekulan egin ez dena: 145 tokitan hizkuntzaren ahozko datuak bildu, lekuko
bati 2800 galdera eginez 4000 orduko grabaketak 2400 zintetan finkatuz. Eskuetan dau
kagu ondare hau eta ez dugu galdu behar; altxor honen balioaz ondo baino hobeto kon
turatu da Bizkaiko Oiputazioa.

Aspaldidanik zegoen Euskaltzaindia arazo honekin kezkatuta, zinta magnetikoetan
bilduta zegoen altxorra denborarekin galtzeko arriskuan baitzegoen. Euskal Herriko
Hizkuntz Atlasaren zuzendari teknikoek eta Euskaltzaindiaren fonotekako ardura da
raman bibliotekariak, Madrilen, Baionan eta Bilbon merkatal etxeetatik lortu zituzten
euskarria aldatzeko proiektuak eta aurrekontuak. Baina dirutza handiko aurrekontu
hauek ordaintzeko ez zeukan gure erakundeak dirurik, ez genuen pagatzen aha!. Ordu
onean etorri zarete, zinta magnetikoek zuten grabaketaren kalitatea galdu orduko CO
RaM euskarrira pasatzeko aukera emanez, iraupen handiagokoa, noski. Mundu honetan
ez da ezer betirako, baina gerokoak gero.

Euskaltzaindiaren gidaritzapean bildu dituzte Atlasekoek euskalkien lexikoa, mor
fologia eta etnotestuak (ohiturak, kantuak, eta abar) egungo euskararen ahozkera, tokian
tokikoa grabatuz. Euskalkien aIde ez du inork Euskaltzaindiak bezala lanik egin, ahozko
lekukotasuna betirako bilduz. Hogeitamar urte barru jakin dezakete ikertzaileek nola
mintzatzen zen euskara Ourangon edo Baigorrin, Hegoaldeko eta Iparraldeko 145 he
rritan. Ouela 80 urte, Trebisch jaunak, 19l3an, diskoetan grabatu zuen orduko hizkun
tzaren lekukotasun xumeari segida eman dio gure Erakundeak, askoz ere sakonagoa,
zabalagoa eta nolabait sistematikoagoa. Eta hau guztia euskarri iraunkorragoan graba
tzeko sinatu dugun hitzarmenagatik nola ez eskerrak eman Bizkaiko Foru Aldundiari.
Erranen diozu ordezkatzen duzun Erakunde horri zein pozik gauden, halako akordioa
sinatu dugulako. Eskerrak beraz, berriz, ere, bihotz-bihotzetik.

Pilar Ardanza andereak bukatutzat eman zuen ekitaldia, Ourangoko Udaletxearen
erabilera uztea pozgarria zela adieraziz. Euskaltzaindiarentzat ateak beti zabalik izango
direla errepikatu zuen.





KANPOKO HARREMANAK





FRANTSES GOBERNUARI

EUSKALTZAlNDlAREN ADIERAZPENA

Bere sortzeko 75.mugakari, Euskal Herriko beste hirietan egin duen bezala, bildu
da Euskaltzaindia Miarritzen eta hauxe adierazten du:

I. Ikusirik euskara hizkuntza ofiziala dela Hegoaldean, galdegiten dio frantses go
bernuari euskarak ukan dezan Euskal Komunitate Autonomoan duen ko-ofizialtasun
bera Iparraldeko hiru probintzietan.

2. Frantses gobernuak Euskaltzaindiari eman diezaion ezagutza ofiziala, espainol
gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak aitortzen dioten bezala.

Biarritz, 1994-VI-30

* * *
Reunie aBiarritz a l'occasion du 75 eme anniversaire de sa naissance, comme elle

l'a fait dans d'autres villes du Pays Basque, I' Academie de la langue basque Euskal
tzaindia:

Considerant les recommandations du Parlement europeen, considerant aussi que la
langue est langue officielle au Pays Basque peninsulaire et qu'elle est devenue instru
ment de communication normal dans la societe basque.

I. Demande au Gouvernement fran<;:ais qu'il accorde sur Ie territoire des trois pro
vinces basques de France Ie meme statut de co-officialite qu'elle a dans la Communaute
Autonome Basque.

2. Demande au Gouvernement fran<;:ais de reconnaitre officiellement I' Academie
de la langue basque comme l'ont deja fait Ie Gouvernement espagnol, Ie Gouverne
mente de la Communaute Autonome Basque et Ie Gouvernement de Navarre.

Biarritz, 30-VI-1994





PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA
DE LA LENGUA VASCAIEUSKALTZAINDIA,

JEAN HARITSCHELHAR,
ANTE S.M. JUAN CARLOS I,

CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA
CONCEDIDA A LA INSTITUCION

Madrid, Palacio de La Zarzuela, /9 de septiembre de /994

Sus Majestades, los Reyes de Espana:

Sean mis primeras palabras para mostrar a Sus Majestades el agradecimiento de la
Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia por esta audiencia. La Instituci6n
que presido, y de la que estan aquf s610 unos representantes (Junta de Gobierno y Pre
sidentes de Comisi6n, principalmente), porque de otro modo su numero hubiera sido
excesivo, se siente muy honrada al ser recibida por Sus Majestades.

Acudimos a Sus Majestades no en un ano cualquiera. Euskaltzaindia cumple su
septuagesimoquinto aniversario, y, en medio de las celebraciones, era obligado rendir
esta visita.

De todos son conocidos, en efecto, los laws que unen a la Academia con la Corona.
Hay que recordar que en el mismo nacimiento de la Academia, en Onati, en septiembre
de 1918, estuvo presente su abuelo Don Alfonso XIII. Suyos y pronunciados en aquella
ocasi6n son este mandato y estas palabras:

"Consagraos al estudio y fomento de todo cuanto pueda contribuir al adelanto y al
proceso del Pafs, cultivad vuestra lengua, el milenario y venerable euskera, joya pre
ciadfsima del tesoro de la humanidad, que habeis recibido de vuestros padres y debeis
legar inc61ume a vuestros hijos."

Y es preciso igualmente no olvidar que, restaurada la democracia, Su Majestad
rubric6, en febrero de 1976, el reconocimiento de esta Instituci6n como Real Academia,
10 que abrfa nuevos horiwntes para la labor de Euskaltzaindia, con el amparo de los
poderes publicos.

EI prop6sito de crear una Academia del euskara, como se sabe, es muy anterior a
su plasmaci6n practica. Hay senales de esta inquietud en el siglo XVIII, y durante la
centuria siguiente menudean las voces pidiendo la fundaci6n de la Academia. Hubo que
esperar, sin embargo, hasta 1918 cuando, de la mana de la Sociedad de Estudios Vas
cos, naci6 nuestra Instituci6n, que se constituy6 en septiembre del ano siguiente.
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Madrid, 19-IX-1994.
De izquierda a derecha:
Jean Haritschelhar, presidente de R.A.L.V.lEuskaltzaindia; Juan Car
los I, Rey de Espana; la Reina Sofia; Juan Mari Lekuona, vicepresiden
te; Endrike Knorr, secreta rio; Luis Villasante, academico de numero y
Juan San Martin, academico de numero.

No es en modo alguno ocioso volver sobre aquella epoca fundacional. Hombres de
muy distintos talantes. credos e ideologias. de todas las provincias de la vieja Vasconia.
unieron sus esfuerzos para dar forma a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
en aquel magno Congreso. y alii mismo dieron vida a la Academia. Si. como dijo el
historiador belga Halkin. "Cuanto mejor conoce un pueblo su historia es menos esclavo
de ella". bueno es reflexionar sobre aquel espfritu de generosidad. de tolerancia. de
hermandad. por encima de todas las diferencias. que hizo posible el surgimiento de dos
instituciones c1aves para Euskal Herria.

No nos dejemos enganar por el ruido de los intolerantes: aquel mismo espfritu es
el que pervive en la inmensa mayorfa de los vascos. y es el que se mantiene. desde
luego. en la Academia. Ya sean numerarios. honorarios 0 correspondientes. a ningun
miembro de Euskaltzaindia se Ie distingue en raz6n de su ideologfa. Solamente se Ie
pide trabajar. en su parcela. por el bien de la lengua. por el progreso de la investigaci6n
y por la dignificaci6n social del euskara.

Euskaltzaindia sabe muy bien que Su Majestad no es en absoluto insensible al rico
patrimonio vivo que significan la lengua vasca y las OWlS lenguas de Espana. Por eso
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nos identificamos con los elogios que esa actitud de Su Majestad ha despertado todos
estos anos dentro y fuera de nuestro Pafs, y, como dijo no hace mucho el rector de la
Universidad de Friburgo, en el acto de entrega del doctorado honoris causa, recono
cemos "su incansable tarea en apoyo de los derechos legftimos de las minorfas de len
gua catalana, vasca y gallega" .

Unicamente una visi6n corta puede azorarse ante el plurilingtiismo y pluricultu
ralismo, y s610 en la ignorancia puede encontrar eco el enfrentamiento entre esas len
guas y ese patrimonio. Hay que resaltar los beneficios mutuos que se derivan de la
convivencia de las lenguas y las culturas. Y, contra la desmemoria, hay que decir que
los mas insignes investigadores del espanol 0 castellano, como Menendez Pidal, Co
rominas, Tovar, etc., han sido tambien destacados vasc610gos y han contribuido a de
sentranar los secretos de la lengua vasca. De Don Ram6n Menendez Pidal son estas
palabras: "Teneis la fortuna de que vuestro pueblo sea depositario de la reliquia mas
venerable de la antigtiedad hispana".

Los investigadores mas j6venes, vascos 0 no, y de todo el mundo, han sabido seguir
esa estela y los frutos de estos trabajos acerca de nuestras realidades lingiifsticas estan
a la vista. Esta Real Academia conffa en que el ambiente de mutuo respeto y consi
deraci6n entre las lenguas (0, 10 que es 10 mismo, entre los hablantes) ganara la partida
al fanatismo y la ignorancia.

No hay misterio alguno en los anhelos de la Academia. Nuestro deseo es que el
euskara este presente, como primera 0 segunda lengua, en todas las tierras vasconas,
abiertas como siempre 10 han estado -pese a absurdos prejuicios- a todas las corrien
tes culturales. Tambien deseamos un lugar digno para ella en el escenario espanol e
hispanico, sin dejar a un lado su ensenanza, al menos en las Universidades y centros
especializados. Y queremos que el Gobierno de Espana, a una con los Gobiernos de
las dos Comunidades Aut6nomas que tienen el euskara como lengua propia, se esfuerce
en conseguir un tratado interestatal con Francia, semejante al suscrito hace una quincena
de anos pOl' Belgica y los Pafses Bajos en favor del neerlandes, de tal modo que a ambos
lados del Pirineo la lengua vasca alcance el status academico, docente, legal y social
que Ie corresponde y que no ha obtenido durante mucho tiempo.

Majestades, reitero nuestra profunda gratitud y les ruego acepten, como prueba de
este sentimiento, los presentes que ahora Ie entrego.





ESPAINIAREN ERRET AKADEMIAK ESPAINIAKO
GOBERNUBURUA DEN FELIPE GONZALEZ JAUNARI

EGINDAKO GUTUNA DELA ETA EUSKALTZAINDIAREN

adierazpena

Euskaltzaindiak gaur egin duen hileroko batzar arruntean, beste gai batzuen artean,
Espainieraren Erret Akademiak Espainiako Gobernuburua den Felipe Gonzalez jaunari
berriki bidali dion gutuna erabili du, eta honako adierazpen hau onartu du aho batez:

I. Hizkuntzaren eskubideen zaintzea bere eginkizunen artean duen gure Akademia
honek harritua eta kezkatua agertu behar du gutun horren edukiagatik. Izan ere, gutunak
ez du aintzat hartzen demokrazia berriz eratu zenez gero indarrean dagoen legeria, Eus
kal Herriko Autonomi Elkartean eta Nafarroako Foru Elkartean hizkuntza propioa den
euskarari datxekola.

2. Hizkuntza propioa duten Autonomi Elkarteetan gaztelania bultzatzeko neurriak
eskatzen dituen Akademiaren gutun honek eta beste izkribu askok euskararen mendee
tako zokoratzea eta baztertzea ahazten dute, eta ez dute kontuan hartzen gure mintzairak
era guztietako eragozpen eta debekuak jasan dituela. euskal gizartean eskubide osoz
izan behar duen tokia erdietsi ezinik.

3. Nabarmena da euskarak ez duela mugaz honunzko Euskal Herrian erdararen
maila inondik ere lortu, nahiz azken urteotan urrats handiak egin dituen. Ezjakinak ba
karrik uka dezake gizarteko alor guztietan den desoreka. Estatuaren hizkuntza ofizialak
erabateko nagusitasuna du horietan. Euskalduna da maiz aski arrotza bere lurraldean,
dagozkion hizkuntz eskubideez ezin baliatuz.

4. Beharrezko dirudi berriro esateak ezen, lau probintziei dihoakienez, gaztelania
ez dagoela inondik ere arriskuan, zeren egin den anitz ikerlan arras fidagarritan agerian
jarri baita gaztelania hobeki ezagutzen dutela hezkuntza sistemako zenbait mailatako
ikasle euskaldunek, ezen ez gaztelania bakarrik dakitenek.

5. Hizkuntza propioa duten Autonomiek haren aide dagiten lanaz gain, ezin
ahantz daiteke Estatuaren bizkar dagoen erantzunkizuna, zeinek abian ipini behar baititu
bortizki, orainarteko jardun hutsalen eta urrats lotsatien gaindik, gaztelaniaz beste hiz
kuntzak suspertzeko neurriak, bere ardurapeko eremuetan. Biziki nahi genuke hizkuntza
hauek leku egoki bat izan lezaten, batez ere Estatuaren komunikabideetan eta berorren
gainerako administrazioetan.

6. Euskaltzaindiak berriro dio prest dagoela ahaleginak egiteko elkarrekin bake
-giroan bizitzeko eta pertsonen eta herrien faboretan elkarlanean aritzeko, ezjakintasu-
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nak dakartzan egoera deitoragarriak gaindituz eta Espainieraren Erret Akademiaren gu
tunak 2. puntuan dioen "Espainiako hizkuntza guztiekiko hiritar guztien jarrera leiala"
sustatuz.

Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean
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Majestad:

La Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia, por una parte consciente de
los estimables logros conseguidos durante su reinado en la recuperaci6n y afianzamiento
de la lengua vasca, asf como de las otras lenguas espanolas hasta hace poco no oficiales,
y por otra, sorprendida por los diversos comunicados aparecidos ultimamente en dis
tintos medios de comunicaci6n sobre la desigualdad y discriminaci6n hacia algunos
hablantes de lenguas espanolas, y mas concretamente en algunas comunidades aut6
nomas con lengua distinta de la castellana, ha considerado oportuno dirigirse a S.M.
para expresarle su honda preocupaci6n por 10 que parecen ser los proleg6menos de un
conflicto lingiifstico de magnitud diffcilmente predecible y que, en todo caso, va a su
poner un grave peligro para la paz y convivencia ciudadanas.

Por 10 que respecta a las comunidades en que la lengua vasca es oficial, segun
nuestros datos, la totalidad de los ciudadanos castellano-hablantes tiene garantizado en
el cien por cien de los casos todo tipo de atenciones escolares, administrativas, sani
tarias, judiciales, informativas, comerciales y recreativas en su propia lengua, situaci6n
que dista mucho de ser la de los hablantes vascos quienes, en la mayorfa de los casos,
carecen aun en su lengua propia de las atenciones sociales y administrativas mencio
nadas, y ello no ya en otras comunidades aut6nomas, en las que no estan amparados
por ningun tipo de derecho legal idiomatico, sino incluso dentro de su mas estricto
ambito territorial.

Por ello, no es de extranar, que ciertos comunicados e insinuaciones sobre su
puestas discriminaciones a los ciudadanos de lengua materna castellana causen reac
ciones de indignaci6n y protesta entre los ciudadanos vascohablantes que realmente
sufren a diario esas vejaciones atribuidas a los del otro grupo.

La realidad es que, a causa de una secular persecuci6n, marginaci6n y desprecio
de las lenguas de Espana minoritarias por parte de los poderes publicos, su situaci6n
actual, a pesar de los evidentes esfuerzos de las recientes administraciones auton6micas,
se resiente aun de los graves danos causados en el pasado. Consideramos pues que es
necesario impulsar una labor de reparaci6n, tanto moral como econ6mica, para restanar
las heridas y fomentar la convivencia y el respeto mutuos entre las distintas naciona
lidades y pueblos que conforman el pafs.

Pensamos que la Corona, en su papel de sfmbolo de unidad y de concordia entre
los ciudadanos, puede mediar y contribuir decisivamente a relajar este ambiente enca
recido y favorecer asf el trato equitativo entre los idiomas que configuran ese valioso
patrimonio hist6rico y cultural a que se refiere la Constituci6n Espanola en su artfculo
tercero.
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Mas concretamente, consideramos que algunas medidas, por otro lado no dema
siado costosas, ayudarfan a aliviar esta situaci6n e impulsarfan decisivamente a un mejor
conocimiento de la situaci6n de las lenguas espanolas, asf como a su respeto y fomento.

Al respecto, y en primer lugar, serfa muy de agradecer que Su Majestad, en su
condici6n de arbitro imparcial, se manifestase publicamente en defensa de todas las
lenguas de Espana, censurando todo tipo de ataque hacia las mismas, y sugiriendo que
en los debates sobre abusos -en uno u otro sentido- de alguna administraci6n en
materia idiomMica, se dejase totalmente al margen de la disputa a la lengua en cuesti6n,
centrando exclusivamente la discusi6n sobre el exceso 0 defecto de la ley y su apli
caci6n, para pedir, en su caso, las oportunas responsabilidades.

Otra medida que, a nuestro juicio, ayudarfa a la distensi6n, podrfa ser que los bi
lIetes de banco de curso legal espanoles, incluyesen, ademas del valor expresado en
castellano, sus equivalentes en catalan, gallego y vasco, al igual que ocurre en otros
pafses plurilingiies (Belgica, Suiza, Finlandia, Israel, India, antigua Uni6n Sovietica... ),
tal como se muestra en las fotocopias adjuntas.

La emisi6n ocasional 0 periodica de sellos de correos con valor legal en los dis
tintos idiomas espanoles -en la vfa ya iniciada con motivo de los estatutos de auto
nomfa- contribuirfa igualmente a la normalidad y al respeto de las distintas lenguas,
al familiarizarse todos los ciudadanos con elias.

En Euskal Herria lamentamos que las emisoras de radio y television estatales re
legen en absoluto el uso del idioma propio de nuestra comunidad, 0 10 empleen de
manera absolutamente marginal, ignorando los derechos de los contribuyentes de lengua
distinta a la castellana. En la practica, la proporcion de emisoras de television es de
seis en castellano -incluidas dos autonomicas- frente a una en lengua vasca. Esta
desproporcion es aun mayor en las emisoras de radio. Por 10 que creemos que esta
situacion debe ser corregida.

En cuanto a la rotulacion de la toponfmia, serfa conveniente que, al menos en los
nombres de provincias y ciudades importantes, se incluyesen tambien las formas au
toctonas oficiales en la cartograffa, medios de difusion y senalizacion viaria oficiales
en las comunidades castellano-hablantes limftrofes.

Por ultimo, serfa deseable que, en la medida de 10 posible y de forma progresiva,
se incorporasen a los programas de ensenanza algunos contenidos idiomaticos del resto
de las lenguas peninsulares, dando la oportunidad a los alumnos monolingiies espanoles,
de enriquecerse con alguna de las otras lenguas de Espana, para que el bilingiiismo no
sea real tan solo en Baleares, Cataluna, Pafs Valenciano, Galicia y Euskal Herria.

Del mismo modo, y en terminos de equidad, consideramos que, al menos en las
grandes ciudades de otra~ comunidades, tanto monolingiies como bilingiies, y siempre
que hubiese en elIas familias catalanas,gallegas y vascas interesadas, se debieran dar
facilidades para que sus hijos no fueran discriminados por tratar de mantener la lengua
de sus padres, ofreciendoles tambien una ensenanza de 0 en su propio idioma.

Por ultimo, esta Real Academia de la Lengua Vasca, Ie expresa su mas sincera
disposicion para asesorar tanto a Su Majestad como a los organismos oficiales corres
pondientes, en todo 10 relativo a una posible realizacion de las propuestas indicadas.
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Creemos que el espfritu de estas consideraciones, que no es otro que el interes por
salvaguardar un tesoro Iinglifstico del que pocos pafses europeos pueden enorgullecerse,
10 recogi6 perfectamente el poeta vasco Gabriel Aresti, fallecido hace ya veinte anos,
en el poema que dedic6 a su paisano y escritor Tomas Meabe:

"Cierra muy fuerte los ojos,
Meabe,
pestana contra pestana.
S610 es espanol quien sabe,
Meabe
las cuatro lenguas de Espana".

Habiendo podido conocer personalmente el interes de sus Majestades por el pre
sente y futuro de la lengua vasca, en la calida acogida ofrecida este mismo ano, esta
Academia de la Lengua Vasca se ha atrevido a dirigirse a S.M. para sugerirle algunas
ideas que no dudamos seran tenidas en consideraci6n.

Bilbao, 25 de noviembre de 1994

Respetuosamente, Ie saluda

Jean Haritschelhar,
presidente.

Endrike Knorr,
secretario.





EL SECRETARIO PERPETUO DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA

Saluda

AI Excmo. Sf. Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia
y Ie adjunta la Declaraci6n que, en contestaci6n a la recibida de esa Academia, ha
aprobado por unanimidad el Pleno en su Junta de hoy. Le agradecerfa que la hiciera
lIegar a los miembros de Euskaltzaindia.

Vfctor Garda de la Concha aprovecha gustoso esta ocasi6n para expresarle la se
guridad de su mas distinguida consideraci6n.

Madrid, 22 de diciembre de 1994

La Real Academia Espanola saluda cordialmente a la Real Academia de la Lengua
Vasca, y Ie expresa su sentimiento por la desaz6n que, segun el escrito enviado a esta
Corporaci6n y lefdo ante nuestro Pleno el pasado 15 de diciembre de 1994, Ie ha cau
sado la carta enviada por ella hace algunas semanas al Presidente del Gobierno.

Ese documento no cuestionaba en absoluto las atribuciones de las distintas Co
munidades aut6nomas; la Academia no tiene tftulos para ello, y es sumamente respe
tuosa con la legalidad vigente. Mucho menos expresaba recelo alguno ante ninguna de
las lenguas habladas en Espana, de cuya recuperaci6n se felicitaba muy sinceramente.
En el caso del vasco, conoce de sobra las condiciones precarias en que, a pesar de los
avances ultimos, se desenvuelve aun.

Sus consideraciones tendfan tan s610 a proponer algunas medidas que, examinadas
y acordadas por quienes tengan potestad para ello, puedan favorecer la relaci6n entre
los diversos idiomas, de tal modo que no se presente en terminos de confrontaci6n; que
ninguno de ellos sufra menoscabo, y que la educaci6n facilite el bilingiiismo y haga
posible que los ciudadanos de las Comunidades con dos lenguas cooficiales sean en su
mayor parte competentes en ambas. No debe extranar a esa Academia que nuestra Ins
tituci6n se preocupe por la situaci6n actual 0 futura de la lengua castellana allf donde
se habla, del mismo modo que la Academia Espanola halla naturales los desvelos de
Euskaltzaindia por procurar un justo progreso al eusquera.

La Academia Espanola reafirma los testimonios de amistad verdadera que siempre
Ie han unido a Euskaltzaindia, desde que esta Instituci6n fue fundada, y desea ver des
vanecidos sus recelos. EI escrito al Presidente del Gobierno, torcidamente interpretado
por muchos en clave polftica y puesto al servicio de sus propios intereses, s610 defendfa
una convivencia fraternal entre las lenguas de Espana; 0 10 que es igual, una convi
vencia no recelosa entre todos los ciudadanos. La Academia no puede aceptar reproches
por 10 ocurrido en el pasado, en unas circunstancias polfticas duramente coercitivas,
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que jamas deben volver a producirse, y menos que en nada, en el libre aprendizaje y
empleo de las lenguas de Espana.

Madrid, 22 de diciembre de 1994



AURKEZPENAK





ESLABA ALDEKO EUSKARAREN AZTERKETA
TOPONIMIAREN BIDEZ

ONOMASTICON VASCONIAE, II

Irwleall. 1994-10-21

Patxi Sa!aherri Zaratiegi

AURKEZPENA

Eguerdi on denoi:

Lehenik eta behin Ian hau burutzen lagundu didaten guztiei eskerrak eman nahi
dizkiet: nire familiari, nire kezka eta bihozgabetzeak jasan dituelako eta lanera bultzatu
nauelako, Uxueko eta gainerako herrietako informatzaileei beren laguntza gabe lana bu
ruratzerik izango ez nukeelako, Nafarroako Gobernuko Hizkuntza Politikarako Zuzen
daritza Nagusiari, lana eskuzabalkiro finantziatu duelako, euskararen Akademia den
Euskaltzaindiari, liburua argitaratzeak berekin dakartzan eginkizun ugariak bere gain
hartu dituelako eta azkenez Nagraphic-eko Clemente Iriarteri, zeregin hauetan hasi be
rria zen ni bezalako batekin eraman izugarria erakutsi duelako.

Bigarren, liburuaren nondik norakoa laburki azaldu nahi dut: txikitandik adituak
nituen etxean nire sorterria den Uxueko hainbat eta hainbat leku-izen erdaldun batentzat
bitxi: AIlz,alldieta. Turtullhera. Ardui. Trutxu. Redolldiaga, Aliaga. Laki/az,aha ...eta beti
nuen buruan izen arraro horiek nondik heldu ote ziren jakiteko nahia. Euskara ikastea
rekin nahia irrika bilakatu zen, baina eskumenean nituen hiztegiak ez ziren, gutiz ge
hienetan, toki-izen horiek azaltzeko gauza. Doktorego tesia egitea suertatu zitzaidanean,
hasieran beste zerbait aukeratu banuen ere, gero beti burutan erabili nuena-nire herriko
toponimia eta euskara- aztertu behar nuela begitandu zitzaidan, eta gaia aldaturik to
ponimiaren ikerketari ekin nion buru-belarri, jo-ta-ke. Sei urte beranduago, haurdunaldi
luze latzaren ondoren, zuen aurrean duzuen ume potolo honetaz erdi nintzen.

Helburua nire eskualde horretako -Uxue eta inguruko herrietako-euskalduntasun
galduaren berri zerbait jakitea eta ikastea zen: noiz arte mintzatu zen euskara, hau no
lakoa zen, hots, zer euskalkiren barrukotzatjo behar den, nolako ezaugarriak zituen ...eta
beste.
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Beste aide, arian ariaz toponimiak berak dituen barne-muinak ere aztertu behar ni
tuela ohartu nintzen, ezer probetxuzkorik egitekotan: zer adiera wten azaltzen ziren
izenek, zer-nolako aldea zegoen aurkientza-izen ber bati atxikitako posposizioen ar
tean ...e.a.

Helburu horiek oso neurri txikian baizik ez ditut bete ahal izan, baina saiatu be
hintzat saiatu naiz. Espero dut -eta honekin bukatuko dut- Uxue aldeko jendeak be
ren herriko toki-izenen eta hizkuntza historiaren berri zehatzagoa izanik, askotan hain
beldurgarri zaizkien euskara eta euskal gauzak arrotzak ez, baizik beren-berenak dituz
tela ikusiko dutela.

* * *
Buenas tardes a todos:

En primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas que me han
ayudado: a mi familia, porque ha sufrido mis preocupaciones y me ha animado en todo
momento, a los informantes de Ujue y del resto de los pueblos porque sin su ayuda no
hubiera podido realizar este trabajo, a la Direcci6n General de Polftica Lingii!stica, por
financiar la obra con generosidad, a la Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia,
par aceptar de buen grado todas las tareas que el publicar un libro as! conlleva, y fi
nalmente a Clemente Iriarte de Nagraphic, por tener tanta paciencia con un novato como
yo en estas lides.
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En segundo Jugal' me gustarfa expJicar un poco eJ porque y eJ c6mo del trabajo:
desde crfo habfa ofdo en casa muchos nombres de Jugal' extrafios para un ofdo no vasco:
Allzalldieta, Turtullhera, Ardui, Txutxu, RedolldiclRa, AliaRa, Lakilazaha... y siempre
tenfa ill mellte ganas de saber que eran, de d6nde procedfan. AJ aprender euskal'a esas
ganas se convirtieron en deseo fel'viente, y aJ l'eaJizal' la tesis doctoral decidf, tras aJgun
cambio. que tenfa que trabajar en aquello que siempre me habfa intrigado: la toponimia

ONOMASTICON VASCONIAE

PATXI SALABERRI ZARATIEGI

ESLABA
ALDEKO EUSKARAREN

AZTERKETA
TOPONIMIAREN

BIDEZ

EUS KALTZAINDIA
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y el euskara de mi pueblo. Seis arios mas tarde, tras un largo embarazo, df a luz al nino
gordo que teneis delante.

EI objetivo era saber cosas sobre el euskara de la zona: cuando se perdi6, como
era, a que dialecto pertenecfa...etc. Por otra parte, al profundizar en la toponimia me df
cuenta que habfa que ocuparse tambien de la dinamica propia que esta disciplina tiene
y estudiarla mas detenidamente.

Creo que los objetivos propuestos no se han cumplido sino en una mfnima parte,
pero al menos 10 he intentado. Espero -y con esto termino- que la gente de Ujue y
pueblos del entomo, teniendo un conocimiento mayor de su propia historia linglifstica
tenga al euskara y 10 vasco no como algo extrano sino como algo suyo, como algo que
Ie pertenece.



EN LA PRESENTACION DE
TOPONIMIA DE LA CUENCA DE PAMPLONA.

PAMPLONAIIRUNA ,
De Jose Maria Jimeno Jurio y Patxi Salaberri

ONOMASTICON VASCONIAE, 12

Pamp/ollal/ruiiea, /6-/2-/994

E. Klliirr

Hoy es un dia importante. Se presenta esta obra, magnifica, sobre la toponimia de
Pamplona, de Jose Maria Jimeno Jurio y Patxi Salaberri, que hace el n." 12 de la co
lecci6n Onomasticon Vasconiae. Se cierra un cicio, al mismo tiempo, pues, tras Ia pu
blicaci6n de los libros con los nombres de lugar de las cendeas, ya tenemos el tomo
correspondiente a la capital.

ONOMASTIC ON VASCO:-lIAE

JOSE MARIA JIMENO JURIO
PATXI SALABERRI ZARATIEGI

TOPONIMIA
DE LA CUENCA DE PAMPLONA

PAMPLONA/IRUNA

EUSKALTZAINDIA
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Capital que ha sido y es sentida como algo mas que capital de los navarros. "Eus
kaldunen hiri buruzagia" ("capital de los vascos"), decfa Etxeberri de Sara en el siglo
XVIII, y sin duda recogfa un estado de espfritu muy extendido entre nuestros compa
triotas. En efecto, el Reino de Navarra, "Ia creacion polftica mas importante de Vas
conia", como acertadamente escribio Michelena al principio de su Historia de la Iite
rctturct vaS(,(I, tiene un peso muy grande en nuestra historia, pese a sus avatares, pese
a las luchas fratricidas y pese a su triste fin en que otros vascos colaboraron tan acti
vamente.

Diffcil sera encontrar otro libro que recoja tanta informacion historica, dirfamos tan
pegada al suelo. En este libro se ha hecho un esfuerzo enorme no solo de recopilacion
de los nombres de lugar. Hay un trabajo indecible de asimilacion de 10 que sobre Pam
plona se ha escrito antes. Es un merito destacado de este tomo el haber tenido en cuenta
todo ese cumulo de informacion, pero para superario, dirfamos al modo hegeliano.

Es un libro que cualquier lector puede repasar con gusto. No hay engolamiento, no
hay erudicion abstrusa, es una obra pedagogica donde las haya, con mil detalles sobre
la vida de nuestros antepasados en la ciudad y su cocinado. Palabra esta que equivale
mas 0 menos a 10 que en Vitoria se dice termino campanil. Esta recogido este adjetivo
como alavesismo por el diccionario de la Real Academia Espanola, en tanto que C(}

cinado no figura. Que ambos conceptos son paralelos se demuestra en estas paginas.
Hablando de Baranain y de los problemas de atribucion de diezmos, dice un documento
literal mente "en el termino llamado de la Campana".

De izquierda a derecha:
Patxi Salaberri, Clemente Iriarte (fotocomposici6n Nagraphic), Jose
Mari Jimeno Jurio, Jose M.a Rodriguez Ochoa y Endrike Knorr.
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Salta a la vista, para quien no sea ciego voluntario, al menos, el vasquismo de
Pamplona. Vasquismo que ha recorrido los siglos y que debe seguir recorriendolos, a
no ser que queramos negar nuestra historia y nuestras rakes. Y para la supervivencia
de este legado precioso, cabe destacar otro merito del Iibro: el caracter practico de los
aspectos normalizadores. Pese a las estrecheces de la ley, se establecen aquf las formas
normales, que cuentan con todos los fundamentos racionales y razonables. No estara
de mas recordar, por cierto, que las leyes estan para que se cumplan, y en este punto
hay que seiialar la diaria conculcaci6n de la ley en infinidad de nombres, en la prensa
escrita, en los libros, en los carteles y seiiales de calles y carreteras, etc.

Acabarfa destacando que la obra es, por tanto, un Iibro ecol6gico, pues ecologfa es
tambien el cuidado de estos nombres, transmitidos secularmente, y su preservaci6n cara
al futuro.

Gracias a los autores y gracias al Gobierno de Navarra, que ha patrocinado esta
obra a traves de la Direcci6n General de Polftica Lingiifstica.





EIBARKO HIRI-TOPONIMIA

ONOMASTICON VASCONIAE, 13

Eibar. /995-03-26

Fernando MUliozgurell Urkiola

Eguerdi on

Egin den lanaren koordinatzaile moduan zera esango dut, bestelako ezer baino le
hen: hain zuzen ere mahaian dagozen ikertzaile gazteek lanari zirkifi egin barik jardun
dutela ekipo-Ianean. Eta hemen goian egon ez arren, Begofia Bilbatuak burutu duen
tajuketa-lana goraipatu eta eskertu nahi nuke. Eta, jakina, baita ere neure eskuman da
goen Patxi Salaberrirena, bere prestutasuna eta eskuzabaltasuna azpimarratuz.

ONOI\IASTICON VASCONIAE

EIBARKO UDALA
EGO IBARRA.BATZORDEA

EIBARKO
HIRI-TOPONIMIA

EUSKAL.TZAINDIA
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Hori esanda gero, luze, Toribiok esango lukeen moduan "San Inazioko obria banD
luziagua" joan den Eibarko hiri-topollimia honen historia laburra egingo dut.

Hasiera, Ego Ibarra batzordearen sorreran kokatu beharko genuke. Kanpoko gon
bidatuendako, esan beharra dago, Ego Ibarra batzordea Eibarren eta eibartarron oroi
men historikoa berreskuratzeko sortu zela. Mundua auzo bihurtu eta antxitxiketa batean
bizi garen sasoiotan, jakitea gogoratzea dela konturatu behar gara eta.

Arestian esaten niharduen moduan, hasierara etorriz, gure lehenengo pausoa Aran
zadi elkartera jotzea izan zen. Horrela jakin ahal izan genuen Oiartzunen toponimia Ian
bat egina zela, baina ez homologatua. Ondorengo egunetan, gaiarekin geniarduela, Ar
gia astekarian Usurbilgo toponimia-lanaz ziharduen artikulua agertu zen. Egileekin ber
ba egin eta Euskaltzaindiko Jose Luis Lizundiarekin jardun ondoren, Andoaingo pista
lortu zen; orduantxe ziharduten Ian homologagarria egiten.

Holaxen ba, Andoaingoekin egon eta aurkitu genuen jardunbidea, geroago etorri
ziren Deiker eta abarren kontaktuak.

Informazio nahiko batu eta gero txostena prestatu, komisioan onartu, eta segidan
ikerketa-Ianerako kontratazioak egin ziren.

Era horretan Filologia eta Historia lotzea pentsatu zen. Azken batean, egin behar
zen lana eta berorren balorea historikoa eta filologikoa da eta. Lehenengo Esther Za
rraua filologoak eta Roberto Querejeta historialariak 7 hilabetez jardun zuten. Ikerketa
borobildu barik gelditu zenez, beste hiruhilabetez jardun beharra egon zen eta, 2. txanda
honetan Estherrekin batera Aitor Ogiza historialaria ibili zen.

Lana gauzatu eta hezur-mamitzeko ibilbidea Estherrek adieraziko duenez, Iiburua
ren eduki edo kontenidoaz eta balorazioaz amaituko dut neure jarduna.

Liburuak hiru atal nagusi ditu:

Lehenengoan sarrera orokorra. Hor, Alkate jaunaren agurraren ondoren, lanaren
nondik norakoak, erabilitako metodologia, informazio-iturriak, izenak normalizatzeko
erabilitako irizpide eta kriterioak, toponimoen distribuzioa kontzeptuka eta esparruka
eta, amaitzeko, Eibarren gainea, motx-motxean, jakinbeharrekoak. Hala nola: Geografia,
hidrografia, landaretza, ekonomia, herri-egitura e.a. Arlo horiei lotuta ere, hainbat eta
hainbat toponimo jaso dira eta.

Sarreraren ostean datoz aurkitutako 1500 lekuizenen zehaztasunak alfabetikoki.

Hirrugarren atalean lekuizenen indizea edo aurkibidea orrialdeka jarrita.

Eta, azken atal moduan, planoak: bata 190 Iekoa eta bestea 1988koa. Lehenengoan
kaleko lekuizenak eta bigarrenean ingurukoak jarri dira. Jakina, ez denak, larregi lira
tekeelako.

Ondorioen gainean esan liteke, horretarako aproposena ez banaiz ere, Ian polita
egin dela bai ikertzen eta bai jasotakoari forma ematen. Hala ere, ez da pentsatu behar
herriko lekuizen guztiak jaso direnik, era honetako lanak ez dira eta %ko %ean sekula
amaitzen.

Beste aIde batetik, pentsatu behar dugu, liburu honetan eibartarron ondare edo pa
trimonioaren zati ederra daukagula, geure historiaren adierazle. Eta, jakina, bertoko eus
kararen ispiluetako bat.
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Aplikazioak direla eta, besteak beste, historia eta fiJoJogia arloko ikerketa eta in
bestigazioko tresna izateaz gain, orain ez dago aitzakiarik komertzio eta etxe berriei
izen egokiak jartzeko. Hor dago Torrekuaren kasua. Berdin lantegiak, kaleak e.a. izen
datzeko.

Udalak berak ere kontuan izan beharko luke kale-izendegia eraberritu, egokitu edo
izendapen berriak egiteko.

Hori guztiori gutxi ez bada ere, irakurketarako ere kuriosoa da. Ez da bakarrik tek
nikoendako liburua. Horregatik, nik uste dut, berbakizuna ipiniko dueJa eta oroimen
historikoa transmititzeko tresna baliagarria deJa

Eskerrik asko





EIBARKO HIRI-TOPONIMIA

Eibar. /995-03-26

Roberto Kerexeta.
Esther Zarraua.

Aitor Ogiza

O. SARRERA

1991. urteko udazkenean eman genion hasiera Eibarko Ego-Ibarra batzordearen
ideia bati jarraiki hemen aurkeztu nahi dugun lanari. Aspaldidanik zenbait eibartarren
buruetan zebilen asmoa zen Eibarko hiri-toponimia jasotzearena, eta halako batean, zo
rionez, gauzatu da nahi hau.

Gaiari heldu aurretik aipatu gura dugu ezin dugula esan Eibarko hiri-top(JIlimia
izenaz kaleratu den liburu honetan esparru horretako tokizen guzti-guztiak agertzen di
renik, hori eginez gero egiari iruzur egingo genioke eta. Beldurrik gabe adieraz deza
keguna ordea, ondorengoa da: izandako denbora-mugen barruan ahalik eta arakatze Ian
handiena egin dugula, euskararen batasunaren mesedetan jasotako izenen aldaera nor
malizatuak ere proposatuz. Puntu honetan Patxi Salaberri Zaratiegi Euskaltzaindiko
Onomastika batzordekidearen laguntza guztiz mesedegarri gertatu zaigula azpimarratu
nahi dugu.

Ikerlana bera hamar bat hilabetetan burutu dugu, nahiz eta taxuketa eta prestaketa
lanetan denbora gehiago pasatu.

Guztiarekin, Jimeno Jurio eta bere taldekideek Nafarroako toponimia bilketarako
emaniko urratsak eta Pasaia eta Andoainen buruturiko toponimia-Ianak erreferentzia
puntu nagusi bihurtu dira gure Ian honen metodologia hautatzeko orduan, Luis Mari
Mujika eta Juan San Martinen lanak aIde batera Jaga gabe.

I. METODOLOGIA

Gure lana Planeakuntzarako Arau Ordezkatzaileen barruko eta inguruetako, hau da,
kale diren edo urbanizatzeko dagoen lurralde osoko Jeku-izenak biltzea izan denez, le
henengo eginbeharrekoa herribarneari mugak jartzea izan da. Lan hori ez da erraza ger
tatu, hiriaren bilakaera dela medio mendi aldera sartzeko ezer ez baita behar.

Herribarrukotzat jo ditugu herriaren gunearen inguruan azken urteotan sortutako
auzo guztiak eta Planeakuntzarako Arau Ordezkatzaileen barrutiaren inguruak, bertako
tokizenak besteak bezain garrantzitsuak dira eta.
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Bideak ere lehenengo mailako elementutzat hartu ditugu, bideen inguruan eraiki
ohi denez gero.

1.1. Fitxaketa

Tokizenen aldaera guztiak (data eta agiri edo testigantzaren erreferentziaz) agertzen
dira fitxa bakoitzean, baita toponimoak adierazten duen kontzeptua, non dagoen ko
katuta, eta sarritan gainontzeko argibiderik ere agertzen dugu.

1.2. Datu-iturriak

Iturri hauek hiru eratakoak dira: bibliografikoak, agiritegiak eta ahozko testigan
tzak.

1.2.1. Bibliografia

Erabilitako bibliografia bi modutakoa da: aIde batetik Eibarri buruzko informazioa
ematen diguten Iiburu eta aldizkari-artikulu historikoak; bestetik, ikerketaren aIde tek
nikoak jorratzeko liburu baliagarriak.

Lehenengoen artean Toribio Etxebarriaren lanak eta Gregorio Mujikaren MOl/(}

grqj/a histeJrica de fa Villa de Eibar nabarmenduko ditugu.

Bigarrenen artean Nqfarroa. TO[Jol1imia eta ma[Jagilltz,a, lehen aipaturiko taldearen
emaitza eta Luis Mari Mujikaren EU.I'kaf to[Jol1imiarako materiafeak dira gehien lagun
du digutenak.

Juan San Martinek buruturiko Ian ugariek arlo bietarako laguntza handia eman di
gute.

1.2.2. Agiritegiak

Lau dira erabilitako agiritegiak:

- Eibarko udal-artxibategia.

- San Andres elizako agiritegia.

- Ofiatiko Protokolo eta Hipoteka artxibategia.

- Jabetza erregistroa.



EIBARKO HIRI-TOPONIMIA - R. Kerexeta. E. Zarraua. A. Ogiza

1.2.2.1. Eibarko udal-artxibategia
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Agiritegi honetatik jaso ditugu 500 bat toponimo, guztiaren % 034a.

Artxibategi honetan era guztietako agiriak daudenez gero, aurre aukeraketa egin,
eta ondoren ekin genion uzta-Ianari, artxibategi historikoari arreta handiena emanik.

Bildutako toponimorik gehienak XIX. eta XX mendeetakoak dira, nahiz eta XV,
XVI, XVII eta XVIII. mendeetako batzuk ere agertu.

1.2.2.2. Elizako agiritegia

150 bat etxe izen edo oikonimo eskeini dizkiguartxibategi honen miaketak, guz
tiaren % II egiten dutela.

1918 eta 1958 urteen bitarteko jaiotza eta heriotze Iiburuak erabili ditugu gure iker
lanerako, lehenagokoak Gasteizko elizbarrutiko artxibategian daude eta.

Gure ustez lortutako informazioa ez da oso fidagarria, sintaxi eta ortografia huts
dexente ageri direnetik, izenak gaizki idatzita eta desitsuratuta agertzen baitira.

1.2.2.3. Oiiatiko protokolo eta hipoteka artxibategia

470 toponimo inguru jaso ditugu Oiiatin, osotasunaren % 33a eginez. Agiri zaha
rrenak XVII. mende bukaerakoak dira, eta berrienak 1862. urte ingurukoak.

1.2.2.4. Jabetza Erregistroa

530 bat toponimo (% 38) batu ditugu artxibategi honetan gordeta dauden 392 Ii
buruetatik. Agiritegian dagoen material handia ikusirik, lana errazte aldera, oso gauza
konkretuak arakatzeari zuzendu genion gure interesa.

1.2.3. Ahozko testigantzak

Aurretik jasotako datuak erkatzeko eta batzuetan ordurarte agertu gabeko toponi
moen berri edukitzeko balio izan digute ahozko testigantzek.

Hamairu laguni egin dizkiogu grabaketak, eta jendea aukeratzeko erabilitako iriz
pideak hauexek izan dira: adinez nagusiak izan eta galdeketa egin zaion tokian bizi
izatea luzaro, Eibartik kanpo denboraldi luzerik egin gabe.

Informatzaileek emandako lekuizenen transkripzio fonetikoa ere azaltzen da Iibu
ruan, gerora begira argibide esanguratsua da hau eta.
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1.3. Lekuizenen normalizazioaz
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Jasotako toponimoen normalizazioari ekiterakoan, lehenago esan bezala, Jimeno
Jurio eta bere taldeak Nafarroako Gobernuarendako toponimoen jasoketa-Ianean dihar
duen taldeak erabilitako irizpideei jarraiki gatzaizkie. Beraz, atal honetan, beraiek li
buruan azaltzen dituzten puntuen laburpena baino ez dugu egingo. Hauek dira nagusiki:

Toponimoak eta euren eratorriak antzinako terminoak direnez, denborarekin desi
tsuratuz joaten dira eta, sarritan, ahozko- eta idatzizko erabilera urrunduz.

Bestalde, eskribauek jasotako terminoek desberdintasunak dituzte.

Batzutan aipatutako bilakaera medio eta beste batzutan eskribauen euren erruz.

Ez da ahaztu behar grafiak berak duen eragina hizkuntzaren erabileran, sasoi batean
irakurtzeko gaitasuna mugatua izan arren, zenbait kasutan erabilera zuzena oztopatzen
baitu.

Aipatu faktore nagusi horiek eta beste batzuk kontuan izanda, toponimoen nor
malizazioa egiterakoan, maiz zaila egin arren, logikaz jokatzen saiatu gara lanari ko
herentzia eta oreka eman nahian.

Hala eta guztiz ere Eibarko herriaren kokapen geografikoa kontuan edukiz gero
terminoak normalizatzerakoan zenbait alternantziarekin aurkitu gara eta hori izendegian
isladatzen da. Hala nola. -barri I -ben·i...

Era honetako lanetan ohi den bezala izen generikoak batueraz eman ditugu eta,
espezifikoekin malguago jokatu dugu bertako euskalkiaren jokaera zenbait onartuz eta
nortasun handia errespetatuz.

- Ez dugu bokal armonia errespetatu. Beraz, Urkizu idatziko dugu, ez Urkuzu.

- ea > ia pausoa emana denean jatorrizko forma hobetsi dugu.

- oa > ua pausoa emana denean ere, beti jatorrizko forma aukeratu da.

- Dardarkari azkar baten eraginez Ie! ireki eta I a I bihurtu den toponimoetan hau
espezifikoetan gordeko da, ez generikoetan. Adb. Etxebarri idatzi dugu.

- Bokal protetikoa galdu denean errekuperatu egin dugu. Adb. Errialtzu eta ez
Realzu.

- Aspaldiko hasperenketaren galeraren ondorioz bokal-elkarketa gertatu denean,
bat egindako forma onartu dugu. Adb. Estrata-arra, eta ez Estratazaharra.

- Apofonia jasan duten eta ez duten formen arteko zalantzak badaude, euskara bizi
den herrietan egun ibiltzen den forma hautatu da, eta bietako bat toponimoa desagertua
denean, haren aspaldikotasuna eta maiztasuna kontuan hartuta. Biek pisu bera dutenean,
apofoniadun aldaera nagusitu da. Adb. Bidaburu eta ez Bideburu.

- Toponimoa izen + izenondoz osatua dagoenean loturik idatzi dugu. Adb. 50
10sakOlw. Labazatarra, ...
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1.4. Toponimoen kokapena eta planoak
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Egiteke geratzen zitzaigun lana jaso eta normalizatutako toponimoak lekutzea zen.
Hori ez zen egiteko erraza izan, zenbaitetan toponimoa bildutako agirian bertan koka
pena argi azaltzen bazen ere, hori gutxienetan gertatu baitzen, eta gehienetan aparteko
ikerketa baten ondorioz lortu genuen izenon kokapena finkatzea.

Informazio hori isladatzeko bi plano erantsi dizkiogu liburuari. Bata 1903koa, non
sasoi horretako hirigunea eta aurkitutako lekuizenak ematen diren. Bestea I988koa, ber
tan gaurko hirigunea eta inguruak agertzen dira, eta hirigunetik kanpoko tokizenak azal
tzen ditu.

Aipagarria da bildutako toponimoetatik 330 kokatu direla soilik planoetan, bestela
zaila litzateke irakurri ahal izatea.

1.5. Zenbait toponimo

Etxe-izenak: Ategorrikoa, Banakanekoa, Bolinbekoa, Elizostekoa, Erdikoa, Erri
koa, Flamenkokoa, Foterokoa, Fraiskoantongoa, Ikatzerre, lzotzallekoa, Kapitantx, oa
nekoa, Konejoeneko laba, Konjitekoa, Lekianekoa, Makatzanekoa, Malenkarajonekoa,
Milloitxoanekoa, Otsoerrota, Otxabina, Sutegizarra, Txispagingoa, Txokolaterokoa,
e.a.

Kale-baserrien izenak: Bolingoa, Buztinzuri, Eltzartzaga, IsasiOlagizongoa, Ka
pagingoa, Legarra, Makalarrokoa, e.a.

Errotak: Apalategi, Arkaxpe, Arrietarras, Balerioneko errota, Barrenazarra, Por
talekoa...

Bideak: Aldatzako estratabidea, Arrobide, Errelkaldeko bidea, Ultsagako estrata...

Errekatxoak: Arlastako erreka, Burukain, Errekabitartetxikia, Juandeatxaerreka,
Kortatxoerreka, Lisibaerreketa, Txapardetako errekatxoa, Ubergako erreka.





EIBARKO HIRI-TOPONIMIA LIBURUA DELA ETA

Eibar. 1995-03-26

Patxi Salaberri

Jaun-andreok eguerdi on:

Iragan astean Nafarroako Unibertsitate Publikoko euskara-teknikaria eta biok gure
hizkuntzaren zenbait kontuz ari ginela, Unibertsitatearen ondoan-ondoan dagoen Sadar
toponimo hizkuntzaz kanpoko arrazoiengatik ezaguna hartu genuen hizpide. Izan ere,
Iruiieko Udalak bertan jarri berri dituen bide-seinaleetan Zadar ageri da, hasieran z
duela, orain lau mende eta erdi arteko dokumentazioan -Zaadar-ekin batera- azaltzen
den aldaera, nahiz egungo egunean horrelakorik erraten duen iruindarrik ez kanpotarrik
ez dagoen.

Toponimia normalizatzeko orduan, gure irudiz, "historizista"-tzat jo dezakegun jo
kabide hau aide batera utzi beharra dago, erabat zaharkiturik dauden aldaerak artifizialki
biziberrituko ez baditugu. Zaharkitua egotea edo ez egotea, halaz ere, ez da berdin neur
tzen Euskal Herriko herrialde eta alderdi guztietan. Gipuzkoan eta Eibarren, adibidez,
zaharkitutzat XVIII. mendeko aldaerak har ditzakegu, euskara oraindik bizirik egonik
toponimoek jasan duten itxuragabetzea (oso) arina baita kasu askotan, beste eskualde
batzuetan gertatu denarekin alderatzen badugu, behintzat. Nafarroako alderdi zabal ba
tean, ordea, euskararen galera mende horretantxe - XVIII.ean- burutu zen, eta beraz,
forma desitxuratuak berritxuratzekotan mende horretara eta baita atzerago ere itzuli be
harko dugu. Hortaz, eta ondorio moduan, zera esan dezakegu, zaharkidura parametroa
diferentea dela hemen eta han.

Nolanahi ere, toponomia normalizatzerakoan atzera, iraganera begiratu behar du
gula gauza argia da, leku-izenek beren baitan biltzen duten kultur ondarea atxiki nahi
badugu behinik-behin. Gaur aurkezten den Ian honetan, adibidez, agirietan arruntena
den Abaulltzaga aldaera hobetsi da, ez XX. mende arte azaltzen ez den Abaunza edo
oraingo eratorrietako Abontza monoptongatua. Orobat, XIX. mende arte dokumenta
zioan bakarrak diren Anbeiia. Anbeiiaburu hobetsi dira, ez forma asimilatua biltzen du
ten 1860tik aurrerako Amwia, Amwiaburu. Bide beretik, 1869 arteko Arkiskadi hautatu
da, ez egungo Arkiski(n)di, 1584rako azaltzen den Artegieta, ez oraingo Arteitxa. Ez
tiaga (txistukaria gorabehera), ez oraingo Estixa, dokumentazioan ia bakarra den (1846
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arte bakarra) /puruaga (eta eratorriak: /puruagabarren, /puruagaburua... ), ez /purua
laburtua (toki-izen honek aparteko arazoak sortarazten ditu, halaz ere); /rarragorri, ez
/ragorri laburtua, Legarra (1812 arte), ez data horretatik aukerako Legarre (Legdrre),
Olaerreaga, ez O!drria... eta egoera berean dauden beste hainbat.

Toponimoak normalizatzeko orduan aintzat hartu behar den beste puntu bat izen
batek dituen aldaeren -toponimo gehienek izaten dituzte aldaerak- maiztasuna dugu.
Alegia, dokumentazioan aldaera bat zenbatetan agertzen den ikusi eta kontuan hartu
behar dugu, eta honekin batera noiztik noiz arte agertzen den. Aldaera bat askotan azal
tzen bazaigu, eta nahiz egun bizirik dagoenarekin bat ez datorren, hobetsi egin beharko
dugu -egungo hiztunei zenbaitetan gogortxo egingo bazaie ere- bereziki hitzaren ja
torria argiago islatzen badu, etimologikerietan erori gabe ordea, bestela berriz ere go
raga aipatu forma zaharkituetara hurbilduko baikinateke, kasurik hoberenean.

Leku-izenen normalizazioa egiterakoan oso garrantzi handikoa den beste puntu bat
tokian tokiko ezaugarri dialektalak zein neurritan errespetatu behar diren erabakitzea
eta zehaztea da, eta zer sarrera eman behar zaion oraingo euskara normalizatuari, bai
ortografiaren aldetik, eta bai -batez ere- fonetika eta morfologiaren aldetik. Lan ho
netan ikusten den bezala, eta ortografiari dagokionez, generikoetan h-k nolabaiteko sar
bidea izan duela esan daiteke. Cf., Beko!dua -.. Beheko laua, Beco-solua -.. Beheko
soloa, Gorostadiko hegia, Or-ezpengo -.. Hor ez bahengo, Kanterako gaztaiiako he
gia...

Fonetikari eta morfologiari buruz, Eibarko hizkeraren ezaugarri diren zenbait ger
takari aIde batera utzi dira, nire ustean irizpide onez gehienetan (cf. Arotzanekua -..
Arotzanekoa, Barrenatxikixa -.. Barrenatxikia, Barrenengo subixa -.. Barrenengo zu
bia, Barrenkdlia -.. Barrenkalea, Basatei -.. Basategi, Bizar'eneko eranteixa -.. /za
rreneko edantegia...

Bestalde, zuzena iruditzen zait bikoiztasuna dagoenean soinurik zaharrenaren aIde,
jatorrizkoaren aIde, egitea: Bittoraundiarena, ez Bitxorc, Katamengako iturria, ez Ka
tam(ngako itxurrixa...

Generikoetan batzuetan orokorra den bertako aldaera hobetsi da, arestian aipatu adi
bideetan ikus daitekeen bezala: Bidebeko soloa, Etxeburuko soloa, ez Bidebeko soroa,
Etxeburuko soroa (toki-izen hilak dira, horratik), Konejoeneko laba, Osteko labcl... Ez
beti, halaz ere: /barreco curucea (dok.) / /bdrkurutz(wl (sic. ahozkoa) -.. /barreko gu
rutzea (nahiz gero Kurutzegain, Kurutzekoa ... eta abar normalizatu).

Inoiz edo behin generikoa "garbitu" egin da: /sasiko palasiua -.. /sasiko jauregia,
Ospitalosteko kanterfa -.. Ospitalosteko harrobia baina ez beti: Isasiko pres(a -.. Isa
siko presa (ez uharka), Otaolako kanteria -.. Otaolako kantera (hemen, halaz ere, Otao
lako kanteraldea ere bada, eta honek Otaolako kantera hobestera bultzatu du).
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Beste batzuetan ez dakit asmatu dugun, batik bat Baster-Bazter- bilakatu dugunean,
edo Bustin-Buztin-; noiz edo noiz, azkenik, oker jokatu dugula uste dut, Eskorta -;>

Ezkorta bihurtaraztean, konparaziorako, eta beste maila batean dokumentazioan -s-z edo
-ch-z agertzen den /nsaurdieta. /nchaurdieta-k /ntsaurdieta behar lukeela iruditzen zait,
-ts-z, ez /ntxaurdieta. Orobat, Luberria-k Lubarria (Lubarrixa egun) behar zuela uste
dut, eta agian Matsaria -;> Matxaria, ardantzea zela erabat garbi ez baitago, oker ez
banago.

Bukatzeko, gaur aurkezten den Ian hau nire ustean Ian ederra dela esan nahi dut,
euskara hobeki ezagutzeko tresna baliagarria, eta Eibarri berari kalterik ez, baizik me
sede egingo diana.





EUSKAL GRAMATIKA. LEHEN URRATSAK-IV
(JUNTAGAILUAK) (EGLU-IV)

Mirell Azkarate

Aurkezpen ofizialik egin ez arren, 1994. urteko Durangoko Azokan jarri zen salgai
Gramatika batzordearen azken lana: Euskal Gramatika. Lellell urratsak-IV (Jullta!?ai
luak). Aurreko Iiburukiak, lokailuak aztergai zituenak, eta oraingo honek osatzen dute
koordinazioari dagokion atala. Eta aurrekoan bezalaxe, oraingoan ere, berrehun eta ho
gei orrialdetan zehar, euskal juntagailuez inoiz eman den informaziorik zabal eta aldi
berean xehena eskaintzen da. Hona nola banatu den Iiburua: ju/lta!?ailu, me11dera!?ailu
eta lokailu-en arteko bereizkuntza argitzen duen lehen kapituluaren ondoren, hiru sail
nagusitan bildu dira juntagailuak, sail bakoitzari kapitulu mardula eskainiz: emelldioz
koak, Ilautakariak eta aurkariak.

EUSKAL GRAMATIKA
LEHEN URRATSAK - IV

(Juntagailuak)

GRAMATIKA BATZORDEA
EUSKALTZAINDIA

1994
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Kapitulu bakoitzean, modu bertsuan antolatu dajuntagaiiu-mota bakoitzari buruzko
informazioa: forma-kontuak, juntagilu bakoitzaren funtzioa, balioa, juntagaien ezaba
keta nola gertatzen den, eta, azkenik, zein den juntagailuaren tokia.

Irakurlea berehala ohartuko da orain arte aipatu ere egin ez diren auziak aztertzen
direla juntagailu bakoitzaz, sistematikoki; hala nola, zein kategoriako juntagaiiuak el
kartzen diren, zein perpaus-motatan azaltzen den juntagaiiua, zein balio edo esanahi
hartzen duen... Geure aldetik, eta gaurko hizkuntza estandarrean duen garrantzia kon
tuan izanik, liburuan sistematikoki aipatzen den alderdi bat azpimarratuko genuke: jun
tagaiiu jakin batek izenak ala sintagma osoak elkartzeko joera duen aztertzen duena,
alegia. Argiago esanda, zein da jatorrago euskaraz, irakaslea eta zuzendariaren arteko
liskarra ala irakaslearen eta zuzendariaren arteko liskarra? Aita edo amarekin ala ai
tarekin edo amarekin?

Galdera horien eta beste batzuen erantzuna ere aurkituko du hemen irakurleak. Az
ken batean, hemen aurkituko baitu juntagaiiu bakoitza non eta nola erabili den azken
mendeetan zehar.



OIHENARTEN IV. MENDEURRENA

IKER 8

Donostia, /994-//-/8

Oihenarten laugarren mendeurrena zela eta egindako XII. biltzarrean aurkeztutako
txostenak biltzen dituen /ker-8 liburua aurkeztu du Euskaltzaindiak.

1992.aren irailean Oihenarten IV. mendeurrena zela eta Maulen eta Donapaleun
egin zuen XII. Biltzarrean aurkeztu ziren txostenak biltzen dituen Iker bildumaren 8ga
rren alea aurkeztu du gaur Donostian Euskaltzaindiak.

Jean Haritschelhar eskaltzainburuak adierazi duenez, Akademiaren helburuetako
bat betetzen da 700 bat orrialdeko liburu mardul honekin, "euskal idazle zaharrak oho
ratzea, beste herri batzuk egiten duten bezala, horiek egin baitute gure literatura".
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Oihenarten garrantzia kontuan izanik, Maulen jaiotako euskaltzaleari eskainitako
omenaldia "laudorio soil bat baino gehiago izan zedin nahi zuen Euskaltzaindiak, eta
bere XII. Biltzarra eman zion ospakizunari, bost egunez Oihenarten bizitzaren eta la
naren inguruan 27 hizlari bildu zirelarik".

Euskaltzainburuak azpimarratu duen bezala, "Euskaltzaindiaren ohorea Biltzar har
tan, oraindik orain Leioan egin duen XIII.ean gertatu den modura, zortzi unibertsita
tetako irakasleak biltzea izan zen". Baiona, Deustu, Bordele, Madrilgo UNED, Pariseko
bi unibertsitatetatik eta Euskal Herriko Unibertsitatetik bertaratutako irakasleek, hainbat
euskaltzainekin batera, ikuspuntu desberdinetatik eta ikuspegi kritikoz aztertu zuten Oi
henart emankorraren lana. Lege-gizona, historigilea, hizkuntzalaria, gizon publikoa,
atsotitz biltzailea eta olerkaria izan zen Oihenarti eskainitako hau da, Jean Haritshel
harren hitzetan, Euskaltzaindiak euskal idazle baten inguruan prestatu duen iker-lanik
osatu eta garrantzitsuena eta, Oihenarti dagokionez, "orain arte egin dena, baino hamar
aldiz gehiago" 1980.ean iker-Ian bereziak argitaratzeko sortu zen sailaren ale herri ho
netan biltzen dena.

Patxi Altunak ere Oihenarten lanaren zabaltasuna aipatu du Iker-8an jasotzen diren
txostenak aurkezterakoan:

"Txostenen erdiak hizkuntzari buruzkoak dira, izugarrizkoa izan baitzen alor ho
netan Oihenarten ekarria. Poeta bezala ere garrantzi handikoa izan zen Oihenart, Eu
ropan egiten zen poesia garaikidea ongi ezagutzen zuelarik, berak jarri zizkion eta le
henengo aldiz lege jakin batzuk euskal olerkigintzari kaskarra iruditzen zitzaion
bertsolaritzatik poesia berri, dotore eta ederrago baterako bidea prestatzeko, nahiz eta
ez zuen jarraitzailerik izan".



IX. KORRIKAREN AURKEZPENA
Euskaltzaindiaren egoitzan

MIKEL LABOAREN OMENEZ LIBURUA

/995-03-04

Jose Alltonio Arana Martija,
euska{tzaina

Eguerdi on!

Euskaltzaindiaren izenean bi hitz: Lehen Angelus-eko kanpaiek errezurako deitzen
bazuten, oraingoan kanpai hotsek, eguerdi honetan, euskararen aldeko oihua dakarki
gute belarri eta bihotzetara.

Mahai inguru honetan gaudenok, eta entzuleok, jakina, oihu hori Euskal Herri osoa
ri nahi diogu zabaldu. Gure hizkuntza nazionala aldarrikatu nahi dugunok Euskaltzain
diaren areto honetan bildu gara, erakunde honek, nolabait, Euskararen ardura nagusia
baitarama.

Angel Olalde duzue hemen, mahaian, Korrikaren izenean. Pello Urzelai Eus{adu
non Egunkariaren kazetaria, Mikel Laboaren biografia prestatu duena. Mikel Laboa,
bera, zeini omenaldi gisa eskaintzen zaion aurkezten den liburua. Eta Jose Maria
Sors,Elkar argitaletxekoa.

"Kalera gaitezen euskaraz!" da aurtengo Korrikaren mezua. Baserriko txokotik irten
eta hirietara euskara modernoa egin eta atera behar dugu, edozein gai erabiltzeko hiz
kuntza nazionala, hain zuzen.

Eta horretan ari da AEK: euskara irakasten eta hedatzen, gure Herriaren sentipenak
gartsuki adierazteko hots ozena, deiadar itxaropentsua iragarri eta aldarrikatu nahi due
na. Mila esker AEK-ri euskaldunon aldetik.

Mikel Laboaz zer esan! Musikan i1do zaharretan gerorako ereiten ari den kantaria,
lehengo eta oraingo herri-musikaren zubia, herri-musikaren erroetatik gure oraingo eta
geroko arbolaren lorak ernetzen ari dena. Zuri ere, Mikel, bihotzez agurra eta eskerra.

Besterik ez. Ongi etorriak zaretela ateak zabalik dituen Euskaltzaindira.





AZKUE BIBLIOTEKA: DURANGOKO AZOKAN
ERAKUSKETA

Durallgo, 1994-12-07

Jose Alltollio Aralla Martija

Aurtengo Durangoko Euskal Liburu eta Diskoen Azokan (abenduak, 7/11) Eus
kaltzaindiko Azkue Bibliotekak Gerediaga Elkartearekin erakusketa bat antolatu du,
aurten hildako euskaltzain oso (Antonio Marfa Labaien) eta ohorezko (Justo Garate eta
Jon Bilbao) jaunei omenaldi gisa prestatua.

Bitrinetan erakutsi diren liburuak Azkue Bibliotekatlk eramandakoak izan dira, eta
paneletan agertu diren argazkiak eta dokumentu (gutunak) handituak ere gure artxibotik
ataranikoak.





ADIERAZPENAK





DECLARACION DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA
VASCA/EUSKALTZAINDIA ACERCA DE LA RESOLUCION
PARLAMENTARIA SOBRE LA LEY FORAL DEL VASCUEN
CE DE NAVARRA Y ACERCA DEL DECRETO FORAL RE-

GULADOR DEL USO DEL EUSKARA

La Real Academia de la Lengua Vasca ha tenido conocimiento de los debates en
el Parlamento de Navarra acerca de la posible modificaci6n de Ia Ley Foral del Vas
cuence, que han concluido sin haberse propuesto cambio alguno en el texto anterior.
Asimismo, Euskaltzaindia es sabedora del Decreto Foral 70/94, del 21 de marzo, re
gulador del uso del euskara en las administraciones publicas de Navarra, y de las reac
ciones de algunos sectores ante esta medida. Sobre ambos asuntos, esta Academia, re
conocida como Instituci6n consultiva oficial por dicha Ley, y entre cuyos fines,
sancionados por el Decreto Real de 26 de febrero de 1976, esta establecida la tutela de
la lengua vasca, desea manifestar ante la opini6n publica 10 siguiente:

I." Euskaltzaindia lamenta profundamente que se haya perdido la oportunidad de
ampliar el estrecho marco de uso atribuido a la lengua vasca en la el1seiianza, la ad
ministraci6n y los medios de comunicaci6n en Navarra mas alia de 10 dispuesto en el
artfculo 9 de la Ley de Amejoramiento de 1984. texto acerca del cual la Academia
mostr6 su disconformidad durante el tramite parlamentario, en la declaraci6n de fecha
17 de julio de 1982.

2." Nuestra Instituci6n deplora igualmente que en un tema capital como en este
no se haya producido la necesaria generosidad por parte de todos los grupos parla
mentarios y que se haya cerrado el camino a unos avances que. aunque no hubieran
sido totalmente satisfactorios desde el punto de vista del derecho de las lenguas, sin
embargo habrfan reportado notables mejoras para el tratamiento jurfdico de la lengua
vasca en todo el territorio navarro, con una consideraci6n legal mas favorable. No se
comprende que el bien de la lengua vasca se haya subordinado a intereses polfticos
partidistas.

3." Euskaltzaindia desea mostrar su apoyo al Decreto Foral 70/94, de 21 de marzo,
regulador del uso del euskara en las administraciones publicas de Navarra, por el avance
significativo que aporta para el empleo del euskara, fuera de declaraciones meramente
ret6ricas de estima hacia la lengua vasca. Al mismo tiempo, la Academia manifiesta su
inquietud ante algunas reacciones contrarias a la aplicaci6n de dicho Decreto Foral.

4." Esta Real Academia reitera la necesidad de mantener a la lengua vasca fuera
de los avatares de la polftica de los partidos, como patrimonio que es de todos los
navarros, por encima de credos e ideologfas, y al mimo tiempo recuerda que el euskara
se encuentra aun discriminado en las diversas esferas de la vida social, sin que se hayan
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resuelto graves injusticias como las inferidas en el reparto de las emisoras de modu
lacion de frecuencia y otras.

5." Esta Institucion no puede permanecer callada ante alguna expresiones orales
y escritas de representantes politicos y otras personas acerca de la lengua vasca y sus
variedades en Navarra, la extension anterior y actual del euskara, la norma literaria
unificada, etc., en que se han vertido conceptos en abierta contradiccion con la verdad
y tambien en no pocas ocasiones con grave incumplimiento de 10 dispuesto por la Cons
titucion espanola en su articulo 3.", parrafo 3, sobre el especial respeto y proteccion
debidos a las otras lenguas distintas del castellano.

Pamplona, 4 de julio de 1994.



NAFARROAKO EUSKARAREN FORU LEGEAREN GAINEAN
PARLAMENTUAK ERABAKI DUENAZ EUSKALTZAINDIA

REN ADIERAZPENA

Euskaltzaindiak jakin du Nafarroako Euskararen Foru Legea parlamentuak alda
tzeko egin dituen bilkuren belTi. Hauek legea zegoenean utzirik bukatu dira. Akade
miak, lege horrek aholku-elllaile ofizialtzat aitortuak, eta zeinen helburuen artean,
1976ko Erret Dekretuaren bitartez, euskararen zaintze eta jagotea duenak, honako hau
nahi du jendaurrean adierazi:

I. Euskaltzaindiak zinez deitoratzen du irakaskuntzan, adlllinistrazioan eta ko
lllunikabideetan euskarari egozten zaion erelllU meharra zabaltzeko aukera ona huts egin
izana, 1984ko Foru Hobekuntzaren Legem'en 9. artikuluak agintzen duenetik hara!. Pun
tu honi datxekola, oroitarazi behar da testu hori onartzeari buruz parlalllentuan erabil
tzen ari zenean Euskaltzaindiak ados ez zegoela adierazi we la, 1982ko uztailaren l7ko
agerpenaren bitartez.

2. Berriro ere erraten du Euskaltzaindiak euskara alderdikeria guztietatik kanpo
eduki behar dela, nafar ororen ondarea denez, iritzi eta ideologia guztien gainetik, eta,
denbora beran, gogorarazten du euskarak bereizkeriazko tratamendua jasaten duela
oraindik Nafarroako gizartearen hainbat alorretan. Besteak beste, FM-ko irratiak ba
natzean egindako bidegabekeria larria ez da konpondu.

3. Euskaltzaindia ezin daiteke inola ere isilik geldi zenbait politikarik eta beste
lako gizabanakok euskararen gainean, Nafarroako euskalkiez, hizkuntzaren lehengo eta
oraingo hedaduraz, literatur euskara arautuaz eta abarrez esan eta idatzi dutenaren au
rrean. Egia ez diren gauzak izan dira guztiz, eta, gainera, Espainiako Konstituzioak, bere
3. artikuluan, 3 parrafoan, "gaztelaniaz landako beste hizkuntzen begirune eta zaintze
bereziaz" dioena erdeinuz era ezjakintasunaz erabili dute halakoek.

Irunean, 1994ko uztailaren 4an
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DECLARACION DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA
VASCA/EUSKALTZAINDIA ACERCA DE LA RESOLUCION
PARLAMENTARIA SOBRE LA LEY FORAL DEL VASCUEN-

CE DE NAVARRA

La Real Academia de la Lengua Vasca ha tenido conocimiento de los debates en
el Parlamento de Navarra acerca de la posible modificacion de la Ley Foral del Vas
cuence, que han concluido sin haberse propuesto cambio alguno en el texto anterior.
Sobre este asunto, la Academia, reconocida como Institucion consultiva oficial por di
cha Ley, y entre cuyos fines, sancionados por el Decreto Real de 26 de febrero de 1976,
esta establecida la tutela de la lengua vasca, desea manifestar ante la opinion publica
10 siguiente:

I. Euskaltzaindia lamenta profundamente que se haya perdido la oportunidad de
ampliar el estrecho marco de uso atribuido a la lengua vasca en la ensenanza, la ad
ministraci6n y los medios de comunicaci6n en Navarra mas alia de 10 dispuesto en el
articulo 9." de la Ley de Amejoramiento de 1984, texto acerca del cual la Academia
mostr6 su disconformidad durante el tramite parlamentario, en la declaracion de fecha
17 de julio de 1982.

2. Esta Real Academia reitera la necesidad de mantener a la lengua vasca fuera
de los avatares de la polftica partidista, como patrimonio que es de todos los navarros,
por encima de credos e ideologfas, y al mismo tiempo recuerda que el euskera se en
cuentra todavla discriminado en las diversas esferas de la vida social, sin que se hayan
resuelto graves injusticias como las intlingidas en el reparto de las emisoras de mo
dulaci6n de frecuencia y otras.

3. Esta Instituci6n no puede permanecer callada ante algunas expresiones orales
y escritas de representantes politicos y otras personas acerca de la lengua vasca y sus
variedades en Navarra, la extensi6n anterior y actual del euskera, la norma literaria
unificada, etc., en que se han vertido conceptos abiertamente falsos y tambien en no
pocas ocasiones con desprecio e ignorancia de 10 dispuesto por la Constituci6n espanola
en su articulo 3.", parrafo 3, sobre el "especial respeto y protecci6n" debidas a las otras
lenguas distintas del castellano.

Pamplona, 4 de julio de 1994



EUSKO IKASKUNTZAREN ETA EUSKALTZAINDIAREN
ADIERAZPENA IRITZI PUBLIKOAREN AURREAN 1994ko
AZAROAREN 19ao NAFARROAKO JUSTIZIA NAGUSI T.G.eko
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ARETOAK EMANDAKO

EPAIARI BURUZ

Ez dagokie ohar hau sinatzen dugun Erakundeoi oraino irmoa ez den Epaiaren,
Auzitegi Gorenaren aurrean kasasioz errekurritua baita, balioztatze juridikoak egitea.
Hala eta guztiz, euskararenganako sentiberatasuna dutenen artean Epai horrek sortarazi
duen gizarte-asaldura larriaren aurrean eta hartan Nafarroako berezko hizkuntza bati
ematen zaion trataera laidogarria ikusirik, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari pro
testa bat egiteko beharrean aurkitzen gara, euskararen eskubidean babesteko eginbeharra
duten Erakundeak garenez (Eusko Ikaskuntzaren Estatutuak 2. art.; Euskararen Erret
Akademia Euskaltzaindiaren aitorpenezko E.D. 573/1976, 4.8 art.), eta hartarako on
doko arrazoietan oinarritzen gara:

J. Ignacio MERINO ZALBA Magistratua txostengile den Epaian esaten denez,
lrufiean ez dago "bertan sorturiko euskaldunik", datu guztiz faltsua dena zeren eta hiriko
euskaldunen kopurua hamarnaka milakoa (35.000) baita, estatistika ofizialen lekuko
tasunaren arabera.

2. Epai horretan eransten da "euskara hutsezko irrati programazio bat kaltegarri
litzateke kultur garapen orokorrerako eta pertsona gehienentzat" bai eta "baztergarria
gehiengoarentzat gutxiengoarekin alderatuz". Seta okerreko iritziak, gehiengoak gaz
telaniaz baizik aritzen diren 19 irrati bere esku dituela eta gutxiengoak batto ere ez duela
kontuan hartzen ez dutenak.

3. Irratien kudeaketarako emakida, horren erabakia hemen izendatuki aipatzen den
epaia ekarri zuena, arautzen zuten oinarrietan argiro adierazitakoaren arabera, "Nata
rroako balio linguistikoak sustatu eta indartzeko konpromezua beregain hartuko duten
proiektuak begi onez ikusiko ditu" (Foru Dekretua, 37/1990, 4.1 art.). Baloratzeko iriz
pide hori, alabaina, ez da ezertarako kontuan hartu emakidak erabakitzerakoan, ez eta
aztertzen ari garen Epaian, eta hori guztia LORAFNA edo Autonomi Estatutuak euskara
Nafarroako berezko hizkuntza aldarrikatzen duela jakinez.

4. Orobat, 1986ko abenduaren 18tik indarrean dagoen Nafarroako Euskararen Le
geak 27.1 artikuluan xedatzen duenez "Administrazio Publikoek bultzatuko dute eus
kararen mallaz mallako presentzia komllnikabide sozial pllbliko edo pribatuetan. Ho
rretarako eta komunikabideek euskara gero eta gehiago eta ohizko moduan erabil
dezaten, Nafarroako Gobernuak ekonomi eta materiale laguntza-planak gauzatuko ditu".
27.2 artikulua ere ildo beretik mintzo da, "Foru Komunitateak gestionatzen dituen te
lebista eta irrati emisora eta gainerako komunikabideetan, Nafarroako Gobernuak eus-
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kararen presentzia egokia begiratuko du". Argiro ikus daitekeenez, printzipio araue
maileok ez dira ezertan kontuan hartu, edo ez dira kontsultatu ere egin, aipatzen ari
garen epaian.

5. Gainera, esan beharra dago Konstituzioak 20.3 artikuluan "gizartearen anizta
sunarekiko" begiramena xedatzen duela, eta izendatuki ezein erakunde publikoren men
de dauden gizarte-komunikabideetan "Espainiako hizkuntzekiko" izan beharreko begi
ramena, eta hori gure iritziz eta epailetzari zor zaion begiramen guztiarekin, erabat
juridikoaren arauak, bai eta haien bidezko euskarriak izan behar duten arau juridikoak
-Konstituzioa, Euskararen Legea, Foru Dekretua- aIde batera uzten diren, haien or
dez balorazio ideologikoez kutsaturiko iritzia emanez, euskal hizkuntzarekiko eta sen
tiberatasun demokratiko xumeenarekiko mespretxua erakusten dutenak. Hori guztiaga
tik organa goren horrengana jotzea noraezekoa dugu.

6. Arazo honi buruz, oroitu beharra dago Euskaltzaindiak 1992ko apirilaren 24an
plazaratu zuen protesta-adierazpena, Nafarroako Gobernuak Frekuentzia Modulatuan
aritzeko baimenduriko 7 irratietatik euskal irratientzat bat ere ez zuela eman jakin on
doren.

Azaldu denaren ondorioz, Adierazpen honen sinatzaile diren bi Erakundeok, epai
leei zor zaien begiramenari kalterik egin gabe, Auzi Aretoak emandako Epai iraingarri
eta bidegabe hori bete-betean arbuiatzen dute, eremu urriko hizkuntzen babesari begira
Espainiako Estatuak sinatu dituen nazioarteko itunen (NBE, Europako Parlamentua,
etab.) erabateko mespretxua eta soziolinguistikari buruzko dokumentazioan edo zientzia
aholkularitzan guztizko gabezia adierazten baitu.

Aldi berean, Auzitegi Gorenak gure jarrerari eusten dioten arrazoiak aintzat hartuko
dituelako eta aipatu Aretoak egindako huts gaitza zuzenduko duelako uste osoa adie
razten dugu.

Irufiea, 1995.eko urtarrilaren 13an



DECURACION DE EUSKO IKASKUNTZAISOCIEDAD DE ES
TUDIOS VASCOS Y EUSKALTZAINDIAIREAL ACADEMIA DE
LA LENGUA VASCA ANTE LA OPINION PUBLICA NAVARRA
EN RELACION CON LA SENTENCIA DE 19 DE NOVIEMBRE
DE 1994 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRA
TIVO DEL EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

NAVARRA

No corresponde a las Instituciones que suscriben la presente nota hacer valoracio
nes jurfdicas de una Sentencia en principio no firme, ya que ha sido recurrida en ca
saci6n ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, ante la grave alarma social creada entre
las personas con sensibilidad hacia el euskara y dado el ignominioso tratamiento dis
pensado en dicha Sentencia a una de las lenguas propias de Navarra, nos vemos en la
obligaci6n de elevar una protesta formal ante el Consejo General del Poder Judicial, en
tanto Instituciones que deben velar por los derechos de la lengua vasca (Estatutos de
Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, art. 2; R.D. 57311976 de reconoci
miento de la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia art. 4.8) y hacerlo con
fundamento en las siguientes razones:

I. En la Sentencia, cuyo ponente es el Magistrado Ignacio MERINO ZALBA, se
afirma que en Pamplona no existe "ningun vasco-pariante de origen en la ciudad", dato
evidentemente falso ya que su cifra se eleva a varias decenas de miles (35.000), tal
como 10 atestiguan las estadfsticas oficiales.

2. Se aiiade en dicha Sentencia que una programaci6n de radio "s610 en euskara
pudiera considerarse perjudicial para el desarrollo cultural general y de la generalidad
de las personas", y serfa "discriminatorio para la mayorfa de los ciudadanos en relaci6n
con la minorfa". Juicios de valor contumaces que ademas desconocen en dicha argu
mentaci6n que la mayorfa tiene a su disposici6n 19 emisoras que emiten de forma ex
c1usiva en lengua castellana y la minorfa no tiene ni siquiera una que emita en euskara.

3. En las bases que regulaban la concesi6n para la gesti6n de las emisoras de
radiodifusi6n, cuya ejecuci6n tiene por causa la sentencia comentada explfcitamente, se
determinaba que se "valorara positivamente los proyectos que asuman el compromiso
de fomentar y potenciar los valores lingiifsticos de Navarra" (Decreto Foral 3711990,
art. 4.1). No obstante se hace caso omiso de dicho criterio valorativo tanto en la eje
cuci6n de las concesiones como en la Sentencia analizada, y todo ello aun a sabiendas
de que la LORAFNA 0 Estatuto de Autonomfa declara el euskara como lengua propia
de Navarra.

4. Asimismo, la Ley del Vascuence de Navarra en vigor desde el 18 de diciembre
de 1986 establece en su art. 27.1 que "Las Administraciones Publicas promoveran la
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progresiva presencia del euskara en los medio~ de comunicaci6n social publicos y pri
vados. A tal fin el Gobierno de Navarra elaborara planes para que se emplee el euskara
de forma habitual y progresiva". Incluso el art. 27.2 en este mismo sentido declara que
"en las emisoras de televisi6n y radio y demas medios de comunicaci6n gestionados
por la Comunidad Foral, el Gobierno de Navarra velara por la adecuada presencia del
euskara". Principios normativos evidentemente ignorados, cuando no consultados, en la
sentencia comentada.

5. Hay que anadir que, Ja Constituci6n en su art. 20.3 dispone como derecho fun
damental el respeto "al pluralismo de la sociedad" y explfcitamente "a las diversas len
guas de Espana", en los medios de comunicaci6n social dependientes de cualquier ente
publico, 10 que con todos los respetos a la judicatura entendemos que viola f1agrante
mente la Sentencia de 19 de noviembre de 1994, ya que en ella se omiten los criterios
de valoraci6n juridica y, por supuesto, las normas juridicas que rectamente Ie deben
sustentar -Constituci6n, Ley del Vascuence, Decreto Foral- para por el contrario,
drar rienda sueIta a un juicio tenido de valoraciones ideol6gicas, despectivas hacia la
lengua vasca y hacia un minima de sensibilidad democratica, por 10 que se nos hace
obligada elevar esta protesta ante tan alto organo.

6. Sobre este asunto, es preciso recordar que la Real Academia de la Lengua Vas
ca/Euskaltzaindia, con fecha 24 de abril de 1992 hizo publica una Declaraci6n de pro
testa, tras conocerse que de las 7 concesiones de emisoras de Frecuencia Modulada
aprobadas por el Gobierno de Navarra ninguna de elias fuera otorgada a radios vas
cOfonas.

Por todo 10 expuesto, las dos Instituciones firmantes de esta Declaraci6n, sin per
juicio del respeto debido a los jueces, rechazan abiertamente la injuriosa e injustificable
Sentencia de la Sala de 10 contencioso que denota un total desprecio de las convencio
nes internacionales suscritas por el Estado Espanol respecto de la protecci6n de Jas
minorias Iingiiisticas (OND, Parlamento Europeo, etc.) y una completa falta de docu
mentaci6n 0 asesoramiento cientifico en materia sociolingiiistica.

AI mismo tiempo, manifestamos completa confianza en que el Tribunal Supremo
atendera las razones que abonan nuestra postura y corregira el grandisimo error co
metido por la citada Sala.

Pamplona, 13 de enero de 1995



BESTE BERRI BATZUK





1995. URTERAKO EUSKALTZAINDIAREN EGUTEGIA (*)

J.L. Lizundia,
idazkariordea

Urteoro bezala, Zuzendaritzak onartuz gero, hemen dakartzuet batzar-egutegia
1995. urterako. Ohi bezala euskal bibliografiari begirada bat eman diot: Euskera ager
karia, Luis Villasante, Santi Onaindia, Egan, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren "Kla
sikoak" bilduma eta nola ez, Jon Bilbao zendu berriaren Eusko Bibliographia.

Akademiaren 75. urteurrenaren ostean, Zuzendaritzan aipatu nuen eta kide guztiek,
aho batez, onartutako irizpen bat ere kontuan izan dut, hau da: 1995. urtean nolabaiteko
"urte sabatiko" bat hartu behar duela Euskaltzaindiak, beraz, ondorioz, ez dugula Bil
tzarrik izango, ez eta tokatzen diren Barne-Jardunaldiez kanpoko jardunaldirik ere.
Amaitzear dagoen urte hau oso neketsua, astuna eta bete-betea izan da denontzat, bai
euskaltzain osoentzat, bai batzordekide diren euskaltzain urgazle eta besterentzat, eta,
nola ez, eragile eta langile ororentzat.

Horregatik bada, Barne-Jardunaldiak bakarrik izango dira ildo seinalagarrienak.
1979. urtean, Bizkaiko Foruan; 1981ean, Gipuzkoako Loiolan; 1983an, Arabako An
goston; 1985ean, Nafarroako Lekarozen; 1987an, Iparraldeko Angelun; 1989an, Euskal
Herriari bigarren itzulia hasi genuen, Gipuzkoako Lazkaon; 1991 n, Iparraldeko Ziburun;
1993an, Bizkaiko Zornotzan. Datorren urtean Araba hautatzen dugu, oso komenigarria
herrialde horretan euskarari sortzen zaizkion arazoak ikusita. Horretarako euskara gal
zorian duen udalbarruti baten, Legutianon, edo euskaldun zaharrok deitzen dugun be
zala, Billerlen. Manu Ruiz Urrestarazu gure ordezkariak leku apropos bat bilatu du:
Larrabea jauregian jarri berri duten golf zelaia. Bestalde, arabar euskal idazle baten
mendeurrena ere betetzen da datorren urtean, Gabriel Jauregi Uribarrenena. IX. Barne
Jardunaldi horien xede nagusia, Euskaltzaindiaren baliabideak aztertzea izango da eus
kaltzainburuak Barakaldoko Udaletxean proposatu bezala (bertan bildu da egun batez
Zuzendaritza, Euskal Herriko udal bakarra baita, eta, ez herri txikia, 110.000 bizilagun
dituelako, Akademiari hiri-izen bat eskaini diona, "Euskaltzaindia plaza" hain zuzen).
Euskararen Akademia hau erronka berriei erantzun beharrean aurkitzen da, eta, gaur
egun dituen baliabide eskasak, bai giza baliabideak eta bai diru baliabideak, ez dira
inondik inora aski euskal gizartearekiko dituen eginkizunei aurre emateko.

Mendeurrenetan, ez dugu heldu den urtean lehen mailako ospakizunik. Hiru atze
man ditut ordea: aipaturiko Jauregiz gainera, Mixel Elizanburu "Anai Inozenzio" eta
Juan Jose Alkain Iruretagoitiena "Udarregi".

(*l Durangon, 1994.eko abendllaren 7ko Zuzendaritzan onartua.
Oiartzunen, 1994.edo abendllaren 29an. hileroko bilkuran. aurkeztua.
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- Gabriel Jauregi Uribarren Aramaio ibarreko Etxaguenen jaio zen I895.eko maia
tzaren 27an. Karmeldar honen berri bat A. Villasante eta baita A. Santi Onaindiak ema
ten digute, eta ez gara hemen luzatuko. Karmengo Argia aldizkarian sarritan idaztetik
landa, bi Iiburu interesgarriren egilea da: Pisia eta Kimia. Hara zer dioen Villasantek:
"Queremos destacar a este carmelita, porque es autor de dos meritorios Iibros sobre
temas cientfficos temas muy poco abordados en euskera".

Jakin badakigu, bestalde, bai bere lehengusuaren semea den Patxi Uribarren eus
kaltzain urgazlea eta baita Julen Urkiza, Kannel aldizkariaren zuzendaria Jauregiri bu
ruzko ikerketa eta bilduma batzuk egiten ari direla mendeurrenari begira.Hiztegi zien
tifikoen alorra jorratzen ari diren erakunde, elkarte eta batzordc, Euskaltzaindiarena
barne, gizon honi zorretan daudela, eta denen artean ospakizunen bat antolatuko dute
Ia/dugula. Barne-Jardunaldiak ere, Araban izanik, hain zuzen albo herrian, Aramaioko
Udal, Karmeldar Ordena, erakunde eta elkarte arteko ospakizun bat eskaintzeko asmoa
dago.

- Michel Elizanburu, Nafarroa Behereko Heletan jaio zen 1928an eta Lapurdiko
Hazparnen hil, haren ordenakide Anai lfiaki Olabeagak dakarrenez, I895eko urtarrilaren
3an. Lasterregi dugu egun hori, data hori ziurtatzen badu Pierre Charritton euskaltzai
nak, baina udaberrirako edo uda alderako utziko dugu ospakizuna, horrela Iparraldeari
dagokion urteko bilkura Oztibarreko herri xarmant horretan eginez. Euskal idazle honen
berri aspaldi eman zigun, 1959ko 5-6 Egan aldizkarian arestian aipaturiko Anai lfiaki
Olabeaga lasalletarrak, bertan dakartzalarik xehetasun ugari. Horrez gain, Gabriel Fraile
gure Orotariko Euskal Hiztegiko lankideak, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko "Kla
sikoak" bildumako zenbakian ikerketa trebea eskaini digu, baxenafar idazle hau eza
gutzeko interesgarria: Frantziako hirur Errepubliken ixtoria laburzki deritzan lana pa
ratuz eta egilea ezagutzeko xehetasun jakingarriz ongi hornituz. Jo beza nahi duenak
aipamen bi horietara.

- Juan Jose Alkain Iruretagoiena, "Udarregi" bertsolariaren mendeurrena ere da
torren urtean betetzen da, Usurbilgo herrian jaioa eta bertan I895.eko urriaren 2an hila.
Maiatzetik gaude Udalarekin harremanetan, eta horretarako izendatutako batzordean
Euskaltzaindiko hiru kide daude ordezkari: Juan Mari Lekuona, Literatura batzorde
burua, Antonio Zavala Herri-Literaturako arduraduna eta Pello Esnal azpibatzorde ho
rren idazkaria. Azaroan izan ditugu beste harreman batzuk eta bere datekin bat eginda
Euskaltzaindiaren iraileko ohiko bilkura eta arraltsaldeko agerikoa eskaintzeko aukera
dago.

Eskabide zehatza ere badugu, urriaren 20an Luis Alberto Aranberri "Amatifiok"
Euskal Telebistako Zuzendariak egina eta hau da:

"Euskaltzaindiak urtean zehar Donostian izan ohi dituen Osoko Bileretako bat Eus
kal Telebistaren Miramongo ekoizpen-zentruan izan dadin. Gure eskaintzari ontsa ba
zeneritza, gure ekoizpen-gune nagusia bertatik bertara ezagutzeko aukera izango lukete
euskaltzainek eta baita euskarazko produkzioren bat zuzenean ikusteko ere. Uste dugu
ETB dela, besteak beste, euskalgintzan ari diren egitasmorik handienetakoa eta merezi
luke Euskaltzaindiak begibistako informazio zuzenaz jabetzea".

Horrez gain, Gipuzkoako Diputazioak Probintziaren Urrezko Domina Euskaltzain
diari emateko eguna hautatu beharko da.
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Jean Haritschelhar euskaltzainburuak, 1992. urterako Egutegia egikeran agindu hau
eman zidan: 4-4-3 delakoa begiratzea, alegia, urteko hamaika hilabeteetako bilkurak,
abuztua salbu, noski, honela banatuz: Lau Bilbon, egoitzan egitea, beste hainbeste Do
nostia edo Gipuzkoan, eta bana Araban, Iparraldean eta Nafarroan. Heldu den urtean
ez dugu, nik dakidala eta iritsi zaizkidan xehetasunen arabera, Nafarroan ospakizun be
rezirik.

Guzti horregatik,1995. urterako, egitasmo hau izango litzateke:

1995, URTERAKO BATZAR-EGUTEGIA:

Urtarrilaren 27an, hilerolio bilkura arrunta eta Gipuzkoako Urrezko Do
mina jasotzea, Diputazioan, Donostian.

Otsailaren 24an, hileroko bilkura arruntak, Bilbon, egoitzan.

Martxoaren 31 an eta apirilaren lean, hileroko bilkura eta IX. Barne Jar
dunaldiak, Legutiano/Billerleko "Larrabean"; apirilaren 1ean, eguerdian, Ara
maion, erakunde-elkarte arteko omenaldia Garbiel Jauregiri.

Apirilaren 28an, hileroko bilkura arrunta eta ETBk deiturik, Donostiako
Miramonen.

Maiatzaren 26an, hileroko bilkura eta Mixel Elizanbururen mendeurrena,
Heletan.

Ekainaren 30ean, hileroko bilkurak Bilbon, egoitzan.

Uztailaren 28an, hileroko bilkura arruntak, Donostian.

Irailaren 29an, hileroko bilkura eta Udarregiren mendeurrena, Usurbilen.

Urriaren 27an, hileroko bilkura arruntak, Bilbon, egoitzan.

Azaroaren 24an, hileroko bilkura arruntak, Nafarroan.

Abenduaren 29an, hileroko bilkura arruntak, Bilbon, egoitzan.
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EUSKALTZAIN OSOAK

P. Altuna 12
J.A. Arana Martija 13
M. Azkarate II
P. Charritton 13
J.L. Davant 10
X. Diharce 6
J. Haritschelhar 13
A. Irigoien 13
X. Kintana 12
E. Knorr 13
F. Krutwig II
A. Labaien 0
E. Larre 10
J.M. Lekuona 13
B. Oihartzabal :..... 12
F. Ondarra 9
Tx. Peillen 10
P. Salaburu 13
1.. San Martin 2
1. Sarasola 8
J.M. Satrustegi II
L. ViIlasante 13
P. Zabaleta 5
A. Zavala 0
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P. Altuna I
M. Azkarate I
J.L. Davant 2
X. Diharce 5
X. Kintana I
F. Krutwig I
E. Larre 3
B. Oihartzabal I
F. Ondarra 4
Tx. Peillen 3
J. San Martin 3
1. Sarasola 3
J.M. Satrustegi 2
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ANTONIO M.a LABAYEN TOLEDO
(1898-1994)

Iragan urriaren 12an hil zen Tolosan Antonio Maria Labayen Toledo, euskaltzaina.
Herri berean sortua zen I898ko abenduaren lean. Tolosako Eskolapioetan egin zituen
lehen ikastaroak, Zaragozako Komertzio Eskola Nagusian bukatzeko. Ondotik familia
ren lantegian sartu zen. 1931. urtean Tolosan zinegotzi hautatu zuten Eusko Alderdi
Jeltzalearen izenean, eta handik bi urte barru, alkate. Alkatetzan iraun zuen 1936ko ge
rra arte, eta ondorenez, erbesteratua ikusi zuen bere burua, familiarekin batean, Lapur
diko Saran zortzi, urtez exiliaturik bizitzeko.

Ondoko belaunaldikook euskal idazle ezagutu genuen, bereziki antzerkigintzan,
baina beste era askotariko lanak egin zituen saio eta artikuluz, beharbada hain ezagunak
ez direnak, baina horregatik ez uste izan garrantzi gutiagokoak direnik.

Izenorde anitz erabili zituen bere idazkietan, gazterik hasita barreiaturik aurkituko
ditugunak; besteak-beste honako, aldizkarietan: Euskul E.mulea, Euskul Erriuren Aide,
Yukintza, Argiu, Euzkudi, EI Diu, Cure Herriu, Hariu, Euzko-gogou, Cemiku, Eusko
]ukilltz.u, Egun, Zeruko Argiu, Kunnel, Olerti, Agur, Coiz.-Argi, MuniIJe, Bol.
R.S. V.A.?, etab. Hortik ikus dezakegu erbesteraturik egon zen garai hartan ere, bizi
beharraren larrialdiak gorabehera, etengabe jarraitu wela kultura lanetan euskaraz.

Antzerki lanean berriz zer esan') Euskal literaturan Iehen mailan jarriko nuke egile
eta eragile zen aldetik.

Inoiz bere lanak bildu nahi dituenak kontuan hartu beharko ditu honako izenorde
hauek, hain sakabanaturik eman zituen idazlanak biltzean: "Matxingorri", "Aspaldiko",
"L. Ayanbe", "Ibalan", "Etxekorena", eta besteren bat.

Meriturik aski bazuen gizonak euskaltzaina izateko eta, Euskaltzaindiak euskaltzain
osoen kopurua hamazortzitik hogeita laura jaso zuenean, usterik edo ustegabean, 1832.
urtean, 1. P. Ullibarrik gutunez P. Novia de Salcedori agertu zion gogoa betetzera au
sartu zirela esango nuke. Une hartan heldu zitzaion Labayeni aspalditik merezia wen
aulki hartzea. Beste batzuek ez genuen horrenbesteko merezimendurik eta hara hor. ko
puru berria osatzean, 1964. urteko abenduaren 18an, euskaltzain berri nola izendatu gin
tuzten: A.M. Labayen, ni neu eta A. Zavala. Hirurotarik inork, legez behinik behin, ez
genuen beste inoren hutsarterik betetzen, kopuru berria betetzera gentozen aldetik. Hi
rurok ginen literatura alorrean genbiltzanak eta hirurok gaztaroan mendizale. Egia esan,
nik Antonio baino lehen ezagutu nuen bere anaia Frantzisko (Pantxo) mendi-kiroltzale
bezala, artean Antonio Saran zela eta elkarren artean hautsi ezinezko muga. Antxon
Zabala, ordea, Aizkorri gailurretan ezagutu nuen, baina Euskaltzaindiak 1958. urtean
Bilbon eratu zuen Biltzar Nagusian euskaltzale gisa elkarrekin topo egin genuenetik
etengabeko harremana dugu.
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Hala ere, aitortu behar dut Antonio Labayenen lehen berria ni euskaltzale izatera
heldu baino lehenagokoa dudala. Gerra ondoan oraindik mutikoa nintzela Eibarko Club
Deportivo delako elkartean zegoen biblioteka hartan ordu asko pasatzen nuen iraku
ketan, han zeuden era askotariko liburuak miatuz. Behin, Pyrellaica aldizkari zaharrak
begiztatzean, han aurkitu nituen lehen mendizale kiroletan aritu zirenen kontakizunak
eta horien arteko bat zen Antoniok Patxi Tudurirekin 1926. urteko ekainaren 26an Zu
beroako Orhi mendiaren gailurrera igon zirenekoa, ibilaldiaren berri emanez, Larrafietik
Erromendi zehar, eta aldi berean doinu politaren jabe den kanta hura gogoratuz eta ai
patuz: "San Josefen ermita, desertian gora da...", denbora haietarako oso egoki adie
razia, 2 oren eta 42 minututan oinak gailurrean jartzeko. Gero, nik dakidanez, Antoniok
ez zuen izan mendi ibilietarako beta luzerik. Baina, urteak igaroaz ere, zuberotarrek esan
ohi duten bezala: "Orhiko xoriak, Orhi laket". 'Aralarko Adiskideak' elkartekoa zen
Antonio eta aldi berean Aralarko Igaratza babes-etxearen sortzaileetakoa eta ez errefujio
hartara bidaia guti egindakoa. Horregatik, elkartearen berrogeita hamar urte betetzeaz
bat, 1978an, autikulu ederra eskaini zigun ospatzearen oroitzapenetan Donostian argi
taratu zen liburuxkan Aralar'ko Roraberak izenpean.

Antonio M.a Labayen

A.M. Labayen zenak musika zuen beste zaletasunetariko bat, atsedenez hartzen zi
tuen txolarteetan bioi ina jotzea gogoko zitzaion. Idatzi ere zenbait aldiz idatzi zuen mu
sikaz, 1949an Eusko jakimw-n eman zuen "Bibiliograffa musical vasca" eta Eduardo
Mokoroa Arbillagaren heriotzea gertatu zenean, saio bikaina agertu zuen "Mocoroa,
ap6stol de la musica" izenburuaz Real Sociedad VascollRada de los AmiRos del PaIs
buletinean (XV. urteko 2. kuadernoan). Gainera, buletin berean daude I979an Cremen
cio Galicia Arrue biolin-jotzaileari buruz egindako idazlana eta "Pequefia historia del
violin en Tolosa" izenburua duena
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Antonio M." Labayenek idatzi dituen Iiburuen artean balio handikoa dugu Escenas
papeleras (1947), non aztertzen duen papergintzaren historia Euskal Herrian. Gainera,
balio berezia du paper filigranak eta hauen noiztikakoa biltzean, eskuizkribuak iker
tzaileen eskuan jartzen baititu, lekukotasun agirien lagungarri. Honen berri zerbait ba
daki gure euskaltzain Frantzisko Ondarra jaunak. Aipatu beharrekoa iruditzen zait pa
peraren ikerketaz gure mugetatik haruntzago lortu wen ospea irabazi zuela
lnvestigacilin y tecnica del papel agerkarian kolaboratuz. Ikus bertan 1970. urteko
urrian idatzi wen "En un lugar Ilamado Erasote", Leitzako papergintzari buruz egin
wen ikerketa.

Beste saiakera aipagarri bat Compendio del Poema Euskaldunak de Orixe (1951)
deritzana dugu ezpairik gabe, zeren adierazpen honen irakurketaren ondotik hobeto uler
tzen baitugu Orixeren poema mardula. Denok dakigunez, poema honek batez ere gure
artzaintza eta nekazaritza mundua erakusten digu, une labur batean olazaharren zatitxo
bat jaso arren. Orixeren Euskaldunak poema mardula hizkuntzaz eta bertsoz aberatsa
dela uka ezinezko da. Hala ere, noizbait esan nuen poesia inspirazio edo etorri liriko
aldetik ez zitzaidala hain ona iruditzen. Aburu hau beste askok ere azaldua zen. Baina
nik ez dakit nondik eta zelan asmatu edo nahastu wen Labayen zenak nik Egan-en
argitaratu nuen "Zeren billa" narrazioa Euskadunak-en kritika zela, Orixe (1965) ome
naldi Iiburuaren 22. orrialdean datorrenez. Hemen publikoki argitu eta aitortu beharra
dut, berari ahoz agertu niona: umorezko narratiba hura idatzi nuenean ez zitzaidan bu
rutik pasatu Orixeren poema. Are gehiago esango dut, Orixeri, euskaltzalerik gehienek
bezala, beti gorde diodala ongi merezirik wen ospea eta itzala. Gainera, euskararen
etorkiwnaz aski etsipendurik geunden garai i1un haietan zenbat aldiz ez ote nituen, ai
patu ez ezik, errepikatu ere egin poemaren hasierako bertsoak, gure sentipenen eredu
tzat: "Zatozkida goi arnas ...".

Biografiagintzan ere ahalmen berezia erakutsi zigun Labayenek eta hor dugu lekuko
MulIagorri eskribaua, pakegille fa fuerozale (1976), agiriz nahiz garapenez ongi hor
nituriko liburua, gaztelerazko laburpenak eta guzti.

Saiakeran orotariko gaiez anitz artikulu idatzi zituen eta liburuxka bat ere bai Txi
llardegiren Huntaz eta hartaz kritikatuz argitara eman zuen Tajuz eta zelltzuz (1967)
deritzanean.

Baina, aipaturiko gai eta Ian guzion gainetik, nabarmen azaldu zen antzerkigintzan.
Hor izan zituen bere biziko emaitzarik oparoenak. Ariztimuiio "Aitzol"ek eta bere in
gurukoek Errepublika garaian sortu wten "Euskaltzaleak" zeritzan mugimendu hura
baino askozaz lehenagotik erakutsia wen teatrogintzarako lehia autore bezala, baina
"Euskaltzaleak" sortzeaz egile eta eragile bihurtu zen. Hain urte gutxitan agertu wten
ekintzaz bazirudien euskal literaturak historian inoiz lortu ez wen urrezko aldia zeto
rrela, baina gudu madarikatu hark eten eta etorkizunaren itxaropen guztia hankazgora
jarri wen, eta gure gizon langile zintzoa, deserriratua. Hala ere, historiak zentzurik gabe
zatiturik utzi zigun Euskal Herriaren mugaz harandian erori zen eta elkarlaneko mu
gimendu hartatik berezirik; gainera, buruzagi agertu zen Aitzol bera ere armaz hila zen.
Haatik, zoritxarra gaindituz jarraitu wen euskal lanean. Ordukoak ditugu Gemika eta
Eusko Jakintzan argitaratu zituenak. Bestalde, Lapurdiko egoera hartan hurbilagotik
ezagutu wen hemen baino lehenagotik wten hango Iiteratur tradizioa, eta euskararen
erabilera aberastu wen. Baina, hala eta guztiz ere, aberaste hori baino galera handia
gokoa izan zen anaiarteko gerra hura; utzitako ondoreak oso latzak izan baitira, urteetan
zehar, gure egunotararte.
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Euskaltzale mugimenduan antzerkiaren sustaketa bere ardurapeko hartu zuen La
bayenek. Antzerkian, "Txikia baina gurea" erabili zuen lema bezala. Gabriel Arestik
zerbait handiagoaren nahiaz zenbait kritika egin zion lema horri, baina nire ustez, Ga
brieli esaten nion bezala, esaldi horrek egiazko izate edo errealitatea erakusten zigun,
berez herri txikia izateak zerbait kondizionaturik geundenez, eta Bizkaiko esaldiari 10
tuko diot: "garean gareana legez", harrokeriarik gabe, ez gehiago eta ez gutiago. Beraz,
Labayen ez zebilen hain oker. Gainera, bazekien Sarmientok zer esan zien Teatro ar
gelltino Iiburuan bere garaiko antzerkigileei. Ikus aburu hori Tecttro euskaro delakoaren
Iehen Iiburuaren 95-96. orrialdeetan Labayenek jaso zuena. Kontseilu hartako jokabidea
eskatzen zuen "Txikia baina gurea" esaldi horren bidez, bai baitzekien Argentinan zer
ondore lortu zen antzerkigintzan. Horregatik zioen: "Las obras, senores, no se producen
por generaci6n espontanea, sino vienen aprovechando ensenanzas ajenas y tentativas
anteriores, cuando Ilega el momenta oportuno".

Bi liburukitan argitara eman zuen Tecttro euskaro (1965), lehen liburukian teoria
agertu zigun eta bigarrenean aburuak, kronika eta obrell katalogoa. Obra horretan ager
tzen zuenaren funtsezkoa, laburki, euskaraz ere agertu zuen Teatrogilltza eta yakintZll
(1973) Iiburuan. Hiru zati nagusitan banatzen da liburu hau: lehenik, Biblian oinarri
turiko bere sorkeratik antzerkia, Agar'en seme ... Ismael (1970. urtean "Agora" saria
irabazia); aIde batetik antzerkigintzaren erudugarria dirudi eta bestetik, horrez gainera,
Iiburuaren betegarri, antzerkigintzaren eredu edo erregelaz gainera hiru ekitaldidun obra
bat aurkeztuz; bigarrenak, oraingo teatroaren aurrean (1965eko irailaren 25ean Donos
tian Euskaltzaindiak eraturiko jardunaldietan eman zuen hitzaldia da) bere iritziak ager
tzea du oinarritzat, eta hirugarrena, teatroa erbeste eta gureall saiakera, nori eransten
dion azkenean "teatroa gurean" soil-soilik, Zuberoako pastoraletatik hasi eta orain ar
teko emaitzak aurkezten dituena.

Hitzaldi eta saio horietan bere iritziak agertzen ditu, antzerki eta bete beharreko
arauak zertan diren azalduz. Publikoari begira, orotariko gai eta erak behar omen ziren,
ez klasistak, entzun-ikuslea orotariko denez gero. Arte-Iegeak, antze-Iana eta argitasuna
bitez aintzindari, politika, soziologia eta gainerako ideologiak beren lekuan utzirik. "Ze
ren teatroari larregi eskatzen baldin badiozute alperrik galdu eta fin gaizto eginen dugu",
gomendatzen zigun Antonio M." Labayen zenak. Azkenik beste honako aburu hau:
"Teatroan gizonaren problema guziak sar ditezkela: gizarte auzi, grinak, garraztasunak.
Teatroak justiziaren aIde jokatu behar du, bai. Egiaren aIde teatroaren eremuan, poz,
atsegin eta zoriona billa behar da. Gazteak!: Zuek ikus zer bidetatik jo! Zeon eskuetan
dezute aukera. Baina kasu eman! Ibil zaitezte arduraz, teatroaren lege, neurri eta arau
peetan" (87. orr.).

Alabaina, fedea obrekin erakusten zekien gizona zen Antonio, gainera egile eta era
gile antzerkiaren esparruan. Antzerti liburuxka saila sortu zuen, bereak ez ezik, beste
renak ere argitara emateko. Bestalde, antzezlari taldeak suspertzen eta bultzatzen egin
zuen lana ez zen makala izan. Baina lanik garrantzitsuena, euskal Iiteraturan beti kon
tuan hartu behar duguna, antzerkigile eta antzerki itzultzailetzan datza. Tecttro euskaro
ren bigarren Iiburukiaren bukaeran euskarazko obren katalogoa agertu zuen, 153-183.
orrialdeetan, lehendik Jose Aranak egindako 1880tik 1928 bitartekoari, urte horretatik
1965.erakoa bere lumaz erantsiz.

Katalogatze horretan bere lanak 171-172. orrialdeetan datoz, sortuak eta itzuliak,
guztira 25. Asko izanik ere, 1965.a ezkero beste zenbait gehitu behar zaizkio.
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1977an Bilboko La Gran Enciclopedia Vasca argitaletxeak hiru liburukitan argitara
eman zuen A. M. Labayenen Teatro osoa euskeraz, itzulpenak aIde batera utziz, Jose
Lasa zenaren aurkezpenaz. Baina hutsegiterik bada hor, zeren Maya, Mateo txistu eta
Jostul1a falta ditu Labayenek berak aipaturiko katalogoan jarri zuen zerrendatik. Ge
roztik egindako beste hiru antzerkiren izenburuak ere falta dira. Laugarren liburuki ba
tean sartzeko asmoz edo utziak ote? Bestela ulerkaitza baita.

Dena dela, hona hemen hatzeman ditudan guztiak zerrendan: Txil1parta buruzagi,
1921 (Donostiako Udalak 1920. urtean saritua; Ostegul1 gizena, 1930; Euskctl Eguna,
1931 (1930.ean Donostiako Antzerki-batzaldian lehen saria); Maya, 1932; Mateo txistu,
1932; lparragirre, 1933; Ghon bizarpeituti eta emazte bizartsuti, 1935; lrunxeme,
1935; Muga, 1954; Lurrikara, 1955; Jostuna, 1956; Petrikillo, 1956; Jokua ez da erren
ta, 1960; Galtzaundi, 1961; Malentxo, alargun!, 1962; Domejon de Andia, Gipuzkoako
erregia, 1965; Cal(fornia ku-ku!, 1967 (I 967an "Agora" saria); Agar'en seme... lsmael,
1973 (1970ean "Agora" saria); Perretxiko jatea, 1967; Pestaburu, 1967; Lapikoa, 1969
eta Muiiagorri?

Itzulpen lanean ere saiatu zen. Bere aburuz: "Euskal-teatro argala indartzeko ez
dago, apika, gure enbor zaharrari txerto berriak itsastea bezelakorik" zioen japoniar Ta
niko antzerkitxoa itzultzean Bai esalea eta Ez esalea izenburupean (1960) Bertold
Brecht-ek alemanierara egin zion aldaeran oinarriturik, "Der ja Sager" eta "Der nein
Sager".

Baina itzulpen gogoa aspaldiago erakutsi zuen, artean aski gazte zelarik. Adibidez,
1933an Henriette Charasson-en "Sermon de mariage" itzuli zuen, lrri ltzaldia izenbu
ruaz eta egile beraren "Separation" hurrengo urtean Berezi titulatuz.

Geroztik, absurdoa ez zuela maite aitortu arren, era horretako saioen aukera ere
eskaini zigun honako hauekin: Durrenmatt-en Gizona eta kidea, "Der doppelanger"
1963an, eta Ionesco-ren Neskatilla ezkol1gai "La jeune fille a marier" 1964. urtean eus
karaturik argitaratuz. Bide horri jarraitu zion Max Frisch-en "Die brandstifter", Su-emai
/leak I966an argitara emanaz eta, gainera, J. J. Rousseau-ren "Le devinder village" Mo
zart-en operarako prestaturiko liburuxkan oinarriturik, eta "Les assureurs", Bastial1 eta
Bastiane eta Mesner, argitara gabeak nonbait. Azkenik, H. Ibsen-en "Gengangere", Ma
muak.

Zahartzaroan etxetik irten ezinik aurkitzen zelarik, urtean behin bederen bisita egi
ten hasi nintzen, horrenbeste Ian burutu zuen gizon zintzo bezain apalak ondo merezia
zuelako. Libururen bat edo beste eramaten nion, baina azkenaldira irakurketarako gogoa
urritu zitzaion. Inoiz biolina jotzeari ematen zion eta azkenengo batean, Alarcon kar
denalaren artikulu bat irakurtzen aurkitu nuen eta gauza zen irakurria adierazteko. Aldi
honetan beti galdetzen zidan Justo Garate eta Teodoro Hernandorenaz, jakitun zenez
beste biokin nituen harremanak. Besteengandik ere izaten nituen galderak. Beraz, adin
berdintsukoak, nolabait zubi hartu ninduten. Eta hirurok 1994. urte berean zendu dira.
Goian beude.

Juan San Martin





PEDRO DIEZ DE ULZURRUN,
sendagilea

(1924-1994)

Euskararen ilunpeko lozorroan Nafarroak izan zuen suspertzaile aipagarrienetakoa
galdu du gure hen"iak. Etsairik ez zuen gizon apal hau agertzen zen beti hizkuntza za
harraren aldeko ekintza guztietan arduradun eta gidari etsaigai berldurgarrien aurrean.
Bere izenaren ondoan sendagilea zelako aipamena ez da ajola gutxiko betegarria, ez eta
ere ohorezko itxurakeria. Baziren bi Pedro Diez de Ulzurrun gerra ondoko garai hartan
Nafarroako euskaltzaleen mundu txikian. Biak nahita ez ekintza beretan sartuak, eta
euskaltzain urgazleak biak. Apaiza bata, eta sendagilea bestea. Hori dela eta, ezinbes
tekoa gertatzen zen lanbidearen ezaugarriz elkarrengandik berezi beharra. Zeresanik ez
etorkizunari begira, ilunpeko mamuak argitasunarekin desagertzen baitira, beharrezkoa
da bereizketa.

Pedro Diez de Ulzurrun

lrufiean, 1994ko urriaren 20an hil zen hesteetako minbiziarekin Pedro Diez de Ul
zurrun sendagilea. lrunsheme euskaltzale honen familia inguruan bazen abertzalerik eta
haurtzarotik piztu zitzaion Euskal Herriarekiko atxikimendua eta maitasun sakona. Be
tiko bizileku izan zuen San Anton karrikako etxe eder handian etorri zen mundura Pedro
1924ko abenduaren 27an. Hiriburuko Maristen ikastetxean egin zituen lehen eta biga
rren mailako ikasketak. Hauek bukatzean hamasei urte zituen eta ezin zen adinagatik
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Unibertsitatean sartu. Aleman edo deutxera eta mekanografia ikasten saiatu zen urte
osoan etxetik.

Zaragozan egin zuen Medikuntza ikastaroa, eta amaitu bezain laster Basurtuko eri
tetxean eman zituen bi urte barne-mediku lanetan. Han egindako ezagupenetatik zetor
kion, gero bere emaztea izango zenaren adiskidantza. Prestakuntza burutzeko endokri
nologia eta elikadura espezialitateak egin zituen.

Nafarroa mendialdeko euskaldun askok ikasi zuen gaisoaldian Irufiea zaharreko Pe
droren etxera bidea. Elkarrizketan apala eta izaeraz alaia, lasaitasuna pizten zien eriei
edozein egoeratan. Lanpeturik bizi zen beti. Bere gizamaila irekia eta jatorra irribarre
atsegin batekin agertzen zuen. Ez zuen inoiz adiskide bat iraindu, eta iritzi desberdi
nekoekin bazekien, giza legez, amor eman gabe bere eskubideak zaintzen. Itzal handiko
duintasuna zen berea.

Euskararen aide baliatu zuen bere izen ona. Aurrezki Kutxa Munizipaleko zuzen
dari zen orduan Miguel Javier Urmeneta, eta beronen bultzadaz, herriz herri haur eus
kaldunak saritzeari ekin zitzaion 1956an. Oroitzen naiz Jose Agerre zenaren etxean le
henbiziko aldiz egon nintzen bileraz. Liburuz kokahala betetako gela ilunean sartu
ginen. La Voz de Navarra egunerokoaren zuzendaria zen 1936an falanjeko morroi ur
dinak bulegoan sartu eta atxiloturik eraman zutenean. Norbaiten medioz ez zuten hil,
baina Sevillara baztertu zuten atzerriraturik. Euskaltzain oso izanik kargua kentzea, ez
zen zigor txikiagoa izan Agerre jaunarentzat.

Haur euskaldunei sariak ematearekin helburu bat lortu nahi zen batez ere: euskarari
egotzitako madarikazioa desagertzea: "Orain arte debekatua zen eta orain saritu behar
al duzue", esaten zigun jendeak harriturik.

Hamar urtez (1956-1966) burutu zen Ian hori eta bigarren ekintza bat etorri zen
ondotik: "ez da aski euskara zaindu behar dela errepikatzea, irakurtzeko modurik ez
badute", esan zen bilera batean. Honela sortu zen hileroko aldizkari bat, lehenik "Ron
cesvalles" izenarekin abiatu eta berehala "Principe de Viana euskal orria" izan zena.
Pedro Diez de Ulzurrun zen zuzendari eta arduradun erabatekoa. Hamahiru bat lagun
tzaile biltzen ginen bere inguruan eta zazpi mila ale banatzen ziren Nafarroan.

Bidea irekirik zegoen, giroa nagusitzen zihoan, eta betiko miruak agertu ziren oi
lategian. Modu txarrean eta inolako esker oneko hitzik gabe baztertu zuten Diez de
Ulzurrun, eta berarekin desagertu zen hasierako taldea. Aitzakia, "Txomin Agirre" no
bela sariaren iragarpena erdarazko itzulpenik gabe plazaratu zela. Ez zen lehen aldia;
urtero horrela egiten zen. Baina, azalpen ofizialaren azpian bazegokeen beste zerbait.
Zurrumurrua alegia, "Ez dok hamairu" taldeak Larraitzen antolatutako gaupasa zara
tatsuaren aipamena ez omen zen norbaiten gogokoa gertatu.

Pedro Diez de Ulzurrun buru apal itzuli zen etxera, zaratarik gabe, euskaltzaleon
amets ederretako umetxoa nola hiltzen zen ikusteko, ustezko abertzaleen eskutan itorik.

Urteotan beste ekintza asko berreskuratu ziren Nafarroan, hala nola Euskal Festak
eta Bertsolari txapelketak, azken saioa Irufieko "Gayarre" antzoki nagusian egin ohi
zelarik.

Aita Murieta batzordekidearen "Umeen Deia" eta "Mendiz" baso-gizon euskaldu
nei zuzendutako orriak ere taldearen dirulaguntza eta bultzadaz plazaratzen ziren. Gutxi
aipatu ohi den lana da euskararen irakaskintza euskaldun herrietako eskoletan sartu iza
na. Ordu erdiko ikastaroak ematen ziren egunero, Diputazioak berak maisuei sari bat
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emanez. Eta 1973an Urmeneta Diputaziotik atera aurreko lorpen nagusia Erakunde ho
nek "Euskararen aldeko legea" onartzea izan zen, atzetik etorri ziren agintariek denbora
luzean zokoraturik gorde bazuten ere. Ofizialtasunaren mailara iritsi zen horrela Nafa
rroan euskara. Denbora berean sortu ziren lehen ikastolak gurasoen eskutik eta, bere sei
seme-alabetan txikiena eskolako adinean baitzen, han zegoen Pedro San Fermin ikas
tolako gurasoetan.

Diez de Ulzurrun sendagilearen aita Legardakoa zen eta ama lrufiekoa. Galdera da
noiz eta nola ikasi zuen euskara hain ongi gizon honek. Nafarroako Diputazioak euskara
ikastaroak antolatu zituen lrufiean Francisco Tirapu irakaslearen eskutik, eta hara jo
zuen Pedrok 1951 an. Lehen kurtsoan hasi omen zen euskara mintzatzen, ordu asko eta
ahalegin handiaren bidez.

Aitona Ezkabartekoa zuen lrufierrian eta hark bai mintzo zuen bertako euskara. Zil
dotz herriko "Perutxena" bere aitonaren sortetxean euskal sermoien bilduma handia
agertu zen. Hogei bat zituen berak eta beste asko A.Irigaraik jaso zituen. Euskera al
dizkarian argitaratu zuen Ian bat "EI Catecismo manuscrito de Maquirriain de 1828"
izenburuarekin (V, 1960, 377or.).

Hitz gutxitan laburtzekotan bizi oparo baten irudia, euskararen ordu ilunetako me
zulari argi eta alaia izan zela esan daiteke. Ez zuen ahoz bakarrik edo egunkarietan
arrabots handiko ohiartzuna zuten argazkien ondotik Ian egin, isilean eta musutruk bai
zik. Ezin zitzaion inola ere zalantzatu euskararekiko atxikimendua. Irufieko egunkaririk
zabalkunde gehienekoan asteroko "Nafar Hizkuntzan Orria" zuzendu zuen hainbat ur
tez. Baina ugazaben euskararenganako zitalkeria sumatu zuenean aurpegia atera zuen
eta, giro txarra ikustean, dena bertan behera utzi eta desagertu zen handik.

Nafarroako euskarari dagokion berpizkundean gerra osteko oinarri sendo eta zutabe
nagusietakoa izan da Diez de Ulzurrun sendagilea.

Jose M. Satrustegi





NILS M. HOLMER
(1904-1994)

Suediako egun luzeetako batean zendu zen, 1994ko ekainaren hamarrean, Nils M.
Holmer hizkuntzalari ospetsua. Frenninge hiriko bere etxean itzali zen, bere seme Ar
turok idatzi didanez, eta bat-bateko heriotzea izan omen zuen inolako larritasunik gabe.

Gotemburgen jaio zen 1904ko otsailaren 5ean. Laurogeita hamar urte beteak zituen,
beraz. iragan neguan. Lund hiriko Unibertsitatean eginik goi mailako ikasketak.
1925ean burutu zuen Arte arloko batxilergoa, eta sei une geroago. 1931 an, lortu zuen
lizentziatu titulua.

1948an hasi zen Lunden bertan hizkuntzalaritza konparatua irakasten, eta 1950etik
1969ra gai horretako katedraduna izan zen adinagatik irakaskuntza utzi arte.

Euskararen ikerle eta Euskaltzain ohorezkoa zen.

Munduko hizkuntza zaharren ikerle eta maisu handiari galdetu nion behin neure
etxean zenbat mintzaira ezagutzen zituen. Ez zidan erantzun, baina bere emazte Vanyak
azalpen hau egin zidan albotik:

- Hamabiren bat mintzo ditu. behar bada, hamalau. Orohar 32 bat irakur ditzake.
Geroztik ibilia da Ozeaniako beste herri batzuk ezagutzen.

Hiru une edo saio desberdin bereiz ditzakegu nagusiki suediar jakitunaren lanetan:

I) Gaelieraren jarraipena,

2) Amerindiarren hizkerena eta

3) Ekialdeko aztarna zaharren sailkapen oinarrizkoa.

1. Gaeliera ikasteko Eskozia eta lrlandan bizi izan zen 1935etik aun'era. 1937 eta
1938 . urteetan Todd lecturer edo atzerriko irakasle izan zen Irlandako Akademian.

Denbora honetako bi ekintza azpimarra daitezke: Norvegiako Carl Marstrander
ikerlearekin gaelieraren dialektoak sailkatzen egindako lana, eta 1941 etik 1948ra Upp
salako Unibertsitatean zeltiar hizkuntzak irakatsi izana.

2. Al11erikef(/ko indioen l11intmirak lantzen hasi zen aurreko saioekin batetsuan.
Gotembergo S. Hemry Wassen etnologariarekin Panamako CU/llI hizkuntza. edota Ko
lonbiako kagga!Ja eta sankli landu zituen 1947an.

Kanada eta Estatu Batuetan ibili zen hurrengo urtean. eta Hegoameriketako hiz
kuntzei jarrai zien 1954a arte.
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3. Australia izan zuen lantegi 1964tik aurrera. Orduan berak ikertutako katfang
eta thangatfi desagertuak dira geroztik. Australiako Jatorri Hizkuntzen Institutuaren es
kariz, waka eta gunggari herrialdeetan ibili zen, bost lengoaia baino gehiago zituelarik
bakoitzak.

Nils M. Holmer

HOLMER ETA EUSKARA

Ibero-kaukasieraren susmoz ikasi wen euskara. 1950ean hasi zituen Euskal He
rriarekiko harremanak eta hil arte zaindu du lotura.

Artxiboa begiratuz, I959koak direla neuk jasotako lehen eskutitzak Ikusten dut eta
beste lau izkribu urte horretakoak. Luzaiden ateratzen genuen aldizkaritxoaz interesa
turik agertzen zen. Niri beti euskaraz idazten zidan. Mintzatzeko bawen zailtasun ge
hiago.

Hogeita bi hilabete zituen Arthur semeak Holmer familia lehen aldiz Urdiainera
etorri zelarik. Nafarroako Unibertsitatean zenbait hitzaldi ematera deitua izan zen. Ber
tan agurtu nuen pertsonalki, baina jendez inguraturik zegoen eta ez zen nire izenaz ja
betu. Gau hartan bertan neure atzetik iritsi zen hen·ira. Elurra ari wen. Etxeaz gustatu
zen eta bereziki lurreko suaz, horrelako etxe bat erosteko gogoa azalduz. Euskara era
kutsi nahi zion semeari txikitatik:

~ "Bost lengoaia moderno ikasiko ditu Suediako eskoletan, baina indoeuropear
aurrekorik ez noski, esan zidan. Horregatik nahi dugu euskara ikas dezan. Hizkuntzalari
izatea erabakiko balu lagungarri izango du".

Bermeon bizitu ziren epe luzean ama-semeak.

Aurkipen garrantzitsuenenetakoa, munduko hizkuntzak lau (edo bost) oinarrizko
multzotan biltzea izan zen, hala nola, Palco-Eurasian-Amcrican Prcfix typc delakoa.
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Bertan sartzen zituen, euskara, kaukasiera (georgiera etab.), sumerioa, burushask eta
paleosihiriko beste batzuk. Euroasialdeko biztanle zaharragoen aztarnak lirateke multzo
honetakoak, toki isladatu eta Kaukaso edo Pirine mendiak bezalakoetan geldituak.

Altaiko eta finnoungariar Eurasian suffix type multzoa gero etorritakoa da.

Indoeuropear multzoa da Europan berriena, eta tipologia aldetik nahasketa bat
omen da, suffix type delakoaren zenbait elementu dituelarik eta Ipar-Afrikakoen bokal
aldaketa moduko beste zenbait. Ez dira, bere ustez, multzo genetikoak bi osaki horien
iturriak, morfologikoak baizik. Esan nahi da, hitz guztiak aldaturik ere beste hizkuntza
batzuetatik hartutakoekin, hizkuntzaren ardatza ez dela hiztegia bezain laister aldatzen.
Adierazgarriagoa da beraz lurralde bateko hizkuntz historiarentzat morfologi ardatza,
hizkuntzalaritza edo linguistika genetikoa baino.

Azken urteotan semearen bidez erantzuten zien gutunei eta hil baino hilabete batzuk
lehenago bidali zizkidan Koldo Mitxelenak berari idatzitako izkribuen fotokopiak, hark
Errenteriarrari bidalitakoekin parekatzeko. Benetan aberatsa da altxor hori. Behin eta
berriro aitortzen du Mitxelenak zertan izan zaion argibide haren esana. Gutxitan egin
ohi dituen laudorioak irakur daitezke gutun hauetan. Suediarrak bidalitako Ian bati bu
ruz, honako hau dio:

,.... Tenfa alguna idea de sus metodos por las conversaciones que hemos sos
tenido y tambien por la introducci6n te6rica que puso Yd. a aquel trabajo
comparativo sobre lenguas norteamericanas cuya separata me dej6, pero ha
sido en este donde he podido verla mejor. Puede Yd. creerme que me ha
parecido una de las cosas mas interesantes y orientadoras que se han escrito
nunca sobre nuestra lengua, dejando aparte las otras" (Carta de 0 1-03-1951)

Munduan zehar Asia eta Ozeaniatik, Europa eta Ameriketara banaturik daude bere
idazlanak. Bildua dugun bibliografia osoa aipatu gabe, euskarari dagozkionak Euska
lerriko aldizkari hauetan aurki daitezke: Donostiako BAPen lehenbiziko hiruak (1950
1959). ASJUn bi, 1969 eta 1977an. Koldo Mitxelenaren omenez argitaratutako 5\'111

holae bilduman ere jaso da haren Ian bat. Halere, Fontes Linguae Vasco/Utl11 Irufieko
aldizkariarekin izan zituen hartu-emanik iraunkorrenak, bertan argitaratu direlarik hiz
kuntzalari ospetsuaren zortzi izkribu.

Euskalarientzat aipagarriena, halere, "EI idiol11a vasco Iwh!ado. Un estudio de dia
lectologfa euskerica" izeneko liburua da. 1964an plazaratu zuen Donostiako "Julio de
Urquijo" Mintegiak, Suediako Errege eta hango Giza-ikerketen Kontseiluaren diru la
guntzaz.

Euskal Akademiaren ohorezko izendapenaz bestalde, hau da munduan zehar ki
detzat hartu zuten erakundeen zerrenda:

~ Linguistic Society of America.

~ American Anthropological Association.

~ Humanistika vetenskapssamfundet (Lund-ko Giza Zientzien Elkartea).

~ Polynesian Society.

~ Linguistic Society of New Zealand.
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- American Name Society.

- An Comunn Gaidhealach (Gaelieraren Eskoziako Elkartea).

- Australian Institute of Aboriginal Studies.

Inorentzat ohore izatekotan, jakitunak Euskaltzaindiari eta euskarari bere jakintza
rekin emandakoa izan da.

Eta txostena amaitzeko, azken berri pozgarria. Aitaren bidetik oso aurreraturik doan
Arturo gazteak egun hauetan idatzi didanez, Taiwango Seedig hizkuntzari buruz amai
tzear daukan tesia irakurri bezain laster beste Holmer baten izena gehituko zaio eus
kalarien etorkizuneko zerrendari. Aspaldi emandako hitza beteko da beraz.

Jose Mari Satrustel?i



DR. JUSTO GARATE ARRIOLA
(1900-1994)

Justo Garate, aspalditik urgazle genuena eta 1978ko otsailetik ohorezko euskal
tzaina, aurtengo uztailaren 2an hit zen Mendoza hirian (Argentina). Bergaran jaio zen
mende honen hasierarekin 1900. urteko abuztuaren Sean. Medikua, Madrilen eta La
Platan doktoratua, baina lehenago Freiburg, Paris, Heidelberg eta Berlinen medikun
tzako espezialitateak osatua zen.

Egia esan, zuotarik nork ez zuen ezagutzen jakitun hura nik adina? Gutariko nori
ez dio idatzi zenbait agiri eskatuz edo berak zituenak ziurtatzeko xehetasun eskariz?
Azken urteotan, halabeharrez, bere anaia Elias hartzen zuen ordezkari gisa. Nik ere, nire
ahalmenaren neurrira laguntzen nion bere eskariei argibideak ematen. Zor nion, 1959.
urtean Juan Antonio Mogeli buruzko lana egin nuenean beragandik jaso nuen lagun
tzaren ordainez.

Bai, Justo bera ere laguntzen zekiena zen eta guztiok badugu horren lekukorik.
Adibidez, begira argitara berri den Callciollero Vasco - P.DOIlOstia, VIII. liburukia,
1529. orrialdean "Papeles de Humboldt", non ikus daitekeen prusiarrak hemen bildu
zituen kanta eta doinuak Berlingo bibliotekan begiztatu eta 1934. urtean Aita Donostiari
nola aditzera eman zion. Horren ondoriozkoa dugu liburuki horretan datorren azken
zatia, gure kulturaren aberasgarri.

Euskaraz ez zuen asko idatzi, baina bilduma ederra osatzeko adina bai, eta merezi
luke hainbeste alar landu zituen gizon honen euskarazko liburu bat osatzeak, han-he
menka argitaratutako lanok bildurik. Hogeita bi urterekin hasi zen Bilboko Euzkadill
idazten. Geroztik, Eusko Deya, Gernika, Euskera eta beste zenbaitetan argitaratu zituen
euskarazko idazkiak, batzutan Elorregi, Eneko Mitxelena, Eneko Zilueta eta Txeru
Arriola izenordeez. Zer esanik ere ez: euskaltzale uka ezina genuen gure gizon hau.

Jakina denez, medikuntzaz hainbat Ian egin arren, inoiz ez zuen utzi euskal kul
turaren alorrik. Hori gainera kontuan izanik bizitza berez gogorra gertatu zitzaiola. Ho
geita hiru urterako lortu zuen mediku lizentziatura, eta ondotik Unibertsitatea eta bi
daiak zituen gogoko. Mende honetako Euskal Unibertsitatearen sortzaileetariko genuen.
Gerra zibilak erbesteraturik, lehendik hain zale zituen bidaiak, ahal bezala, erromes gisa
ibiltzera beharturik aurkitu zen. Baina, nonahi eta beti, tinko. Gainera, bere eraginaren
itzala utziaz igaro zen toki guztietan.

Bere ikasbidearen xehetasunez honako ohar hau egiteari beharrezko deritzot.
1917an Valladolid-eko Unibertsitatean hasi zituen medikuntzarako ikastaro nagusiak.
1921. urteko urtarrilean Basurtuko Ospitaleko Medikuntza Eskolan sartu zen. Handik
urtebetera Basurtuk beka eskainiz Freiburg-era joan zen eta 1923an lizentziatu. Dok
toradutza Madrilen 1927an eta berehala laguntzaile gisa Basurtura, 1933an bertako Me-
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dikuntza Eskolan irakasle eta 1936an bertako kideekin Euskal Herriko Unibertsitatearen
sortzaile Medizina Fakultatearekin.

Justo Garate

Espainiako Kontsuladuak 1989an liburu bat argitaratu zuen, La i/lmigracid/l es
paiio/a ell Me/ldoza. Cuatro estudios mO/logriijico.1 deritzana. Hor dator Jaime Correas
ek idatzitako kapitulu bat, "Justo Garate. El espfritu polemico" deritzana, bereziki 73
97. orrialdeak dira soil-soilik gure gizon honi eskainiak, bere bizitza eta lanak orokorki
hartzen dituelarik. Hor bertan, 94-97 orrialdeetan dator bere lanen bibliografia. Baina
bada beste liburu interesgarri bat, bere ikasle Roberto M. Apni-k 1993an argitaratu wen
Edumcid/l y medici/w. Entre medicos y pacientes. Aide batetik, XV. kapitulua, medi
kuaren esistentzialitateari buruzkoa eskaintzen dio J. Garate Illaisuari eta, bestetik,
XVIl.ean Garate eta Marafionek elkarri idatzi zizkioten gutunen berri eillaten du, bi
Illediku ospetsuen bibliografiarekin bukatzeko. Ikus, 163-189. orrialdeak.

Beraz, guk euskal kulturan ezagunagoa dugun Justo Garatek bere Illedikuntzako
ofizioan ere badu ospea.

Eusko Ikaskuntzaren lehen alditik RIEV aldizkarian badu lanik aski, baina era be
rean aurkitu genitzake ikerlanak Euskal Herriaren Adiskideen Bo/eti/l de /a
R.S. V.A.P.en, Aranzadi Zientzi Elkartearen MU/lihen, Pri/lcipe de Via/la aldizkarian edo
Bo/eti/l America/lo de Estudios Vascosen.
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Euskal gaien liburuak, berriz, huts egiteko arriskuarekin, honako hauek aipatuko
nituzke: Viaje a Navarra de Chaho (1933), frantsesetiko itzulpena edizio-kritiko gisa;
Guillermo de Humboldt. Estudios de sus trabajos sobre Vasconia (1933); Ensayos Eus
karianos (1935); La epoca de Astarloa y Moguel (1937); Viajeros extranjeros en Vas
conia (1942); Cultura bioldgica y arte de traducir (1943); Cuatro ensayos sobre Es
paiia y America de Guillermo de Humboldt, traducci6n y notas en colaboraci6n con

,Miguel de Unamuno (1951); El carlismo de los vascos (1980). Horiez gainera, hainbat
itzulpen, hitzaurre eta kritikaz beste zenbait liburu. Elkarlanean osaturik Euskaltzaindiak
argitara eman zuen Iparragirre (1987) liburuan bertan ikerlanik luzeena zen berea, "Ipa
rraguirre en America" izenburuduna. Duela urtebete, ordea, bere azken liburua, Un cd
tico en las quimbambas. Bere lanen bibliografiarik zehatzena Jon Bilbaoren Eusko bi
bliographiaren III eta IX. liburukietan 577-580. eta 402-404. orrialdeetan (Aufiamendi
argitaletxea, Donostia, 1973 eta 1975. urteetan), ondotik, jarraipenez Eusko bibliogra
phia, II. liburukia (1976-1980), (Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo, 1986). Azkenik,
Un cdtico en las quimbambasen osatuago aurkituko dugu 291-312. orrialdeetan.

Baina, bereziki, Justo Garate, maiz "Zuzen Garate", polemista bezala ere ez zen
gizon txarra. Besteen hutsak salatzen bazekien ere, gehienetan bereak laster aitortzen
zekiena zen. Bere jakintzaz ez zen oharkabea eta lehenik harro itxurazko gizona idu
rituko zitzaigun, baina berarekin harremanak izan zituen nornahi erraz ohartzen zen bere
bihotz onaz eta umiltasunaz. Gainera, beti nornahiri mesede egiteko gertu. Antzinatik
elkarren artean izan dugun harreman estua dut diodanaren lekuko.

Jakintza bideetan orotariko gaiez interesatu zen, bereziki XVIII. eta XIX. mendee
tako ikerketaz, historiarako G. von Humboldt-engandik hasi eta karlisten gerratetik Ipa
rragirre arte bereziki. Ahantzi ezinezkoak Humboldt-i buruz egin zituenak, luze bezain
sakonak, bizitzaz, bidaiez eta euskal lanez. Haiek izango zituen, Ensayos Euskaria
nosekin batera, bere gaztaroko lehen lanak. Ondorenez etorri ziren gainerakoak.

Langile bezala, zer esan? Bizi guztian eten gabe aritu zen, han eta hemen, hartaz
eta honetaz. Medikuntzaz, biologia eta psikologiaz berrehunen bat Ian idatziak ditu eta
beste hainbeste edo gehiago filologiaz, etnografiaz eta euskal historiaz. Toponimiaz la
nik ugari agertu zuen eta, beraietan etimologiazko iritziak beti zuzenak izan ez bazituen
ere, saio gogoangarriak dira. Edozein gai hartzen zuelarik ere, maisuki agertzen zen
gehienetan. Bere intelekto ahalmenen adierazgarri hor dugu Cultura bioldgica y arte de
traducir. Zernahitarik bada hor eta, niri behintzat, ordu atseginak eskaini dizkit, batez
ere gizonaren dimentsioa eta adimenaren neurriak erakusten dizkigulako.

Ikertzaile paregabea. Los colegios de las vizcalnas y Vergara en el siglo XVIII
(1972) lana 1992. urtean Eusko Jaurlaritzak, lehendakariaren eskaintzaz, argitaratua
zuen J. Ig. Telletxea Idigorasen gehigarriz. Baina, halaber, bada beste alderdi guti eza
gun bat Justo Garategan: hitzaurregilearena. Liburu askoren hitzaurregile. Nik lehenen
goetarik ezagutu nuena Migel Pelay Orozko adiskidearen El ritmo de la epocarena izan
go da noski. Liburua bera ederra bazen ere, hitzaurrea ez zen makala.

Ez nuke ausartegia izan nahi pertsonei buruz iritziak ematen. Sokratek antzina zioe
nez, gauzek gizaki bakoitzagan era desberdinezko ikuspegiak dituzte; gure esaldiak
dioen bezala, buru haina aburu; eta nekeza da Justo bezalako humanista bati buruz abu
ru zehatzak agertzea, hain zabala denez gizon honen kultura eta honen barnean landu
zuen alorra.
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Justok, bere polemiketan, etxekoekin zalapartarik aski atera bazuen ere, erbesteko
zenbait kultur gizonekin izan zituenak nabarmenagoak ziren, gehienetan gure Herriaren
izen onaren aide bere luma ezpatatzat hartuz. Bere garaian "barapalo" ondo merezia
eman zion Salvador Madariagari eta geroxeago Sanchez Albornozi. Jorge Luis Borges
idazlea ere ez zen Iibratu ondo merezia zuen zigorretik. Borgesek uste bazuen euskal
dunok soilik esnedunak (esneketariak) ginela, hemengoen "esnea" probatu beharra izan
zuen "Zuzen Garate"ren eskutik. Sanchez Albornozek, ordea, Ameriko Castroren arabe
zaletasuna onartzerik nahi ez, eta horren kontrako arrazoi bidez uste zuen erromantza
tuak bakarrik zirela zibilizatuak, eta amaren semeak nonnahi sortzen zirela ikusi zuen
"albornoz" ordez "tunikaz" behar zuen hark. Madariagari nonbait ahantzi zitzaion zu
marrak ez duela frutatzat madaririk ematen, bere jatorrizko lurrean behar bezala errotua
denean, eta madarikatu hari adierazi zion gauzak zuzen nola ziren.

Izugarria benetan gure gizonaren kemena. Baina bere luma su bihurtzen zenean,
berezko seta indartzen zitzaion gauzak bere neurritik atereaz. Biarnoko "convade" hitza
Strab6n-ek kantabriari buruzkoan erabili zuen ala ez, XVII. mendean Rochefort-engan
dik hasita era askotako iritziak barreiatu ziren; baina iritziak iritzi. Berez iluna zen gai
horretan gogorregi sartu zen J. Caro Barojaren aurka Aranzadi Zientzia Elkarteak Te
lesforo Aranzadiri 1962an omenez eskaini zion Munibe zenbaki berezian. Ondoko ur
teetan ere setati jarraitu zuen agiri zehatzik eskaini ezinezko auzi hartan. Etnografo au
toritatea kendu nahi zion gai horietan zerbait egin dugunon aurrean, baina, hala ere,
hutsegiterik bada edo ez bada, guretzat Caro Baroja izan da etnologia eremu horretan
izan dugun maisu gorena. Baina, hala ere, XVIII eta XIX.go gaietan hain aditua zen J.
Garatek aitortu zuen J. Caro Barojaren La hora Ilavarra del s. XVlllliburu bikaina zela.

Antzera aritu zen K. Mitxelenarekin ere, hizkuntzalaritza gramatikaren maila soi
letik ikusten zuela esanez. Hor ere badakigu Mitxelena dela gure historian izan den
hizkuntzalaririk bikainena. Hortik ote zetorkion euskara batua onartu ezina? Justo eta
biok elkarren artean idatzizko eztabaidarik aski izan genuen. Behin azaldu zidan 1968an
Arantzazuko bileretan Mitxelenak eztabaida sutsu eta gogorrak izan zituela Jose Miel
Barandiaranekin, Elias Amezagak esan zionez. Erantzun erraza nuen, esanez, Arantza
zuko bilera haietan Euskaltzaindiko idazkari nintzenez, edozeinen aurrean aitor neza
keela J.M. Barandiaran ez zela agertu Arantzazuko bilera haietara eta ezinezko zela
horrelako eztabaidarik. Mediku bezala, bere eztabaida horietan besteen diagnostiko psi
kikoa egiteko zaletasuna agertzen zekienez, ia ez zen ohartu Elias Amezagaz, zeren
buruz elbarritua ez bazen, nire ustez, zentzu-oreka zalantzagarria nabari zuelako.

Nornahik ditugu gure hutsegiteak, jakitunik handienak bereak dituen bezala. Nor
zertan zein den hautatzea ez da gauza erraza, baina zentzuz aritu beharra dugu edonork
aIde emankorrak, positiboak, non dituen nabaritzeko, bestelako hutsak huskeria dire
lako. Eta Justo Garateren Ian oparoa, medikuntzaz gainera, sakon bezain zabala izan da
euskal kulturaren alorrean. Fruiturik aski eskaini zigulako izendatu zuen 1982. urtean
Euskal Herriko Unibertsitateak hOlloris causa, lehenago guk ohorezko euskaltzain be
zala. Eta 1991 ko azaroaren 4an Errege Juan Carlos I.ak Cruz de Caballero de la Ordell
de Isahel la Cat(i!ica eskainiz ohoretu zuen gure gizon hau.

Justok bederatzi hizkuntza menperatzen zituen, baina ikastaro garaian Aingeru lri
garai zenak euskaltzaletasuna txertatu zionetik, hau zuen bihotzekoena. Gudak erbes
teraturik urte larriak igaro arren, bere emazte Itziarren Iaguntzarik ez zitzaion falta izan
euskaldungoan arduratsu jarraitzeko eta seme-alabak euskaraz hezitzeko.
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Igaz argitaratu zen bere azken liburuan hitz hunkigarriak eskaintzen ditu bukaeran
familiarentzat eta herriminaz. Hara hemen bere esanak hitzez-hitz:

"Con Itziar, esposa y compaiiera de siempre, y en medio de mis hijos, desde
esta Mendoza argentina, escribiendo esta especie de biograffa, rememoro mi
vida. Siento que mi coraz6n salta hacia mi tierra vasea, que seguramente ya
no pisare mas, y deambulo por sus montes y valles; dialogo con sus gentes;
cuestiono aspectos de su historia, su lengua y sus costumbres; anoto detalles
que me parecen interesantes para un nuevo estudio; sueiio con un pafs grande
en medio de su pequeiiez geogrMica.

En Mendoza, mi ciudad de residencia, recuerdo con amor mi tierra de
origen, Bergara. Me gustarfa estar siempre presente en ambas ciudades y que
ambas me puedan recordar como una persona que vivi6 preocupada por el
destino humano y que todo 10 que hizo 10 realiz6 en pro de la humanidad."

Guk nekez ahaztuko dugu bere bizitza guztian Berpizkunde garaiko humanista ja
kitunen erara etengabeko lanean aritu eta erbestean bere gorputza utzi zuen bergararra.
Guk ere zer gutiago agur eta ohore-eskaintza bihotzez egitea baino?

Juan San Martin





T.HERNANDORENA
(1898·1994)

Aspalditik Donibane-Lohizuneko ospitale batean zegoen Teodoro Hernandorena
azaroaren 9an zendu zen 96 urterekin. Handik bi egunetara ospatu ziren bere hiletak
Hondarribiko eliza nagusian, hiri honetan bizi baitzen bere azken urteetan. Zizurkilen
jaioa zen 1898. urteko azaroaren 6an. Esaten denez, Godofredo jarri zioten izentzat, eta
gogoko ez zuenez, Teodoro hartzera jo zuen.

Zaragozan egin zituen medikuntza ikasketak eta Billabonan mediku izan ondorean
Madrilen bi urtez aritu zen odontologo espezialitatea egiten, 1933an Donostian koka
tzeko. Euskaltzale bikain horrek ordutik hartu zuen jarrera eta burutu zituen ekintzen
berri eman nuen Egall aldizkarian. Ikus 1985. urteko 5-6. zenbakiaren 47-49. orrialdeak.

Erbesteraturik agertu zenean ere, larrialdi guztiak gaindituz, euskaraz hezi zituen
seme-alaba guztiak, aldi berean euskaltzaletasuna txertatuz. Esker gaitza bere jarrera
zintzoa.

1934an ospatu zen Aberri Egunaren eraginez Euskal Herriari buruzko erreportaia
filmatu zuela aipatzen nuen. Nik orduan Egallen eman nituen baino xehetasun gehiago
agertu zuen Santos Zuzunegik prestatu zuen liburu hartan: Euzkadi: Ull film de Teodoro
Hemalldorella, /933-/983. "Certamen Internacional de Cine Documental y de Corto
metraje de Bilbao" deritzan jaialdian aurkeztua, Bizkaiko Aurrezki Kutxaren babespean
argitaraturik. Hirurogei orrialdeko liburuxka haren asmo, eragin eta burutzea abertza
letasunaren zabalkundezkoa zen.

Ez zen euskaraz asko idatzi zuen horietakoa, ez; baina bai euskaltzale suharra eta,
batez ere, ekintza gizona. Hen'ian hasi zen euskaraz idazten eta ondotik Zeruko Argia,
El Bidasoa, Ailaitasulla eta Prfllcipe de Viallan, euskarazko orrian. Hain zuzen, azken
aldizkari honetan eztabaida bizia sortu genuen elkarren artean euskararen bizitza aburu.
Baina, egia esan, elkarren lagun minak izan gara 1957an elkar ezagutu genuenetik, eta
elkar laguntzarik ere izan genuen euskaltzaletasuna suspertzen. Besteak beste, berari zor
zaio gerraondoko bertsolari txapelketen pizkuntza, batez ere 1958an Basarri, Xalbador,
Uztapide eta Mattin bertsolariekin baliatuz Parisen agertu zuen saiakera hari esker,
eman zion publizitate oihartzunaren eraginez, Frantziako telebistan agertzea lortu bai
tzuen. Bertsolariak ez ezik, euskarak berak ere 1958. urte hartan izan zuen telebistara
lehen sarrera. Haren eragina ikusirik hasi ginen mugaz honaindian bertsolari txapelketak
antolatzen.
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T. Hernandorena, apunte de
A. Valverde

Parisko saio haren grabaketa ere egin omen zuen, baina galdutzat geneukan eta
horra hor, Zaitegi zenaren paperak eta liburutegia Baionatik Euskaltzaindiaren Azkue
Bibliotekara ekartzean non azaldu zitzaigun zintatik egindako transkribaketa baten ko
pia. Lan horretan zerikusirik izan zuen gure P. Charrittonek, aurkezpenetan ageri denez,
bere ahoz hainbeste aldiz Dr. Hernandorenaren aipamenak lekuko. Transkribaketaren
arabera "Paris'en izan zen Bertsolari-saiaketaren azalpena, 1958", Zaitegik berak eman
zion izenburuaz argitaratu nuen Egallen 5-6. zenb., 1985, 21-46. orrietan, bersolaritza
ren historian ahantzi ezinezko lana bete baitzuen Hernandorena zenak. Duela urte guti
bertsolariek eskaini zioten omenaldia ondo merezia zuen Hernandorena gizon kementsu
eta euskaltzale eredugarriak. (G.B.).

J. S. M.
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935650.

10. Carlos Santamaria, Buen Pastor, 13, 20005 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943
415297.

11. Martin Ugalde, Almirante Juan Allondo, Villa Carolina, A, 4. esk., 20280 HON
DARRIBIA, 943-64 15 05.

12. Terence Harrison Wilbur, Departament of Germanic Languages, University of Ca-
lifornia, 90024 LOS ANGELES (USA).

13. Pedro de Yrizar, Lagasca, 54, 28001 MADRID, 91-5766393.

14. Augustin Zubikarai, Sabin Arana, 4, 4, 48700 ONDARROA, 94-6830287.

15. Guri Zytsar', Ligovsky Prospect 65, Apart. 62. St. Peters~urg, 92260,
C.I.E./E.B.E., 19 10 40.





EUSKALTZAIN URGAZLEAKI
ACADEMICOS CORRESPONDIENTES/

MEMBRESCORRESPONDANTS

Jesus Acha, Avda. Sancho el Fuerte, 96 Irrintzi, 31011 IRUNENPAMPLONA,948
257021.

Jose Antonio Aduriz, Ategorrieta hiribidea, 23, 2., 20013 DONOSTINSAN SEBAS
TIAN, 943-277346; 943-173377 (bulegoa); faxa: 943-157944.

M." Dolores Agirre, Urbieta, 5, 2., 20006 DONOSTINSAN SEBASTIAN, 943
424303.

Eugenio Agirretxe, San Francisco, 2, 20800 ZARAUTZ.

Gexan Alfaro, Librairie ZaballLiburudenda, 52 rue Pannecau, 64100 BAYON-
NElBAIONA, 07-33-59594390.

Jose Luis Alvarez Enparanza "Txillardegi", Bidarte, 20150 AMASA.

Xabier Amuriza, Andikoa auzunea, 48240 BERRIZ, 94-6225169.

Pierre Andiazabal, Grand Seminaire, Avenue Darrigrand, 64100 BAYONNElBAIONA,
07-33-5963 33 40.

Marcelino Andrinua, Abadetxea, 48212 MANARIA, 94-6824004.

Juan Apezetxea, Avda. de Guipuzcoa, 5, Villa Antonia, 31012 IRUNENPAMPLONA,
948-11 21 31.

Jose Mari Aranalde, San Ignazio Auzunea, 9, 1. D, 20400 IBARRA, 943-216044; 943
674687 (etxea).

Xabier Aranburu, Miracruz, 28, A, 4. esk., 20001 DONOSTINSAN SEBASTIAN, 943
27 97 04; Legebiltzarra, 945-247800.

Xipri Arbelbide, 14 rue Salie, 641000 BAYONNElBAIONA, 07-33-595931 14.

Adolfo Arejita, Labayru, 28, pral. ezk., 48010 BILBO, 94-44464 56 (etxea); 445 31 00
hedapena 548 (Deustuko Unibertsitatea).

Josu Arenaza, Gran Via, 82, 2. ezk., 48011 BILBO, 94-441 41 81.

Jose Antonio Arkotxa, Sorgintxulo, 2, 12. C. 20100 ERRENTERIA, 943-21 6044.

Begofia Arregi, Pio Baroja, 8, 4. C, 20008 DONOSTINSAN SEBASTIAN, 943-
216206.

Pakita Arregi, Alfonso XIII, Plaza, 2, 4. C, 20008 DONOSTINSAN SEBASTIAN,
943-21 25 32.
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Bernardo Atxaga (Joseba Irazu), Kale Nagusia, 10, 20159 ASTEASU, 943-59 1902.

Mikel Atxaga, Diario DEJA egunkaria, Carlos I, 3. behea, 20011 DONOSTIAISAN SE
BASTIAN, 943-4624 88.

Gotzon Aurrekoetxea, Ziarrusta auzunea, 27, 48141 DIMA, 94-6736720 (etxea); 94
4158155 (bulegoa).

Jose Mari Azpiroz, Dermitaleria, 3, 1. esk., 31001 IRUNEAIPAMPLONA.

Jose Azurmendi, Arriola Pasealekua, 50, 2. eskl, 20009 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN.

* * *

Ricardo Badiola Uriarte, Errotalde, 17, J, 48990 GETXO, 94-4600511 (etxea); 94
4158155 (bulegoa).

Gaizka Barandiaran, San Ignazio ikastetxea, Galtzada Zaharra, 26/Calzada Vieja de Ate
gorrieta, 26, 20013 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-289500.

Federico de Barrenengoa, Plaza Placido Careaga, 12, 5. ezk., 48014 BILBO, 94
4753819.

Ifiaki Barriola, Isturin, Paseo Ayete, 20009 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943
21 1673.

Serafin Basauri, Txirio kale, 1, 3. ezk., 20600 EIBAR, 943-11 3590.

Jose Basterretxea, Sangtiesa, 13, 1. ezk., 31003 IRUNEAlPAMPLONA, 948-23 6696.

Ifiaki Beobide, Narrica, 31, 3, 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-420982.

Julene Berrojalbiz, Rodriguez Arias, 29, 3. ezk., 48011 BILBAO, 94-4437943.

Pedro Berrondo, Gral. Lersundi, 6 ent., ezk., 20007 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-46 1857.

Milagros Bidegain, Sancho-enea, 9, 20100 ERRENTERIA.

Antonio Bilbao, Zuetza baserria, Ganbe, 48115 MORGA, 94-674 36 02.

Felix Bilbao, Frantziskotarrak, 48393 FORUA, 94-6252001.

Dr. Gunter G. Brettschneider, Nubailee 27, D-5030 HORTH, 92260, 02233-43777
(telf.); faxa: 02223-45397.

* * *

Joseph Camino, Eveche, Place Mgr Vansteenberghe, 64100 BAYONNElBAIONA, 07
33-5959 1688.

Junes Casenave-Harigile, Apez etxia, 64470 AL<::AY/ALTZAI, 07-33-59285466.

* * *
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Jorge Cortes Izal, Monasterio Velate, 5, 7, 31011 IRUNEAlPAMPLONA, 948
255759.

Jean Pierre Curutchet, 64780 HELETTEIHELETA, 07-33-59 37 61 04.

* * *

Jean-Baptiste Dirassar, Lotissement Arrantzaleak, 64500 CIBOURE/ZIBURU, 07-33
59260595.

Pierre Duny Petre, Maison Heguitoa, 4 chemin d'Olhonce, 64220 SAINT-JEAN-PIED
DE-PORTIDONIBANE-GARAZI, 07-33-59 37 04 91.

* * *

Andolin Eguzkitza, M.a Munoz, 6, 5. ezk. ezk., 48005 BILBO, 94-4160820.

Kepa Enbeita, Auzo-Iana, SA, 01449 (ABORNIKANO) URKABUSTAIZ, 945
437070.

Martzel Ensunza, Juan Antonio Zunzunegi, 7, 4., ezk., 48013 BILBO, 94-4648800.

Karmele Esnal, Txofre, 2, 2.B, 20001 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-27 1576.

Pello ESl)al, Kasino, 8, 3. A, 20800 ZARAUTZ, 943-833320 (etxea); 943-412600
(bulegoa); HABE faxa: 943-41 2601.

Enaut Etchamendy, Professeur Agronome, 64120 BEYRIE-SUR-JOYEU
SEIMITHIRINA, 07-33-59658095.

Jean-Baptiste Etcharren, Chemin KUflJtxamendi, 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE
PORTIDONIBANE-GARAZI, 07-33-59 37 31 99.

Pierre Etchehandi, Abbaye Notre Dame de Belloc, 64240 URT/AHURTI, 07-33
59296555.

Jacques Etcheverry, Foyer Andre Harambillet Hauts de St. Crois, Avenue Andre Ha
rambillet, 64100 BAYONNE/BAIONA.

Jose Mari Etxaburu, Villa Ongi-etorri, Amute auzoa, 20280 HONDARRIBIA, 943
64 30 02.

Ana Mari Etxaide, Trav. Baiona, 1,2. G, 31011 IRUNEAlPAMPLONA, 948-26 0880.

Jose Mari Etxebarria, E.U.T.G. Mundaiz, 50, Apart. correos, 1359, Postakutxa, 20080
DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-273100; 943-653009 (komentua).

Juan Manuel Etxebarria, Zamakoa, 29, 4. B, 48960 GALDAKAO, 94-456 83 10.

Peter Etxeberria, 491 Court, 89501 RENO, NEVADA (USA).
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Karmelo Etxenagusia, Virgen de Begona, 41, 48006 BILBO, 94-412 7091; 94
4126927 (etxea).

Eustasio Etxezarreta, Urdaneta, 10, 579 Postakutxa, 20080 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN, 943-465326.

* * *

Patrik Farell (Darragh), 41 Nutley Lane, DUBLIN Orlanda), 69 26 41.

Jazinto Fernandez Setien, Arantzibia, 12, 4. A, 20130 URNIETA.

* * *

Bitoriano Gandiaga, Arantzazuko Santutegia, 20560 ONATI, 943-78 1302.

Jose Garmendia Arruabarrena, Consulado, 8, 2. B, 20011 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN, 943-472841.

Juan Garmendia Larranaga, Mayor, 1,20400 TOLOSA, 943-670919.

Salvador Garmendia, Mugika-enea, 20270 ANOETA, 943-65 25 39.

Xabier Gereno, Agirre Lehendakaria, 18, 3. esk., 48104 BILBO, 94-4755263.

Manex Goienetxe, Chikitoys, Route d' Aritzague, 64600 ANGLET/ANGELU, 07-33
59423933.

Juan Luis Goikoetxea, Arteaga, 53, Landabarri, 48016 DERIO, 94-45401 76 (etxea);
Institutua: 94-454 32 58; faxa: 94-454 32 62.

Bernard Goity, Eveche, Place Mgr Vansteenberghe, 64100 BAYONNE/BAIONA, 07
33-59 59 16 88.

* * *

Marcelin Hegiaphal, Pastoralier, 64130 CHERAUTE/SOHUTA, 07-33-59 281786.

Mariano Iceta, 31700 ELIZONDO, 948-58 07 55.

Roger Idiart, Cure, 64250 AINHOA, 07-33-592851 65.

Arantza Idiazabal, Tolarieta, 6, I. esk., 20180 OIARTZUN.

Itziar Idiazabal, Sarriena, 54, 48940 LEIOA, 94-464 26 08.

Joseba Intxausti, Arturo Kanpion, 15, 20009 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
(telf./faxa) 943-31 12 76.

Andres Inigo, Sangtiesa, I, 3, 31003 IRUNEA/PAMPLONA, 948-247474 (etxea);
Hizkuntza Eskola, 948-222202/03; faxa: 948-21 1425.

Jose Angel Irigaray, Aldamar, 9, I. esk., 20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, 943
426489.
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Jose Mari Iriondo, Nafarroa, 11, Eguzki-lore, 2,3. B, 20800 ZARAUTZ, 943-83 43 51.

Michel It~aina, Secretaire de Mairie, 64250 CAMBO/KANBO, 07-33-59 29 72 55; 07
33-59 29 75 30.

Fermin Ixurko, Residencia sacerdotal "Argarai", Avda. Baja Navarra, 64, 31004 IRU
NEAlPAMPLONA.

* * *

Ramuntxo Kanblong, 34 Allee Fontaine Laborde, 64600 ANGLET/ANGELU, 07-33
59637991.

Jaime Kerexeta, San Roque, 24, 48230 ELORRIO, 94-68200 12.

Jon Kortazar, Elorriaga, 8, 3, 48100 MUNGIA, 94-6742902.

* * *

Joseba Andoni Lakarra, Euskal Herriko UnibertsitatealUniversidad del Pais Vasco
-Euskal Filologia-, Marques de Urkixo, zig., 01006 VITORIAIGASTEIZ, 945
13 98 11.

Daniel Landart, Villa Heleta, 64990 MOUGUERREIMUGERRE, 07-33-59932525.

Jose Mari Larrarte, P. Pasionistas, Avda. Tudela, z.g., 31300 TAFALLA, 948-70 02 48.

Mikel Lasa, Lauaxeta etxea, z.g. Askizu auzoa, 20808 GETARIA; 943-42 90 99 (lan-
tokia).

Jose Manuel Lasarte, Muguiro, Miguel Astrain, 10, 1. A, 31006 IRU
NEAlPAMPLONA, 948-150014.

M.a Pilar Lasarte, Portuene, 10, 3. ezk., 20008 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-
21 50 15; 943-428050 (bulegoa).

Imanol Laspiur, Aldatze, 3, 2. ezk., 20600 EIBAR, 943-11 32 88.

Andu Lertxundi, Villa Teresita, z.g., 20800 ZARAUTZ, 943-830591.

Juan Antonio Letamendia, Gabriel Aresti torrea, 1. C, 20280 HONDARRIBIA, 943
6435 14; 943-642048 (institutua).

Xaber Lete, Plaza San Juan, 20, 20130 URNIETA, 943-55 1849.

Jose Luis Lizundia, Bruno Mauricio Zabala, 22,2. F, 48200 DURANGO, 94-681 41 09
(etxea); 94-415 81 55 (bulegoa).

Jose Antonio Loidi, Farmacia, Paseo de Colon, 93, 20300 IRUN, 943-61 2678.

* * *

Peli Martin Latorre, Manuel Iradier, 9, 4. ezk., 01006 VITORIAIGASTEIZ, 945
232959.
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Xabier Mendiguren, Doctor Delgado, 8, 4. C, 20001 DONOSTINSAN SEBASTIAN,
943-272951; faxa: 943-292931 (bulegoa).

FelJ1ando Mendizabal, Camino Zarategi, 12,2. C, Marrutxipi, 20015 DONOSTINSAN
SEBASTIAN, 943-47 33 77 (bulegoa).

Marie Jeanne Minaberry, Joumaliste, 64480 USTARITZ/uZTARITZE.

Jose Antonio Mujika, Plaza del Cedro, 3, 9. esk., Bidebieta, 1,20016 DONOSTINSAN
SEBASTIAN, 943-3925 28; 943-2882 11 (bulegoa); faxa: 943-2829 48.fi

Luis Mari Mujika, Zabaleta, 49, 4. esk., 20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, 943
283637.

Abel Muniategi, Bizkaiburu, 12, 6. A, 48370 BERMEO, 94-4207883 (bulegoa).

* * *

Juan Carlos Odriozola, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del Pais Vasco
-Zientzi Fakultatea- 48940 LEIOA, 94-464 88 00.

Jesus Oleaga, Elcano, 18, ent., esk., 48008 BILBO, 94-4436957.

Jon Ortiz de Urbina, Deustuko Unibertsitatea/Universidad de Deusto -Ingeles Filo
logia-, (1 Postakutxa), 48080 BILBO, 94-445 31 00.

Karlos Otegi, Aresti, 3, 2. D, 20800 ZARAUTZ, 943-834692; 945-274121.

* * *

Rosa Miren Pagola, Avda. de las Universidades, 3, 4. ezk., 48007 BILBO, 94
4473299.

* * *

Georges Rebuschi, 13, Avenue du Chateau, 54220 MALZEVILLE.

Jose Antonio Retolaza, Ibarguengoitia, Eleizaldeburu/Ugartegoikoa, 8, 48392 MUXI
KA, 94-625 43 24.

Karmele Rotaetxe, Plaza Bombero Echaniz, 4, 6. ezk., 48010 BILBO, 94-4214033.

Manuel M." Ruiz Urrestarazu, Berroztegieta, 59, 01194 BERROZTEGIETA, 945
25 55 77 (bulegoa).

* * *

Andoni Sagarna, Eguzki-etxea, Kale Zahar auzunea, 20170 USURBIL, 943-365373.

Ramon Saizarbitoria, Pefia y Gofii, 1, 6. esk., 20002 DONOSTINSAN SEBATIAN,
943-28 79 90.



EUSKALTZAINDIAREN AURKlTEGIA ETA ORGANIGRAMA 619

Pedro Sancristoval, Postas, 41, 6, 01004 VITORIAIGASTEIZ, 945-27 76 82.

Jose Mari Sanchez Carrion, Udaletxeko Plaza, 1,6, 31001 IRUNEAIPAMPLONA.

Joseba Sarrionaindia, Landako etorbidea, I, 3, 48200 DURANGO, 94-681 1882.

Iiiaki Segurola, Paulo VI, 10, 20730 AZPEITIA, 943-47 02 84; (bulegoa) telf.: 943-
47 02 84, faxa: 943-45 9964.

* * *

Jose Ignacio Tellechea, Usandizaga, 27, 5. ezk., 20002 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-280062.

Juan Mari Torrealdai, Tolosa hiribidea, 103, 1. C, 20009 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN, 943-21 8092.

* * *

Patxi Uribarren, Begoiiako Karmel0, 10, 48004 BILBO, 94-4124343; (bulegoa) telf.:
94-420 79 39; faxa: 94-420 78 30.

Patri Urkizu, Santo Kristo plaza, 4, 20100 LEZO, 943-5272 24.

Ignacio Urquijo, Munibe, 48270 MARKINA, 94-6166031.

Arantza Urretabizkai, Avda. Madrid, 8, 9. A, 20011 DONOSTIAISAN SEBASTIAN,
943-42 87 56; Fco. Silbela, 27, 8. E, 28028 MADRID.

Andres Maria Urrutia Badiola, Notaritza, Rodriguez Arias, 6, 3. (1. depart.), 48008 BIL
BO, 94-4790900; faxa: 94-4790858.

Thomas Uthurry, Professeur, Grand Seminaire, Avenue Jean Darrigrand, 64100 BA
YONNE/BAIONA, 07-33-59 633340.

* * *

Jose Mari Velez de Mendizabal, Naparroa etorbidea, 9, 3, 20500 ARRASATE, 943
793682 (etxea); 943-77 05 02 (bulegoa).

Xarles Videgain Zolakia, 7 avenue des Pres, 64100 BAYONNEIBAIONA, 07-33
59553757 (etxea); 07-33-59636629 (bulegoa).

* * *

Mikel Zalbide, Carlos I, 13, 9. C, 20011 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943
465462; (bulegoa) telf.: 945-188341; faxa: 945-188336.

Anbrosi Zatarain, Zubieta, 40, 20007 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, 943-42 12 36.

Juan Jose Zearreta, Andrandi auzunea, 7, 3, 48340 ZORNOTZA, 94-673 1520 (etxea);
94-415 81 55 (bulegoa).
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(Euskaltzain ez direnenak)

Xabier Altzibar Aretxabaleta, Rafaela Ibarra, 33, 1., ezk. ezk., 48014 BILBO, telf. 94-
4477575.

Antton Aranburu, Heriz pasealekua, 153, 4. B, 20009 DONOSTIA, telf. 943-42 36 30.

Aurelia Arkotxa, "Goiz eder", 22 rue Bigarren, 64700 HENDAIA.

Isaak Atutxa, Agirre Lehendakaria, 16, 1. esk., 48140 IGORRE, telf. 94-6319052.

Gorka Aulestia, Joakin Collar, 2, 7. D, 01002 VITORIAIGASTEIZ, telf. 945-28 1292.

Luis Baraiazarra, Karrneldarrak, Goiko portala, 48270 MARKINA, telf. 94-6166019.

Erramun Baxok, Mendigaraia, 64'490 MILAFRANGA.

Jon Casenave, Eleparria, 64640 HELETA, telf. 59376791.

Jon Castaiiares, Juan de Ajuriagerra, 22, 2. ezk., 48009 BILBO, telf. 94-423 43 88.

Ricardo Cierbide, Avda. Gasteiz, 48, 01009 VITORIAIGASTEIZ, telf. 945-248919.

Alberto Elorriaga Atxutegi, Jose Ma Escuza, 27, 48013 BILBO, telf. 94-441 0920; 94-
487 55 55 (bulegoa).

Pilartxo Etxeberria, Liborioenea, 32, 1. D, 20014 DONOSTIAISAN SEBASTIAN, telf.
943-45 0228.

Izaskun Etxebeste, Camino Konkorronea, 40, Casa Duran, 2 centro, 20012 DONOS
TIA, telf. 943-4291 04; 943-42 17 10 (bulegoa).

Jesus Mari Etxezarreta, Aida. Calbeton, 2, 2., 20820 DEBA, telf. 943-60 35 45, 943-
601622.

Iiiaki Gaminde, Artazurifia, 6, 3., 48004 BILBO, telf. 94-411 1262.

Sebastian Garcia Trujillo, Andikollano, 2, 2., 48903 BARAKALDO, telf. 94-499 1699

Jose Antonio Gonzalez Salazar, Casa Cural, 01139 DOMAIKIA.

Mikel Gorrotxategi, Euskal Herria, 23, 3. F, 48990 GETXO, telf. 94-4607275.

Jose Ignacio Hualde, Department of Spanish, Italian, and Portuguese, 4080 Foreign
Languages Building, 707 South Mathews Avenue, Urbana, IL 61801 (USA); faxa:
07-1-2172440190.

Bernhard Hurch, Koblinger Hptstr. 20/7, A-1l90 WIEN (Austria).

Juan Cruz Igerabide, Sonola etxea, 20150 ADUNA, telf. 943-69 1646.
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Ifiaki Irazabalbeitia, Elhuyar, Asteasuain poligonoa, 14. pabilioia, Txikierdi auzoa,
20170 USURBIL, telf. 943-363040, faxa: 943-363144.

Alan King, Indamendi kalea, 13,7. C, 20800 ZARAUTZ.

Jesus Mari Makazaga, Uribitarte, 1,4., 20870 ELGOIBAR, telf. 943-742068.

Jose Maria Makua Goienetxe, Makua aholkularitza, Gran Via, 44, 2. esk., 48011 BIL
BO, telf. 94-4230831, faxa: 94-4234451.

Josune Olabarria, Azkue Biblioteka, Plaza Barria, 15,48005 BILBO, telf. 94-415 2745.

Miren Lourdes Ofiederra, EHU, Filologia, Geografia eta Historia Fakultatea, Urkixo
markesa, z.g., 01006 GASTEIZ, telf. 945-13 98 II; faxa: 945-144290.

Jean-Baptiste Orpustan, Tipirena, 64780 OSSES, telf. 07-33-593773 14.

Patxi Salaberri, Trav. Jose Jimeno, 2,4. ezk., 31015 IRUNEAlPAMPLONA, telf. 948
1695 17 (Unibertsitatea), faxa: 948-169448.

Koro Segurola, Arrobitxulo, II, Argarbi etxea, 20170 USURBIL, telf. 943-360096;
(bulegoa) telf: 943-42 17 10.

Ana Toledo, Santa Marina, 30, 1.,20800 ZARAUTZ, telf. 943-13 07 46; 943-273100
(E.U.T.G.).
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EUSKALTZAINDIAREN BATZORDE-ORGANIGRAMA (*)

I. HIZTEGIGINTZA

1. OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIA azpibatzordea

623

Bum:
Idazkari:
Kideak:

Ibon Sarasola
lfiaki Segurola
Gabriel Fraile
Elizabet Kruzeta
Ane Loidi
Blanca Urgell
Eduardo Valencia
Arantza Egia
Ainhoa Otamendi

2. HIZTEGI BATUKO batzordea

Bum:
Idazkari:
Kideak: .

Ibon Sarasola
Jose Antonio Aduriz
Miren Azkarate
Luis Baraiazarra
Pierre Charritton
Xabier Kintana
Txomin Peillen
Andoni Sagama
lfiaki Segurola
Mikel Zalbide

(*) 1995-05-26an, Heletan, onartua.
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II. GRAMATIKA batzordea

Buru:
Idazkari:
Idazkariorde:
Kideak:

Patxi Altuna
Patxi Goenaga
M. Pilar Lasarte
Miren Azkarate
Pierre Charritton
Andolin Eguzkitza
Alan King
Jose M. Larrarte
Jesus M. Makazaga
Jose Antonio Mujika
Befiat Oihartzabal
Francisco Ondarra
Karmele Rotaetxe
Pello Salaburu

III. DIALEKTOLOGIA-ATLASGINTZA batzordea

Buru:
Idazkari teknikoa:
Idazkari teknikoa:
Kideak:

Befiat Oihartzabal
Gotzon Aurrekoetxea
Xarles Videgain
Isaak Atutxa
Ana M. Etxaide
Jose M. Etxebarria
Izaskun Etxebeste
Koro Segurola

IV. ONOMASTIKA batzordea

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Exonomastika kideak:

Andolin Eguzkitza
lfiaki lrazabalbeitia
Xabier Kintana
Federiko Krutwig
Xabier Mendiguren

Endrike Knorr
Mikel Gorrotxategi
Andres lfiigo
Alfonso Irigoien
Jose Luis Lizundia
Patxi Salaberri
Juan San Martin
Jose M. Satrustegi

Aholkulariak:

Ricardo Cierbide
Jose Antonio Gonzalez Salazar
Jose M. Jimeno Jurio
Jean-Baptiste Orpustan
Manuel M. Ruiz Urrestarazu
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V. LITERATURA batzordea

625

Buru: Juan M. Lekuona

Herri·literatura azpibatzordea

Arduradun:
Idazkari:
Kideak:

Antonio Zavala
Pello Esnal
Jose M. Aranalde
Antton Aranburu
Juan Manuel Etxebarria
Jesus M. Etxezarreta
Alfonso Irigoien
Jose M. Iriondo
Emile Larre
Abel Muniategi

Literatura-Ikerketa azpibatzordea

Arduradun:
Idazkari:
Kideak:

Juan M. Lekuona
Karlos Otegi
Xabier Altzibar
Aurelia Arkotxa
Gorka Aulestia
Jon Casenave
Jean Haritschelhar
Juan Cruz Igerabide
Jon Kortazar
Luis M. Mujika
Txomin Peillen
Ana Toledo
Patri Urkizu

VI. EUSKARA BATUKO batzordea

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Pello Salaburu
Miren Azkarate
Patxi Altuna
Xabier Kintana
Befiat Oihartzabal
Ibon Sarasola
Luis Villasante
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Ahoskera azpibatzordea

Bum:
Idazkari:
Kideak:

Lantaldea

Bum:
Lankideak:

VII. JAGON SAILA

Bum:
Idazkari:
Kideak:

Aholkulariak:

EUSKERA - XL (2. aldia)

M. Lourdes Oiiederra
Iiiaki Gaminde
Jose Luis Alvarez Emparanza "Txillardegi"
Jean-Louis Davant
Pello Esnal
Juan Manuel Etxebarria
Pilartxo Etxeberria
Jose Ignacio Hualde
Bernhard Hurch
Rosa Miren Pagola
Xarles Videgain

M. Lourdes Oiiederra
Pilartxo Etxeberria
EITBko aholkularia
(EAEko) IRALEko irakaslea
(Nafarroako) IBIko irakaslea

Miren Azkarate
Andres Urrutia
Erramun Baxok
Andres Iiiigo
Federico Krutwig
Xaber Mendiguren
Manuel M. Ruiz Urrestarazu
Jose M. Velez de Mendizabal

Ramuntxo Camblong
Pierre Charritton
Patxi Goenaga
Juan M. Lekuona
Jose M. Satmstegi
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VIII. ARGITALPEN batzordea
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Bum:
Idazkari-eragile:
Kideak:

Jean Haritschelhar
Ricardo Badiola Uriarte
Juan M. Lekuona
Endrike Knorr
Jose Antonio Arana Martija
Patxi Altuna
Miren Azkarate
Beiiat Oihartzabal

IX. AZKUE BIBLIOTEKA batzordea

Bum:
Idazkari:
Kideak:

Jose Antonio Arana Martija
Josune Olabarria
Andolin Eguzkitza
Juan Luis Goikoetxea
Endrike Knorr
Jose M. Larrarte
Juan San Martin

X. LEGE-EKONOMI batzordea

Bum:
Idazkari:
Kideak:

Lege azpibatzordea

Abel Muniategi
Andres Urrutia
Patxi Zabaleta

Jean Haritschelhar
Jose Luis Lizundia
Juan M. Lekuona
Endrike Knorr
Jose Antonio Arana Martija

Ekonomi azpibatzordea

Jon Castaiiares
Alberto Elorriaga Atxutegi
Sebastian Garcia Trujillo
Jose M. Makua Goienetxe
Juan Jose Zearreta





AURKIBIDEA 1994

ADURIZ, Jose Antonio:
- Hiztegi batua lantzeko irizpideak: aurkezpen hitzak 1087
- Hiztegi batuaren datu-base lexikografikoa I 159

ADURIZ, Itziar: Euskararen normalizazioa eta Iinguistika konputa-
zionala 1579

ALBERDI, Jabier: Hitanoa non eta nork erabiltzen duen 983

ALTONAGA, Kepa: Neurtu aditzaren erregimenaz 1027

ALTUNA, Patxi:
- Raimundo Olabideren bizitza eta lanak (1869-1942) 451
- Bertso lerroa 1221
- Hitz pareak 1543

ANSOLA, Alberto:
- Euskaltzaindiaren 75.urteurrenean: Araba eta euskara 367
- Euskaltzaindiaren 75. urteurrenean 445

ARANA MARTHA, Jose Antonio:
- Kostaldeko ekosistemen erakusketa 319
-----.:. Bruno Etxenike, Bonaparteren itzultzaile eta bidelagun Nafa-

rroan zehar 435
-Jon Bilbao Azkarreta (1914-1994) 611

ARANBURU BENGOETXEA, Antton: Euskara eta kazetaritza 243

ARDANZA GARRO, Jose Antonio, Euskal Autonomia Erkidegoko
Lehendakaria: Euskaltzaindiaren 75.urteurrena Gipuzkoako Foru
Aldundian 361

AURRE AZURMENDI, Josu: Azken hitzak 325

AURREKOETXEA, Gotzon: Hitanoa ahozko hizkuntzan (Euskal He-
rriko Hizkuntz Atlasaren arabera) 995

AZKUNE, liiaki: Neurtu aditzaren erregimenaz 1025

BARRENA, Andoni: Deklinabidearen jabekuntza-garapena haur eus-
kaldun elebakar batengan. 505
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BERASATEGI ZURUTUZA, Joxe Mari: Eskolan ikasia bizitzan nola
itsatsi 189

BILBAO, Gidor: Latin jatorriko izen bereziak euskaI idazleetan 1395

BONETA, Amaia: Hiribarrenen Eskaldunak poemako izen bereziak 1491

BUTRON, Joseba: Ortografi gomendio batzueiburuzko gogoeta ..... 705

CAMINO, Ifiaki: Etxenike eta Aezkoako lekukotasun dialektologi-
koa 417

DAVANT, Jean-Louis: Aita Lhande zenaz 477

DONEGA, Marino: 75 aniversario de Euskaltzaindia 21

DIHARCE, Xabier "Iratzeder": Martin Landerretxe, euskaltzain apeza
(1842-1930) 481

EGUZKITZA, Andolin: Ponte-izenak 1377

ELOSEGI, Antton: Euskaltzaindiaren gomendio-arauen idazkeraz: le-
tra larriei buruzkoaren kasua 755

ENSUNZA, Martzel:
- Zergatik gorde X letra maileguzko hitzetan 717
- Neurtu aditzaren erregimenaz 1027

ESNAL, Pello: Puntua bertsolaritzan 1233

ESPINAL, Maria Teresa: Criterios lingtifsticos para la traducci6n de
los nombres propios al catalan 1309

ETXEBARRIA ZAMALLOA, Igone: Hizkuntz egokitasuna Euskal
Telebistako saioetan 267

ETXEBARRIA, Jose Ramon:
- Zergatik gorde X letra maileguzko hitzetan 717
- Neurtu aditzaren erregimenaz 1027

ETXEBERRIA, Pilartxo: Hizkera jasoaren ingurukoak 1527

ETXEBESTE, Izaskun: Bat-batzuk eta nor(tzuk)-zein(tzuk) ahozko
hizkuntzan (Euskal Herriko Hizkuntz Atlaseko datuen arabera) .... 723

ETXEZAHARRETA GALZAGORRI, Luzien: Euskararen erabilpen
zuzena Iparraldeko komunikabideetan 257

EUSKALTZAINDIA/Real Academia de la Lengua Vasca:
- Lehen lagon Jardunaldien ondorioak 277
- Batzar Agiriak. 1994.eko urtarrila 283
- Batzar Agiriak. 1994.eko otsaila 286



- Jose Luis Lizundia jaunari eta Maria Pilar Lasarte andereari Eus-
kaltzaindiak domina eman .

- Batzar Agiriak. 1994.eko martxoa .
- Batzar Agiriak. 1994.eko apirila ..
- Batzar Agiriak. 1994.eko maiatza ..
- Batzar Agiriak. 1994.eko ekaina ..
- Batzar Agiriak. 1994.eko uztaila ..
- Batzar Agiriak. 1994.eko iraila ..
- Federiko Krutwig Sagredo .
- XIII. Biltzarreko egitaraua ..
- XIII. Biltzarreko Akademi batzordea. Antolakizun batzordea ..
- XIII. Biltzarraren azpiegitura ..
- XIII. Biltzarreko Araudia ..
- Euskaltzaindiaren Leioako Adierazpena ..

GALDOS, Eli: Euskaltzaindiaren 75. urteurrena ..

GARCIA, Julio: Neurtu aditzaren erregimenaz

GARMENDIA ARRUEBARRENA, Jose:
- Un inedito de Aizquibel ..
- Aizquibel e Iztueta .

GARMENDIA LASA, Mari Karrnen: Hizkuntzaren erabilera zuzena
Autonomi Adrninistrazioan .

GOIKOETXEA ARRIETA, Juan Luis:
- 'R.M. Azkue' sariketako idazlanen argitalpena ..
- Bizkaieraren aberastasunetarik zeintzuk diren batuan sartu be-

harrekoak .

GOIRIENA, Juan Jose: Euskaltzaindiari ongi etorria

GORROTXATEGI NIETO, Mikel:
- Fruniz/Fruiz .
- Ubidea! Ubide. Salvatierra! Agurain ..
- Atxuriaga-La Acefia ..
- Herri-ikastetxe izen zenbaitez xehetasunak ..

GURRUTXAGA, Antton: Gainerako Exonomastikaz

HARITSCHELHAR DUHALDE, Jean:
- Hizkuntzaren erabilera zuzena .
- Bilbao Bizkaia Kutxa- Euskaltzaindia "Resurreccion Maria Az-

kue" sariak ematean .
- Euskaltzaindiaren 75. mugakari .
- Erraimun Olabide, Odon Apraiz, Federiko Belaustegigoitia eta

Luis Gonzalez de Etxabarri jaunei omenaldia Euskaltzaindiaren
75. urtemugan .

631

327
379
386
390
394
397
400
585
629
639
640
701

1609

373

1027

487
501

93

337

795

643

295
569
573
579

1387

11

343
355

447
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- Euskara batuaren 25. urtemuga

EUSKERA - XL (2. aldia)

645

HUALDE, Jose Ignacio:
- Euskal azentuak eta euskara batua 1547
- Euskal azentu ereduen sailkapenerako 1569

HUGUET PASCUAL, Jesus: Estandard, Administraci6n Publica y la
funci6n de calidad de lengua 51

INIGO, Andres:
- Euskara hizkuntz eskola ofizialetan 221
- Nafarroako antroponimia XVI. eta XVII. mendeetan 1415

INIGO, Patxi: Euskara hizkuntz eskola ofizialetan

INTXAUSTI, Joseba: Euskarazko biblien historiaz

221

229

IRAZUSTA, Jon: Osasun zientzietako laburtzapenak 1173

IRAZABALBEITIA, lfiaki:
- Munduko estatuak, beren h'iriburuak eta akzidente geografiko na-

gusiak 1429
- Alfabeto latinoz idazten ez diren hizkuntzen transkripzio eta

transliterazioa 1451
- Exotoponimoen jentilizioak osatzeko arauak 1473

IRIONDO, Andoni:
- Los cl<lsicos del pensamiento universal en euskara 589
- Pentsamenduaren klasikoak euskaraz 603

KING, Alan: Aditz modalen eralbilpena dela eta 1009

KINTANA URTIAGA, Xabier:
- Euskara U.P.V.! Euskal Herriko Unibertsitatean: erabilera, zu-

zentasuna eta kontrola 233
- Unamuno y Schopenhauer en euskara 599
- Mitologi eta astronomi izenen inguruan 1355
- Espainia-Frantzietako eskualde-probintzien eta Europako topo-

nimia historikoa 1363
- Europako eta aldirietako toponimia historikoa 1371
- Ponte-izenak 1377
- Ponte-izenak, Espainia-Frantzietako eskualde-probintzien eta

Europako toponimia historikoa 1477

KNORR BORRAS, Endrike:
- Zenbat euskaratik nolako euskarara / Del cU<lnto euskara al que

euskara 31
- Sarrera hitzak Exonomastikaz 1305
- XIII. Biltzarra egunez egun 1611
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LAZARO CARRETER, Fernando: 75 aniversario de la fundaci6n de
la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia 17

LIZUNDIA ASKONDO, Jose Luis:
- "Dagianak agindua, jan dezala": Euskararen erabilera zuzena.

Ikuspegi administratiboak 121
- Jose Luis Lizundia jaunari eta Ma. Pilar Lasarte andereari Eus-

kaltzaindiak domina eman 327

LEKUONA, Juan Mari:
- Prentsa idatziko eta ikusentzuteko komunikabideetako euskara:

azken hitzak 329
- Euskal estrofez I 187

LIZARRALDE OLABARRIA, Marian: Zuzenketa normalizaziorako
bide 143

MARl i MAYANS, Isidor: Actuaciones de la Generalitat de Catalu-
nya para garantizar la calidad de la lengua 45

MENDIGUREN BEREZIARTU, Xabier:
- Unamuno eta Shopenhauer euskaraz 595
- Euskaltzaindiko Exonomastika azpibatzordearen proposamenak:

historia eta irizpide nagusiak 1333

MOLL, Aina: La tutela de la lengua en las Islas Baleares 63

MORVAN, Michel: Commentaire critique sur les "Materiales para un
diccionario etimol6gico de la lengua vasca" (Astama-Bahakatu).. 539

MUJIKA, A.: Neurtu aditzaren erabilera berriaz 1023

MUJIKA, Jose Antonio: Noiz g(e,i) eta noiz He,i) latinetiko mailegu
berrietan 1163

NOLTE ARAMBURU, Manfred: Bilbao Bizkaia Kutxak- Euskal-
tzaindiak "Resurreccion Maria Azkue" sariak banatzean 335

OLAZIREGI SALABERRIA, Ibon: Hutsen zuzenketa eskolan 215

ONEDERRA, Miren Lourdes:
- Ortografiazko arazoak: Esploradore ala exploradore 711
- Ahoskera araupetzeaz 1523
- Abiaburu zehatz batzuk 1533
- Ahoskera araupetzeaz 1589

ODRIOZOLA, Juan Carlos: Formulazio kimikoa eta euskal deklina-
bidea 743

OIHARTZABAL, Benat: Hikako adizkeren paradigmen aurkezpena 969
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PASTOR ALVAREZ, Juan: En el 75 aniversario de la fundaci6n de
la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia 443

PETRIRENA ALZUGUREN, Patxi: Euskararen erabilera zuzena Eus-
kaldunon egunkariaren ikuspegitik: arloz arlo 263

PEREZ GAZTELU, Elixabete.: .
- Koldo Mitxelenaren zinema-kritiketako hitz elkartuak 1I11
- Koldo Mitxelenaren zinema-kritiketako hitz eratorriak 1129

PRADERA, Jose Alberto: Euskaltzaindiaren 75. urteurrenean 371

RAFEL i FONTANALS, Joaquim: Jornadas sobre la tutela de la len-
gua :............................................................................. 23

REGUEIRO TENREIRO, Manuel: Potenciaci6n del uso del gallego
y protecci6n de la lengua 39

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA: ikus EUSKAL
TZAINDIA

RODRIGUEZ OCHOA, Jose M.":
- Euskararen erabilera zuzena Administrazioan 95
- Euskaltzaindiaren 75. urte direla-ta 365

RODRIGUEZ, C.: Kostaldeko ekosistemen erakusketa 317

RODRIGUEZ, Fito: Hitz elkartuen lehen osagaiaren bukaera -a- de-
larik hizkuntz/a salbuespenarekin batera hezkuntz/a onartzearen al-
deko emendakina 763

RUIZ URRESTARAZU, Manuel M.": Luis Gonzalez de Etxabarri,
hasierako euskaltzain urgazlea 469

SALABERRI MUNOA, Patxi: Legutioko hidronimia aitzaki 551

SALABERRI ZARATIEGI, Patxi:
- Nafarroako antroponimia XVI. eta XVII. mendeetan 1415
- Nafarroako toponimia nagusia. Arazoak 1485

SAGARNA, Andoni: Hiztegi teknikoak 1271

SALABURU, Pello: Euskara batuaren egungo premiak 675

SEGUROLA, Koro: Bat-hatzuk eta nor(tzuk)-zein(tzuk) ahozko hiz-
kuntzan, (Euskal Herriko Hizkuntz Atlaseko datuen arabera) 723

SATRUSTEGI, Jose M.: Arturo Campionen itzala 407

TELLETXEA, Marilis: Koldo Mitxelenaren zinema-kritiketako hitz
eratorriak I 129

TERESE, Josepo: Kostaldeko ekosistemen erakusketa 321
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UGARTEBURU, Iiiaki: Osasun zintzietako laburtzapenak 1173

URKIA, Miriam: Hiztegi batuaren datu-base lexikografikoa 1159

URIBARREN LETURIAGA, Patxi: Euskararen ibilbidea foru aldun-
dietan 129

URRUTIA BADIOLA, Andres M.":
- Euskeraren erabilera zuzena: ikuspegi juridikoak 99
- Eusk~1 Hiztegi juridikoa 1279

VILLASANTE KORTABITARTE, Luis: Euskera batuaren filosofiaz 647

WILLIAMS, Glynn: Language standardisation, correctness and so-
ciety 81

ZABALA UNZALU, Igone: Laburtzapenen deklinabidea 735

ZALBIDE, Mikel:
- Eskola-munduan erabiltzen den euskara: egungo egoera eta zen-

bait hobekuntza-bide 153
- Hitz elkartuen osaera 767
- Maileguzko hitzen zenbait muga-arazo 1063

ZULAIKA IJURKO, Esther: Aditzoina Ioannes Leizarragagan 785
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