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ANTONIO MARIA LABAIENEN MENDEURREN
OSPAKIZUNA

Tolosa, 1998-XI-13

Jose Gurrutxaga,
herriko alkatea

Gabon guztioi, eta ongi etorri Tolosara. Ohore handia da Tolosako He
rriarentzat gaur eta bihar Euskaltzaindia bertan izatea, batetik, herri-antzerkiari
buruzko jardunaldiak aurrera eramaten, eta, bestetik, Antonio Maria Labaienen
jaiotzaren mendeurrenaren ospakizun honetako antolatzaile eta partaide gisa
gure artean izatea.

Antonio Maria Labaienek goreneko tokia du tolosar ospetsuen artean. Are
to hau bera, Antonio Maria Labaien Kultur Etxeko aretoa da. Bestalde, herriko
plaza batek haren izena darama. Esan nahi dudana da oso gogoan dugula An
tonio Maria, eta ez bakarrik idazle eta euskaltzaina izan zelako, baita ere he
rriko alkate izan zelako Errepublika garaian, ondoren aIde egin behar izan ba
zuen ere.

Lehen esan dut oso gogoan dugula Antonio Maria, eta orain esango dut
gazteek badutela nor begiratu, norengandik ikasi, hainbeste aldaketa eta noraez
dabilen garai honetan.

Besterik gabe, gaurko ekitaldi honek Antonio Maria Labaien hobeto eza
gutzen lagunduko digulakoan, hitza nire alboan ditudan jaun-anderei ematen
diet.





ANTONIO MARIA LABAIENEN MENDEURRENA

Tolosa, 1998-XI-J3

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Jose Gurrutxaga, Tolosako alkate jauna,
Josune Ariztondo, Eusko Jaurlaritzaren Kultura sailburuorde anderea,
Euskaltzainkideak,
Jaun-andereak. Agur,

Ez da lehen aldia egoten dela Euskaltzaindia Tolosan. Duela bi urte areto
honetan ginauden II. Jagon jardunaldietan eta Jose Ariztimuno "Aitzol" tolosar
apaizaren ohoretan.

Aurten hemen Euskaltzaindiak antolatu ditu V. Herri literatura jardunal
diak. Urratsez urrats doa literatura batzordea, jakinik bosgarren aldikotz biltzen
dituela ez bakarrik Euskal Herriko ikerleak bainan ere bertze eskualdetako edo
atzerrietako erakasle-ikerleak, hala nola aurten Valentziako eta Bartzelonako
Unibertsitateko bi erakasle.

Hain zuzen aurten Jardunaldien gaia da: Herri antzerkia, denbora berean
omenaldi bat eskaintzen diolarik Euskaltzaindiak Antonio Maria Labaien to
losar eta euskaltzainkide zenari bere sortzearen ehungarren urtemugan.

Onarzkitzu, alkate jauna, ene eskerrik beroenak, aIde batetik, orain erran
dituzun hitz goxoengatik eta ere udalak eskaini dizkigun baliabideengatik. Ba
ginakien esku zabaleko hiria ze1a Tolosa, bertze froga bat eman digu.

Nahi nituzke agurtu hemen dauden Antonio Maria Labaien zenaren bi se
meak: Matxin margolaria eta Ramon Kultura sailburu lehenbiziko Eusko Jaur
laritzan eta Donostiako alkate izana, biak aitaren seme jatorrak.

Ez naiz hemen mintzatuko ikertuz nor zen Antonio Maria Labaien. Goiz
honetan Patri Urkizuk aztertu du antzerki-egilea, ene ondotik mintzatuko da
Juan San Martin euskaltzaina eta ikusiko dugu Joxe Ramon Zubimendik egi
nikako ikus-entzutekoa.

Zuk eta nik, alkate jauna, Tolosako udalak eta Euskaltzaindiak ohoratu
nahi dugu Antonio Maria Labaien, zuk hiriaren izenean, tolosarra, Tolosako
alkate izana 1934etik anaiarteko gerla arte, Euskaltzaindiak idazlea, antzerki
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egilea, euskaltzaina. Denek badakite gutaz urrundu zela euskara batuaren auzia
zela eta, beldurrez urrunegi joan zadin Euskaltzaindia. Bainan azpimarratu nahi
dut nola aldatu zen gero, nola konturatu zen bide onetik zoala Euskaltzaindia
idatzi zuelarik Alternativas para una factible unificacion y desarrollo del eus
kara liburua, gizon zintzo eta leial baten emaitza.

Ongi merezitua du Antonio Maria Labaienek gaur egiten diogun omenal
dia, bere izena daukan kultura etxe honetan. Ohore hari eta haren familiari,
eskerrak zuri, alkate jauna, eta Tolosako Udalari.



ANTONIO MARIA LARAYEN EUSKALTZAINAREN
OROIMENEZ

Tolosa, 1998-XI-13

Juan San Martin

Tolosako hiri hontan etorri zen mundura, duela ehun urte, Antonio Maria
Labayen Toledo zena; hau da, 1898ko abenduaren lean. Eta hemen bertan hil
zitzaigun 1994. urteko urriaren 12an.

Euskaltzaindiaren Euskera agerkarian azaldu nuen bere hilberrikoa (ikus
Euskera, 1995, XL, 579-583. orr.) eta gaurkoan zilegi zait hura oinarri harturik
bere bizitza eta laneri buruzko beste zenbait berri ematea. Aldi berean, zenbait
zuzenketa eginaz.

Tolosako Eskolapioetan egin zituen lehen ikastaroak, Zaragozako Komer
tzio Eskola Nagusian bukatzeko. Ondotik familiaren lantegian sartu zen. Bi
garren Errepublikaren etorreran, 1931. urtean, Tolosan zinegotzi hautatu zuten
Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, eta handik bi urte barru, alkate. Alkatetzan
iraun zuen 1936ko gerratera arte, eta ondorenez, erbesteratua ikusi zuen bere
burua, familiarekin batean, Lapurdiko Saran zortzi urtez exiliaturik bizitzeko.
Euskaldun izateari esker, lapurtarren artean ez zen sentitzen atzerriratua, de
serriratua baizik. Euskaldunontzat Euskal Herria ez baita atzerria, bi Estaduren
artean zatiturik egonarren. Eta han ere euskal kulturari buruzko lanetan jan'ai
tzeko aukera kemenez bete wen.

Ondoko belaunaldikook euskal idazle ezagutu genuen, bereziki antzerki
gintzan, baina beste era askotariko lanak egin zituen saio eta artikuluz, behar
bada hain ezagunak ez direnak; baina horregatik ez uste izan garrantzi gutikoak
direnik.

Izenorde anitz erabili zituen bere idazkietan, gazterik hasita hainbeste al
dizkaritan barreiaturik aurkituko ditugunak. Zeren euskal kulturaz arduratu di
ren aldizkari gehienetan argitara eman izan zituen bere lanak, bere izen-dei
turaz edo izenordez, bai euskaraz eta bai erdaraz. Hemen, hitzaldi hau
aspergarri ez egiteko, ez ditut guziak errepikatuko. Hortaz zerbait jakin nahi
duenak, erabili zituen izenordeak eta non kolaboratu wen, aipatu dudan 1995.
urteko Euskera agerkarian aurkituko ditu.

Antzerki lanean berriz, zer esan? Euskal Iiteraturan lehen mailetan jarriko
nuke egile eta eragile zen aldetik.
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Meriturik aski bazuen gizonak euskaltzaina izateko eta, Euskaltzaindiak
euskaltzain osoen kopurua hamazortzitik hogeita laura jaso zuenean, usterik
edo ustegabean, 1832. urtean J.P. Vllibarrik gutunez P. Novia de Salcedori
agertu zion gogoa betetzera ausartu zirela esango nuke. Vne hartan heldu zi
tzaion Labayeni aspalditik merezia zuen aulkia hartzea. Beste batzuk ez genuen
horrenbesteko merezimendurik eta hara hor, kopuru berria osatzean, 1964. ur
teko abenduaren l8an, euskaltzain berri nola izendatu gintuzten: A.M. Labaten,
A. Zavala eta ni. Hirurotarik inork, arauz behinik behin, ez genuen beste inoren
hutsarterik betetzen, kopuru berria betetzera gentozen aldetik. Hirurok 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
euskaldunok hautsi ezinezko muga madarikatua. Antxon Zavala, ordea, Aiz
korri gailurretan ezagutu nuen, baina Euskaltzaindiak 1958. urtean Bilbon eratu
zuen Biltzar Nagusian euskaltzale gisa e1karrekin topo egin genuenetik eten
gabeko harremana dugu.

Hala ere, aitortu behar dut Antonio Labayenen lehen berria ni euskaltzale
izatera heldu baino lehenagokoa dudala. Gerra ondoan oraindik mutiko nintzela
Eibarko Club Deportivo delako elkartean zegoen biblioteka hartan ordu asko
igarotzen nituen irakurketan, han zeuden era askotariko liburuak miatuz. Behin,
Pyrenaica aldizkari zaharrak begiztatzean, han aurkitu nituen lehen mendizale
kiroletan aritu zirenen kontakizunak eta horien arteko bat zen Antonio Laba
yenek Patxi Tudurirekin 1926. urteko ekainaren 26an Zuberoako Orhi men
diaren gailurrera igon zirenekoa. Ibilaldiaren berri emanez, Larrainetik Erro
mendi zehar, eta aldi berean doinu politaren jabe den kanta hura oroituz eta
aipatuz: "San Josefen ermita, desertian gora da...". Denbora haietarako oso
egoki adierazia, eta oinak gailurrean jartzeko igoera hura 2 oren eta 42 mi
nututan osatu zuten (ikus "El pica de Orhy", Pyrenaica, 1926, Vol. I, n." 2,
37-40 orrialdeak). Musikarako grina erakutsiz, aipaturiko kanta horri ohar bat
erantsi zion, non aditzera ematen zuen, horren doinu politaz Vsandizaga do
nostiarra Mendi-mendian operako Kaiku deritzan kanta osatzeko baliatu zela.

Gero, nik dakidanez, Antoniok ez zuen izan mendi ibileretarako beta as
korik. Baina, urteak igaroaz ere, zuberotarrek esan ohi duten bezala: "Orhiko
xoriak, Orhi laket". Tolosa..rek sortu zuten Aralarko Adiskideak zeritzan el
kartekoa zen Antonio eta aldi berean Aralarko Igaratza babes-etxea eraiki zu
tenetakoa eta ez errefujio hartara bidaia guti egindakoa, ez horixe. Horregatik,
elkartearen berrogeita hamar urte betetzeaz bat, 1978an, artikulu ederra eskaini
zigun ospakuntzaren oroitzapenetan Donostian argitaratu zuen liburuxka ba
tean: Aralar'ko goraberak zeritzana.

Euskal Herriko Mendizale Federakuntza sortzetik, gure aurreko eibartar
mendizaleek harreman estuak zituzten tolosarrekin eta nik neuk ere haien bidez
ezagutu nituen hemengo zenbait. Oroitzen naiz berrogeigarren hamarkadan
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nola egin genuen Indaleki Ojanguren argazkilariarekin batean Periko eta Jesus
Elosegi lagun genituelarik Aralarrera ibilaldia. Amezketatik Igaratzara eta han
dik San Migelera zuzen joan ziren aipatzen ditudan hirurok eta gazteago ginen
beste hiru eibartarrok, Igaratzatik Putterri gailurrera, ilunabarrean denok San
Migelen berriz elkartzeko. Gero, Arantzadi Zientzia Elkartea sortu berri,
1949an, mendi eskaladan monitore aritzen nintzenez, kirol horretako teknikaz
baliatzeagatik deitu ninduten harpeetako zenbait leize ikertzeko. Hortarako ha
rreman estuak izan nituen Arantzadiko Espeleologia sailburu zen Jesus Elo
segirekin. Jesus eta Antonioren emazteak, Pilartxo eta Karmen, ahizpak zirenez
hortik izan nuen Antonio pertsonalki ezagutzeko aukera, eta euskararekiko kez
kak elkarri azalduz gure hizkuntza honen aIde Ian egiteko. Ez ziren denbora
onak, baina elkarren laguntzaz euskararen alderako ahaleginetan saiatzen gi
nen.

A.M. Labayen zenak musika zuen bere beste zaletasunetariko bat, atse
denez hartzen zituen txolarteetan biolina jotzea gogoko zitzaion. Idatzi ere,
zenbait aldiz idatzi zuen musikaz, 1949an Eusko Jakintza-n eman zuen "Bi
bliograffa musical vasca" eta Eduardo Mokoroa Arbillagaren heriotza gertatu
zenean saio bikaina agertu zuen "Mocoroa, ap6stol de la musica" izenburuz
Bol. de la R.S. V. de los Amigos del PaIs buletinean (1959, XV. urteko 2. kua
dernoan, 143-161. orr.). Gainera, buletin berean daude 1979an Cremencio Ga
licia Arrue biolinjotzaileari buruz egindako idazlana eta "Pequefia historia del
violin en Tolosa" izenburua duena.

Antonio M." Labayenek idatzi dituen liburuen artean balio handikoa dugu
Escenas papeleras (1947) deritzana, non aztertzen zuen Euskal Herriko pa
pergintzaren historia. Zer esanik ere ez gai hortan Tolosa zela nagusi. Gainera,
balio berezia du paper filigranak eta hauen noiztikakoa bertan biltzean, es
kuizkribuen ikertzaileei eskaintzen zaizkienez agirien hainbat lekukotasun. Ho
rrez gainera, Investigaci6n y tecnica del papel aldizkarian kolaboratu zuen, non
agertu zuen 1970. urtean "En un Iugar llamado Erasote" zeritzan ikerlan bi
kaina, Leitzako papergintzari buruz.

Beste saiakera aipagarri bat Compendia del Poema Euskaldunak de Orixe
(1951) deritzana dugu ezpairik gabe, zeren adierazpen honen irakurketaren on
dotik hobeto ulertzen baitugu Orixeren poema mardula. Denok dakigunez, poe
rna honek batez ere gure kanta zaharrik aipatuenak, artzaintza eta nekazaritza
mundua erakusten digu, une labur batean olazaharren zatitxo bat jasoarren. Ni
kolas Ormaetxea "Orixe"ren Euskaldunak poema liburu hori, hizkuntzaz eta
bertsoz aberatsa dela uka ezinezkoa da. Hala ere, noizbait esan nuen poesia
inspirazio edo etorri liriko aldetik ez zitzaidala iruditzen hain ona zenik. Aburu
hau, beste askok ere azaldua zen. Baina nik ez dakit nondik eta zelan asmatu
edo nahastu zuen Labayen zenak nik Egan-en argitaratu nuen "Zeren billa"
kontaera hura Euskaldunak-ren kritika zela, Orixe (1965) omenaldi liburuaren
22. orrialdean datorrenez.
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Orain ere, hemen, publikoki argitu eta aitortu beharra dut, berari ahoz ager
tu nioena: umorezko narratiba hura idatzi nuenean ez zitzaidala burutik pasa
Orixeren poemarik. Are gehiago esango dut, Orixeri, euskaltzalerik gehienek
bezala, beti gorde izan diodala ongi merezia zuen ospea eta itzala. Gainera,
euskararen etorkizunaz aski etsipendurik geunden garai iJun haietan zenbat al
diz ez ote nituen, aipatu ez ezik errepikatu ere, poemaren hasierako bertsoak,
gure sentipenen eredutzat:

"Zatozkida Goi amas
eizu nerekin lan,
erri baten amasa
mamitu dezadan.
Geroak esan beza:
«Erri bat izan zan»
edo-ta ats emaiogun
ontan iraun dezan. "

Bertso horrekin berpizten genuen gure gogoa, adorea erortzeke lanean ja
rrai ahal izateko. Beraz, nola ez eskertu Orixeren mezu hori?

Antonio Labayenek biografiagintzan ere ahalmen berezia erakutsi zigun
eta hor dugu lekuko Mufiagorri eskribaua, pakegille tafuerozale (1976), agiriz
nahiz garapenez ongi hornituriko liburua, gaztelerazko laburpen eta guzti. Eta
bere seme Matxinen eskutikako irudiak edergarri dituela.

Esan bezala, saiakeran orotariko gaiez anitz artikulu idatzi zituen eta li
buruxka bat ere bai, TxiJIardegiren Huntaz eta hartaz kritikatuz argitara eman
zuen hura adibidez, Tajuz eta zentzuz (1967) deritzana.

Baina, aipaturiko gai eta Ian guzion gainetik, arestian esan bezala, nabar
men azaldu zen antzerkigintzan. Ror izan zituen berebiziko emaitzarik opa
roenak. Jose Ariztimufio "Aitzol"ek eta bere ingurukoek Errepublika garaian
sortu zuten "Euskaltzaleak" zeritzan mugimendu hura baino askozaz lehena
gotik erakutsia zuen teatrogintzarako lehia autore bezala, baina Euskaltzaleak
sortzeaz egile eta eragile bihurtu zen. Rain urte gutxitan agertu zuen ekintzaz
bazirudien euskal literaturak historian inoiz lortu ez zuen urrezko aldia zeto
rrela, baina anaiarteko gudu madarikatu hark eten eta etorkizunaren itxaropen
guztia hankazgora jarri zuen, eta gure gizon langile zintzoa, deserriratua. Rala
ere, historiak zentzurik gabe zatiturik utzi zigun mugaz harandiko Euskal Re
rrian erori zen eta lehengo elkarlaneko mugimendu hartatik berezirik. Gainera,
buruzagi agertu zen Aitzol bera ere armaz hila izan zen. Raatik, zoritxarra gain
dituz jarraitu zuen euskal lanean. Ordukoak ditugu Gemika, Euzko-gogoa eta
Eusko Jakintza-n argitaratu zituenak. Bestalde, Lapurdiko egoera hartan hur
bilagotik ezagutu zuen hemen baino lehenagotik zuten hango literatur tradizioa,
eta euskararen erabilera aberastu zuen. Rala eta guztiz ere, aberaste hori baino
galera handiagokoa izan zen anaiarteko gerra hura, utzitako ondorenak oso
latzak izan baitira, urteetan zehar gure egunotararte.
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Euskaltzaleak mugimenduan antzerkiaren sustaketa bere ardurapeko hartu
zuen Labayenek. Antzerkian, "Teatro txikia baina gurea" erabili zuen lema be
zala. Gabriel Arestik zerbait handiagoaren nahiaz zenbait kritika egin zion lema
horri; baina nire ustez, Gabrieli esaten nioen bezala, esaldi horrek egiazko izate
edo errealitatea erakusten zigun, berez herri txikia izateaz zerbait kondiziona
turik geundenez, eta Bizkaiko esaldiari lotuko nioen: "Garean gareana legez".
Harrokeriarik gabe, ez gehiago eta ez gutiago. Beraz, Labayen ez zebilen hain
oker. Gainera, bazekien Domingo F. Sarmientok zer esan zien Teatro argentino
liburuan bere garaiko antzerkigileei. Ikus aburu hori Teatro euskaro (1965) de
lakoaren lehen liburuaren 96. orrialdean Labayenek jaso zuena. Kontseilu har
tako jokabidea eskatzen zuen "Txikia baina gurea" esaldi horren bidez, bai bai
tzekien Argentinan zer ondore lortu zen antzerkigintzan. Horregatik zioen
Sarmientoren hitzetan: "Las obras sefieras no se producen por generaci6n es
pontanea, sino vienen aprovechando ensefianzas ajenas y tentativas anteriores,
cuando llega el momento oportuno".

Bi liburukitan argitara eman zuen Teatro euskaro (1965); lehen liburukian
teoria agertu zigun eta bigarrenean zenbait aburu, kronika eta antzerki lanen
katalogoa. Obra horretan agertzen zuenaren funtsezkoa, laburki, euskaraz ere
agertu zuen Teatrogintza eta yakintza (1973) liburuan. Hiru zati nagusitan ba
natzen da liburu hau: lenenik, Antoniok berak Biblian oinarrituriko bere sor
ketazko antzerkia, Agar'en seme... Ismael (1970. urtean "Agora" saria iraba
zia), aIde batetik, antzerkigintzaren eredugarria dirudi, baina horrez gainera,
hiru ekitaldidun obra baten aurkezpena; bigarrengoa, oraingo teatroaren aurrez
aurre, 1965eko irailaren 25ean Donostian Euskaltzaindiak eraturiko jardunal
dietan eman zuen hitzaldia da, bere iritziak agertzea du oinarritzat; eta, hiru
garrena, Teatroa erbeste eta gurean saiakera, nori eransten dion azkenean "tea
troa gurean" soil-soilik, Zuberoako pastoraletatik hasi eta orainarteko emaitzak
aurkezten dituena.

Hitzaldi eta saio horietan, bere iritzien muinean agertzen zigun, antzerki
gintzarako bete beharrezko arauak zertan diren. Publikoari begira, orotariko gai
eta erak behar omen ziren, ez klasistak, entzun-ikuslea orotarikoa denez gero.
Arte-Iegeak, antze-Iana eta argitasuna bitez aintzindari, politika, soziologia eta
gainerako ideologiak beren lekuan utzirik: "Zeren teatroari larregi eskatzen bal
din badiozute alperrik galdu eta fin gaizto eginen dugu", gomendatzen zigun
Antonio M." Labayen zenak. Azkenik, beste honako aburu hau aldarrikatuko
zigun: "Teatroan gizonaren problema guziak sar ditezkela: gizarte auzi, grifiak,
garraztasunak. Teatroak justiziaren aIde jokatu behar du, bai. Egiaren aIde tea
troaren eremuan, poz, atsegin eta zoriona billa behar da. Gazteak!: Zuek ikus
zer bidetatik jo! Zeuon eskuetan dezute aukera. Baina kasu eman! Ibil zaitezte
arduraz, teatroaren lege, neurri eta araupean" (87. orr.).

Alabaina, fedea obrekin erakusten zekien gizona zen Antonio. Gainera,
egile eta eragile antzerkiaren esparruan. Antzerki liburuxka saila sortu zuen,
bereak ez ezik, besterenak ere argitara emateko. Horrez gainera, antzezlari tal-
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deak zuzpertzen eta bultzatzen egin zuen lana ez zen makala izan. Baina lanik
garrantzitsuena, euskal literaturan beti kontutan hartu behar duguna, antzerki
gile eta antzerki itzultzailetzan datza. Teatro euskaro-ren bigarren liburukiaren
bukaeran euskarazko obren katalogoa agertu zuen, 153-183. orrialdeetan, le
hendik 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 ezkeroztik beste zenbait gehitu
behar zaizkio.

1977an Bilboko Gran Enciclopedia Vasca argitaletxeak hiru liburukitan ar
gitara eman zuen A.M. Labayen Teatro osoa euskeraz, itzulpenak aIde batera
utziz, Jose Lasa zenaren aurkezpenez. Baina hutsegiterik bada hor, zeren Maya,
Mateo txistu eta Jostuna falta ditu Labayenek berak aipaturiko katalogoan jarri
zuen zerrendatik. Geroztik egindako beste hiru antzerkiren izenburuak ere falta
dira. Laugarren liburuki batean sartzeko asmoz edo utziak ote? Hala ezik, uler
kaitza baita.

Dena dela, hona hemen bere sorkuntzaz atzeman ditudan antzerki guztiak
zerrendan: Txinparta buruzagi, 1921 (Donostiako Udaiak 1920. urtean saritua);
Ostegun gizena, 1930; Maya, 1930; Euskal Eguna, 1931 (1930.ean Donostiako
Antzerki-batzaldian lehen saria); Mateo txistu, 1932; Iparragirre, 1933; Gizon
bizarpeituti eta emazte bizartsuti, 1935; Irunxeme, 1935; Muga, 1954; Lurri
kara, 1955; Jostuna, 1956; Petrikillo, 1956; Jokua ez da errenta, 1960; Gal
tzaundi, 1961; Malentxo, alargun!, 1962; Domenjon de Andia, Gipuzkoako
erregia, 1965; Su ta gar, 1966; Perretxiko jatea, 1967; Pestaburu, 1967; La
pikoa, 1969; California... ku-ku!, 1969 (1967an "Agora" saria, eta 1968an Egi
billa taldeak Urnietan aurkeztua); Agar'en seme... Ismael, 1973 (1970ean
"Agora" saria); eta Munagorri (?).

Itzulpen lanean ere saiatu zen. Bere aburuz: "Euskal-teatro argala indar
tzeko ez dago, apika, gure enbor zaharrai txerto berriak itsastea bezelakorik"
zioen japoniar Taniko antzerkitxoa itzultzean Bai esalea eta Ez esalea izen
burupean (1963) Bertolt Brecht-ek alemanierara egin zion aldaeran oinarriturik,
"Der ja Sager" eta "Der nein Sager".

Baina itzulpenetarako gogoa aspaldiago erakutsi zuen, artean aski gazte
zelarik. Adibidez, 1933an Henriette Charasson-en "Sermon de mariage" itzuli
zuen, Irri Itzaldi izenburuaz eta egile beraren "Separation" hurrengo urtean Be
rezi (1934) titulupean.

Geroztik, absurdoa ez zuela maite aitortuarren, era horretako saioen aukera
ere eskaini zigun honako hauekin: Diirrenmatt-en Gizona eta kidea, "Der dop
pelganger" 1963an, eta lonesco-ren Neskatilla ezkongai, "La jeune fille ama
rier" 1964. urtean euskaraturik argitaratuz. Bide horri jarraitu zion Max Frisch
en "Die Brandstifter", Su-emailleakl966an argitara emanaz eta, gainera, J.J.
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Rousseau-ren "Le devin du village" Mozart-en operarako prestaturiko liburux
kan oinarriturik, eta "Les assureurs", Bastian eta Bastiane eta Mesner, argi
taragabeak nonbait. Azkenik, H. Ibsen-en "Gengangere", Mamuak.

Lan guzi horiez gainera, ahaztu ezinezkoa zaigu Euskaltzaleak mugimendu
barnean egin zuena. Ekintza haretan lagun zuen aski gazte hil zen Xabier Li
zardi (Jose Marfa Agirre, 1896-1933), ospe handiko olerkaritzat ezagutzen du
guna, eta Antoniori esker, orain badakigu antzerkigile bezala zituen ahalmenen
herri. Lizardiren Ezkondu ezin ziteken mutilla deritzan antzerki argitara gabea
atzeman zuen senitartekoen artean eta Egan (1953) aldizkarian argitara eman
bere hitzaurre jakingarriarekin. Aurkezpen horrekin ere ondo erakusten zigun
literatura genera hortaz zenbat zekien. Baita ere, aldi beran, hain lagun zuen
Xabier Lizardiganako leialtasuna.
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Baina gaurko hitzaldi honetan, kontutan izanik rnilatik gora direla euskaraz
katalogaturik dauden antzerkiak. Hor ditugu antz-irudi erabilgarri, beste hiz
kuntzetan ohi bezala. Eta une honetan, euskaltzale kontzientziak eskatzen dit
honako hau esan beharra, egoki deritzadala Euskal Telebistari dei bat egitea:
esanaz, euskaldunei begira on dela horietan oinarrituriko saioak agertzea, gaz
teleraz gaizki rnintzatuz "urnore" gisako "Que pasa, pues!" bezalako saio 10
tsagarriei leku egin baino lehen. Antzerkia, literatura generoan, garrantzitsua
baita elkarrizketa biziaz gainera rnintzabidearen artea erakusten duen aldetik
eta antzez-taldeak oso beharrezko gure hizkuntza etorkizunean zinernagintzara
erarnateko aukera duenez gero. Aldi berean, berebiziko ornenaldia eskainiko
genioke A.M. Labayeni ere, bere gogoa zenez burutu zituen lanak herriari aur
keztea.

Labayen, zahartzaroan etxetik irten ezinik aurkitzen zelarik, urtean behin
bederen bisita egiten hasi nintzen, horrenbeste Ian burutu zuen gizon zintzo
bezain apalak ondo rnerezia zuelako. Han aurkitzen nuen bere ernazte leiala
zuen Karmenen gozarnenezko ardurapean. Libururen bat edo beste erarnaten
nion, baina azkenaldira irakurketarako gogoa urritu zitzaion. Inoiz biolina jo
tzeari ernaten zion eta azkenengo batean, Alarcon kardenalaren artikulu bat ira
kurtzen aurkitu nuen eta gauza zen irakurria gogoan hartu eta zuzen adieraz
teko.

Aldi honetan beti galdetzen zidan Justo Garate eta Teodoro Hernandore
naz, jakitun zenez beste biokin nituen harrernanetaz. Besteongandik ere izaten
nituen galderak. Beraz, adin berdintsukoak, nolabait zubi hartu ninduten. Eta
aipatu ditudan hirurok 1994. urte berean zendu ziren. Goian beude, euskal kul
turaz hainbeste Ian eredugarri burutu zutenok.
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Joxe Ramon Zubimendi

Zenduaren bi semeak, Ramon eta Mattin, beren aita zenaz mintzo dira bi
deo-dokumentaI honetan: nor bere aldetik mintzo dira, batak bestearen adie
razpenen berri jakin gabe. Horretan oinarriturik dago dokumentala: puntuak eta
kontrapuntuak gidoigilearen baitan sortutako jokoan.

Gidoia hamar ataletan banatua dago: Tolosarra, Gizona, Etxeko giroa,
Euskaltzalea, Antzerkigilea, Abertzalea, 1936ko gerratean, Exiliatua, Azken
urteak eta Mitoa izenekoetan.

Ikus-entzunekoak 32 minutu dirau, eta Tolosako Kultur Etxean eman zen
estreinako aldiz, 1996ko azaroaren 13an; gaurko egun eta Ieku berean, hain
zuzen, duela bi urte.

Hurrengo urtean, 1997an, Auspoa Iiburutegiko 246. alean argitaratu zuen
Sendoa editorialak, Bidezkoak izenburua duen liburuaren eranskinean, Joxe Ra-
mon Zubimendiren kazetari-Ianekin batera. .

Egile honek bere esker ona adierazi nahi die Labaiendarrei, Eusko Ikas
kuntzari, Tolosako Udalari, Sendoa Argitaletxeari eta, batez ere, Juanjo Franko
Zabalegiri.
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Eusko Ikaskuntza elkarteak aurkezten dizu:

ANTONIO MARIA LABAIEN
(1898-1994)

HITZ BITAN

Dokumentalaren zuzendaria: Juanjo Franko Zabalegi
Gidoigilea: Joxe Ramon Zubimendi

Antonio M." Labaien: tolosarra

RAMON: Tolosak badu bere berezitasuna, tolosar batentzat benetan mai
tagarria dena. Gure aita zenak maite zuen Tolosako giroa, bera
tolosar sentitzen zen eta. Han zeuzkan lagunak, han zeuzkan ...
beno, gauza asko: oroimenak eta itxaropenak. Nik uste dut dena
zeukala Tolosan. Oso tolosarra zen gure aita. Dudarik gabe.

MATTIN: Hemengo ikastola gure aita zenak sortu zuen, gena ondoren.
Gure aita zena, Federiko Zabala eta Manuel Ugarte: horiek izan
ziren Tolosako ikastola sortu zutenak.

RAMON: Tolosan beti izan dira horrelako pertsonak. Nik uste dut hori dela
Tolosaldeko berezitasuna: beti horrelako pertsonaiak sortzen di
tuela eskualde honek. Ez dakit zergatik eta nola; baina beti izaten
dira Tolosan horrelako jend~ bereziak.

Antonio M." Labaien: gizona

RAMON: Artistaren izaerakoa zen gure aita: ez zen industriala, ez zen to
losar arrunt bat. Tolosan, aitaren garaian, denak ziren fabrikak,
papelerak eta abar; giroa oso pragmatikoa eta oso industriala zen,
nolabait esateko. Gure aitak, ordea, gehiago zeukan idazle aldetik,
poesia aldetik, musika aldetik, artearen aldetik.

MATTIN: Ez bakarrik idazlea eta abertzalea; baina gizona ere bazen. In
portantea da gizon izatea ere, lehenbizi pertsona delako. Gero da
tor beste guztia: euskalduntasuna, abertzaletasuna, kultura... Bai
na lehenbizi gizona da: beti pertsona bezala jokatu, beti
bihotzarekin eta tolerantziarekin jokatu. Hori erakutsi zigun, e!



ANTONIO MARIA LABAIEN - Joxe Ramon Zubimendi 27

RAMON: Ez zen oso gizon praktikoa; etxearen zama gure amak eraman du
beti: errealitatearen zama. Aita, ordea, zera bizi zen... lainotan be
zala ikusten genuen pixka bat. Bere munduan bizi zen, bere la
gunekin; eta denak ziren intelektual tankerakoak.

MATTIN: Gero, bidaiatu, gure aitak asko bidaiatu zuen. Horrek ere asko
egiten duo Asko atera zen, asko bidaiatu zuen: ez bakarrik Ale
maniara; joan zen Austriara, Txekoslobakiara, Suediara, Israele-
ra...

RAMON: Nik uste dut... Nik esango nuke gure aita ez zela behinere izan
enpresagizon. Lan egiten zuen familia bat zeukalako; baina oso
interes eskasa azaldu zuen beti, bai enpresario izatearekin eta bai
bere Ian profesionalarekin. Bere mundua kulturaren mundua zen
eta, beno, hortik ateratzen zen beste erremediorik ez zuelako.

MATTIN: Gure aitak era guztietako jendearekin egin zuen lana. Nahiz eta
bera euskaltzalea eta sinistuna izan, bestelako jendearekin oso to
lerantea zen. Orain gu ez bezala; orain intolerante samarrak gara
hemen.

RAMON: Ez zuen batere autoritarismorik izan. Oso eskuzabala izan zen,
oso liberala. Eta gu, etxean, bi anaiok, denok pozik bizi izan gi
nen. Askatasun giro bat zegoen horretan. Nolabait, pixka bat
anarkikoa izango zen; baina ondo bizi ginen.

Antonio M.3 Lahaien: etxeko giroa

MATTIN: Hemen dago, hemengo gela honetan, gure bizitza hemen dago:
musika, literatura, pintura, euskara... Hemen dago gure bizitza,
hemen sartuta dago. Gure giroa, gure kultura... hemen dago dena.
Horrela bizi gara eta horrela hilko gara.

RAMON: Gure gurasoek beti jo izan zuten musika, egunero, aitak biolina
eta amak pianoa. Beti liburu asko izan dira gure etxean, eta beti,
ba, euskal kulturaren mundu horretakd jendeak beti etxean izan
ditugu; bai hemen eta bai beste aldean, Ipar Euskal Herrian.

MATTIN: Gure aitak sartu zigun kultura-grina: euskararen grina, kulturaren
grina eta baita artearena ere (niri, pintura eta). Musikarena ere
berak sartu zigun. Baina berak ez zuen derrigortzen; ideologia po
litikoa ere derrigortzen ez zuen bezalaxe. Horretan ere lehengo
estilokoa zen: berak bazuen bere ideologia, baina inor derrigortu
gabe.
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Hemen, geia honetan ikusten duzu zer den kultura-giroa: musika,
Iiburuak. .. dena. Hemen bizi izan gara. Giro honetan sortu gara
eta, aIde horretatik, pribilejiatuak izan gara. Hori esan beharra
dago. Askok, gehienek ez dute izan pribiIejio hori. Garai hartan,
gutxiago. Jendea, Ianera, fabrikara; eta kultura, ba... Ez dute izan
estudiatzeko aukerarik. Guk izan dugu suerte hori: estudiatu, ika
si, Iiburuak eta... Giro honetan bizitzea suertea izan da, eta pri
biIejioa. Egia da, e!

Antonio M.a Lahaien: enskaItzalea

MATIIN: Orain ere etxeko giro hori barruan daukat: zer gauza! Eta horrela
bizi naiz eta horrela hilko naiz. Beti aitarekin hitz egiten, elka
rrizketan, mila gairi buruz hitz egiten, beti zerbait ikasten eta...

Asko zekien, bere jakinduria izugarrizkoa zen. Ez zuen ematen;
oso umila baitzen, berez, isila, eta ez zuen ematen hainbeste ze
kienik. Baina, joba!, zenbat zekien! Denetatik zekien hark: bai
politikaz, erIijioaz, arteaz, kirolaz, musikaz... denetatik zekien!
Gazte-denboran Alemaniara joan zen, eta alemana hitz egiten zi
zun euskara bezala: igoal-igoai. Alemana, ingelesa, frantsesa, es
painola eta euskara: bost hizkuntza zekien. Eta idazten zizun bost
hizkuntzotan.

RAMON: Gure aita euskaiduna zen, eta euskaitzalea. Euskaiduna izatea da,
ba... euskaiduna izatea. Euskaitzale izatea, ordea, maitasun bat da.

MATTIN: EuskaltzaIea; baina, gero, unibertsalista. Beste kulturak ere bai,
aizu; ezin ditugu ukatu. Ondo dago gurea eta euskara defenditzea;
baina ezin ditugu begiak itxi. Gurea bakarrik ez; besteak ere bai.
Gure aita horrelakoa zen: abertzaIea, bai; baina abertzale uniber
tsalista, unibertsaia edo.

RAMON: Euskaitzaleen mugimendua, Aitzol apaizak sortua, Tolosaraino
ailegatu zenean, hor ibili ziren denak sartuta. Eta hortik atera zen
hainbat euskal idazle. Eta hori bai zela berritasun bat, behintzat,
gure egoeran eta gure ingurumarian. Toiosaidean, hor zebiltzan
Lizardi (Zarautzen sortua), Orixe (Orexan sortua) eta beste; baina
denak Tolosaidean zebiltzanak.

MATTIN: Gerra, Iehenbiziko gerra, Lehen Mundu Gerra bukatu ondoren,
orduan hasi zen hemengo euskal mugimendua: 1918an edo
1920an. Batzokiak sortzen hasi ziren, eta orduan hasi zen mugi
mendua: bai politika aidetik abertzaletasuna, bai kultura aidetik,
euskara aldetik, artista aidetik... Orduan sortu zen Renacimiento
Cultural Vasco izan zena: Euskal Berpizkundea.
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Hor nagusi izan zen Lizardi, bera· hasi zen -egia esan behar
da-. Hemen, Tolosan (ez dakit beste lekuetako berri; baina To
losakoa bai, badakit; ondo gainera!), hemen izan ziren... hiru izan
zirela uste dut euskal mugimenduaren buru eta sortzaile: Xabier
Agirre "Lizardi", Nikolas Ormaetxea "Orixe" eta Jose Arizti
muno "Aitzol". Eta aita ere bai: gure aita. Lau horiek izan ziren
euskal mugimendua sortu zutenak hemen, Tolosan, euskara al
detik, abertzaletasun aldetik... Aitak berak esan zidan hori.

Euskal mugimenduaren sustraia edo arkaitza lau horiek izan zi
reno Etortzen ziren gure etxera -goiko pisuan bizi ginen or
duan-, eta horiek hasi ziren lanean: Lizardi, Orixe, Aitzol eta
gure aita. Horiek, Tolosan. Eta, gero, beste batzuk ere etortzen
ziren: Fausto Leunda eta.

Lehenbiziko batzarra Iparragirre antzokian egin zen, eta orduko
fotografian han agertzen dira... Isaak Lopez Mendizabal ere bai,
barkatu! (Bere semeak hilko nau!). Isaak Lopez ere bai. Horiek
izan ziren hemengo sortzaileak.

RAMON: Negoziante txarrak eta, nik uste, intelektual garbiak.

MATTIN: Eta, orduan, euskal mugimendua Elizaren itzalean sortu zen. Du
darik gabe. Aitzol bera eta... Gehienak apaizak ziren. Hala da,
aizu; baina gaurko gazte-jendeak ez du hori aitortu nahi. Eta hor
daude Resurrecci6n M.a de Azkue, Lekuona, Barandiaran eta...
Beste bat ere bazen: Markiegi. Markiegi ere fusilatu egin zuten,
makina bat jende bezala. Markiegi Mondragoeko abadea zen, eta
fusilatu egin zuten. Hamasei apaiz fusilatu zituzten. Horiek egin
zuten lana euskararen aide, apaizek. Dudarik gabe, Elizak egin du
lana! Hori ...

Antonio M.a Labaien: antzerkigilea

RAMON: Gure aita idazlea zen, eta antzerkizalea: horregatik egin zituen an
tzerkiak. Baina historialari neurri bat ere izan du: hor utzi ditu
Elisanbururen bizitza, Munagorri bakegilearen bizitza... Historia
laria ere bai, beraz, bere neurrian. Gustatzen zitzaion antzerkia,
gustatzen zitzaion historia... gustatzen zitzaion euskaraz idaztea.

MATTIN: Lan asko dauzka hor, argitaratzeko.
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RAMON: Antzerkiak beti izan du kostunbrismoaren tentaldia edo kostun
brismoaren erraztasuna edo kostunbrismoaren maitasuna. Esan
dezakezu Moliere ere kostunbrista zela. Dudarik gabe, aizu! Mo
lierek ematen dizu Luis XIV.aren garaiko gizarteko berri, argi eta
garbi: burgesia baten izaera ematen dizu. Baita Moratinek ere, eta
baita Plautok eta Terenziok eta gure aitak euskaratutako horrelako
beste hainbat idazlek ere! Jakina, gure aitaren antzerkia kostun
brista zela!

MATTIN: Jendeari barre eragiteko asmatzen zituen antzerkiak. Jendeak na
hikoa negar egiten zuen bestela ere, nahikoa negar bazegoen baz
terretan. Negar eragiteko ez zuen teatrorik egingo; baizik eta jen
dea dibertitzeko, jolasteko.

Baina badauka beste obra bat: Mufiagorri. Mufiagorri pixka bat
ateratzen da aitaren antzerkien bidetik; teatro historikoa baita, bu
kaera tragikoa duena. Uste dut aitak idatzi zuen tragedia bakarra
izan zela. Mufiagorri, pertsonaia historikoa, han ibili zen fueroak
eta bakea defendituz gerra-denboran, lehenbiziko karlistadan; eta
hil egin zuten. Teatro hori bai, tragedia da; baina gure aitak bes
terik ez dauka horrelakorik.

Badauka Mugak, Saran gertatzen dena... Baina beti barre eragi
teko, irri eragiteko. Horrela ikusten zuen teatroa: jendea alaitzeko
bide bat bezala. Baina ez helburu sozial edo politikoarekin; ez,
intentzio hori ez zeukan.

RAMON: AIde batetik, antzerki oso sinplea zen, baliabiderik ez zegoelako;
baina jende asko erakartzen zuen, gerra aurrean ez zegoelako ez
irratirik eta ez telebistarik. Gero, telebistaren garaia heldu zenean,
euskaltzaleek ez zeukaten modurik, ez zeukaten telebistan aterako
zen zerbait idazteko aukerarik. Gure aitarentzat, Euskal Telebista
berandu etorri da.

MATTIN: Hori salatzen diote aitari, esanaz teatro pixka bat zera dela: un
poco jebo. Baina giroa, orduan, halakoa zen, aizu. Orain hori ez
dago; orain pertsonaje horiek joan dira. Orduan halakoa zen gi
roa: herriko pertsonaje umilak. Baserrikoak ere bai; baina, batez
ere, Tolosako kaletarrak, sagardotegietan ibiltzen zirenak eta han
go... Hango giroa, nik uste, margotu zuela. Hango giroa halakoa
zen, eta askok ez dute aitortu nahi; baina hala da: historia den
bezalakoa da; ez da guk nahi dugun bezalakoa. Ezin da historia
okertu, ezin da historia politagoa egin, oso gauza polita. Ez, ez,
ez. Herriko giroa halakoa zen, e!
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RAMON: Aitaren antzerkia, nolabait, konbentzioz beteta zegoen, dudarik
gabe; baina euskal gizartea bera ere halaxe zegoen. Kostunbrista
zen; baina eusko gizartea ere oso mugatuta zegoen: eusko gizartea
oso erlijiosoa zen, garai hartan -ez dakit erlijiosoa edo ritualista;
baina horrelako zerbait-. Eta horrek, nola ez!, mugak jartzen
ditu. Gaur ere, 'progre' izateak mugakjartzen ditu: 'progre' batek
ezin ditu egin hainbat gauza. Horrek ere, progresismoak ere, mu
gatu egiten zaitu; denak mugatzen zaitu. Dena aukera da, bizitzan.

Gure aitaren aukera garbi zegoen: bera zen cat6lico, apost6lico,
romano horietakoa. Eta alderdikide, alderdi konfesional batean.
Garai hartan PNV konfesionala zen, eta beti apaizez inguratua.
Gure etxetik pasa ziren Euskal Herriko apaiz abertzale guztiak,
nik uste.

Antonio M.a Labaien: abertzalea

MATTIN: Jainkoa eta Lege Zaharra: hori zen gure aita. Bere bizitza horretan
laburbil daiteke: Jainkoa eta Lege Zaharra.

RAMON: Garai hartakoa izan zen, egoera politikoa baino gehiago, egoera
kulturala (erlijioa ere kuIturan sartuta).

MATTIN: Tradizioak, erlijioak, fedeak eta denek bat egiten zuten, e!

RAMON: Nik uste dut horiek izan zirela azken karlistadaren semeak edo
bilobak, azken desilusioaren semeak eta bilobak: Euskal Herriak
bere burua benetan zapaldua ikusi zuenean sortu zirenak.

Bigarren Karlistadarekin sartzen da hemen Guardia Civila, sar
tzen da soldadutza derrigorrezkoa, sartzen dira gauza asko. Gel
ditzen dira kontzertu ekonomikoak, besterik ez; eta frustrazio bat
bezala dago jende artean. Eta ikusten da euskara desagertzen ari
dela, eta erreakzio bat sortzen da.

Nik uste dut azken karlistadan kokatu behar dela erreakzio horren
hasiera. Gure aita, esate baterako, azken karlistada pasa eta han
dik berrogei urtera hasten da idazten: bigarren belaunaldikoa da,
nolabait. Aitzolen euskaltzaleak 1920an, 1925ean... orduan hasi
Zlren.

MATTIN: Aitak esaten zuenez, gauza bat hizkuntza da: euskara, euskaldun
guztion hizkuntza, zabaldu behar den hizkuntza... euskal kultura
bat da; eta politika, beste bat. Horiek biak ez dira nahastu behar.
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RAMON: Sabino Arana Goiriren aurkikuntza, nire ustez, zera izan zen: kul
turak, loratzeko, politikaren beharra zeukala; eta politikak ez zeu
kala zentzurik oinarri kulturalik gabe. Bata bestearekin osatzen
zirela.

Baina hori gerrarekin jarri zen praktikan lehen aldiz. Gerra, izan
ere, eten bat izan zen, Han ez zegoen bromarik. Batzuek irabazi
zuten gerra; baina, azkenean, ez zuten irabazi. Azkenean, besteek
irabazi dute gerra. De Gaullek esango zukeen bezala: 1936ko ba
taHa galdu egin genuen; baina 1975ekoa, irabazi. Eutsi egin ge
nion. Iraun.

MATTIN: Gero, beste pertsonajea oso inportantea izan zena gure aitaren bi
zitzan: Aita Donosti, musikalaria.

RAMON: Jende horiek guztiak, neurri batean edo bestean, bazuten zeriku
sirik PNVrekin. Orduan, abertzale zirenak Batzokirajoaten ziren:
batasun bat bezala zegoen mugimendu abertzalean. Eta mugi
mendu horren barnean zeuden, ba, alor kulturalak, alor politikoak,
alor elektoralak eta denetatik pixka bat; baina zera zen: gizarte
osoa bizirik, ideia baten inguruan.

Antonio M.a Labaien: 1936ko gerratean

MATTIN: Zoritxar handia izan zen 1936ko gerra: zoritxarrik handiena. Tra
gedia izan zen, drama izugarria. Uste dut oraindik ez dugula az
tertu drama hura zer izan zen. Aitarentzat ere bai: bera bakegi
zona zen, bakezalea. Denak bezala, e! Partidua ez zen... PNV ez
zen gerrarako partidua; ezta inola ere! Euskara, euskallana, Eus
kal Herria... ; baina gerra? Ezta pentsatu ere! Gerra ez zen sartzen
haien pentsamenduan; eta gutxiago, gerra zibila. Baina orduan
sortu zen, eta orduan...

RAMON: Lehenengo aldiz egin zen gerra bat eusko abertzaletasunaren ize
nean: ez zen egin Don Karlosen izenean edo fueroen izenean; bai
zik eta eusko abertzaletasun baten izenean. Hor jende asko hil
zen, jende asko joan zen kanpora, eta, nolabait, ba, herri honetan
sortu zen mugimendu berri bat: gaur egun ezagutzen duguna.
Bere argiekin eta, baita ere, egunotan ikusten dugun bezala, bere
akatsekin, bere ilunekin. Baina zerbait jarri zen martxan. Dudarik
gabe.

MATTIN: Hemen, Tolosan, hamabi hil zituzten: gorriek edo mili-zianoek
hamabi hil zituzten. Gure aitari leporatu zioten hori (bera zegoe
lako Tolosako alkate), eta, orduan, nahitanahiez aide egin beharra
izan zuen.
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RAMON: Besteak beste, politikan ere sartu zenedo sartu zuten aita. Bera
abertzalea zen, dudarik gabe: abertzalea kulturaren aldetik, seguru
asko, politikaren aldetik baino gehiago -hor beti izan da muga
bat bezala kulturaren eta politikaren artean-. Baina politikan sar
tu zen, Tolosako alkate izan zen eta, hemen gertatu zirenak ikusiz,
Tolosako alkategotik Sarako atzerrira joan zen, Donibane Lohi
tzuneko atzerrira: exiliora, esaten den bezala.

Antonio M." Labaien: exiliatua

RAMON: Gure aitak, besteak beste, Ipar aldean asko irakurri zuen, horre
tarako denbora izan zuelako; Tolosan ez zeukana. Berak alema
nez oso ongi zekien, ingelesez ere bai, frantsesez ere bai. Eta asko
irakurri zuen eta asko euskaratu zuen: Bertolt Brecht eta horre
lakoak. Horrek beste neurri bat eman zion, dudarik gabe: Tolo
sako mutil gazteak ez zeukan neurria. Gure aitaren bilakaera au
todidakta batena da: sortzen da, joaten da eskolapioetara, gero
ematen dizkiote Zaragozan estudio komertzial batzuk eta, gero,
lantegira. Hori horrela izaten zen. Eta hortik aurrera, berak ikas
ten zuena, berak harrapatzen zuena Tolosako giro hartan (Tolo
sako giroak zeuzkan mugekin 1920an, 1925ean eta 1934an). Gero
Ipar aldera pasa zen, eta handik itzulitakoan antzerkilaria ez da
berbera, beste gizon bat da.

MATTIN: Gure aita ez balitz erbestera joan, ez zen izango izan zena, aizu.
Dudarik gabe. Erbesteak markatu zuen; erbesteak pixka bat in
dartu, gogortu edo zaildu egin zuen. AIde guztietatik, gainera.
Ikasi egin zuen. Hortaz, ez zen dena txarra izan; erbesteak bere
alderdi ona izan zuen, kultura aldetik.

RAMON: Gerra denboran izan zuen gutxi ezagutzen den misio bat (uste dut
1937an izan zela). Garai hartan, Londresen kongresu bat izan zen,
estaturik gabeko nazioen kongresu bat, eta gure aitajoan zen Eus
kadiko Gobernuaren izenean. Hura izan zen bere azkeneko ekin
tza politikoa. Orduztik, gizona benetan leporaino sartu zen kul
turaren munduan, eta hor jardun zuen, hit arte.

Antonio M." Labaien: azken urteak

RAMON: Gure aitaren belaunaldi hori, nik uste, beti itxaropenean bizi izan
zela. Gauzak ikuspegi pragmatiko batetik begiratuta, pixka bat
iluso bezala izan ziren, ameslariak; baina, azkenean, asmatu egin
zuten.
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MATTIN: 1964an egin zen Bihotz begietan, Lizardiri egin zitzaion omenal
dia, hemen, Tolosan. Omenaldi hori gure aitak antolatu zuen.
Gure aita ez zen agertzen, teloiaren atzean zegoen, bera ez zen
agertzen; baina bera ari izan zen hariak manejatzen.

RAMON: Hizkuntzaren aIde hartu ziren zenbait erabaki Euskaltzaindian
(adibidez, hatxe letraren gaia eta hori dena), eta erabaki horiek
interpretatu ziren maniobra politiko bat bezala. Gure aitak ez zuen
hori onartu. Gauza da Euskaltzaindiatik aIde egin zuela eta, benD,
urte askotan benetan harreman zakarrak izan zituztela batak eta
besteek, edo talde batak bestearekin. Gero, pittinka-pittinka, gau
zak samurtzen dira, konpontzen dira, eta, azken urteetan, gure ai
tak benetan armonia osoa zeukan: berak onartua zeukan... ez dut
esango euskara batua, baizik eta gaur egun sortzen ari den eus
kara. Ez dakit zer euskara den: pentsatzen dut telebistaren euskara
dela.

MATTIN: Arantzazun batzar bat egin zuten (l968an egin zen batzar nagusi
hori) Koldo Mitxelenak eta Euskaltzaindiako jendeak (gure aitak
eta horiek). Txilardegi ere han zen, ez dizut aipatu lehenago. Idaz
Ie ona da; hori ere ezin da ukatu. Jakintsu azkarra da; baina... To!

Egin zen batzarra, eta orduan sortu ziren bi taIde: hatxeren al
dekoak eta hatxeren kontrakoak. Gure aita orduan jarri zen ha
txeren kontra. Bere ustcz, hatxe Ietrarena jokaldi politikoa zen,
ezkerrarena. Sabino Aranaren kontra zihoazen, eta, orduan, gure
aita kontra jarri zitzaien.

Beno! Pasa ziren urteak, eta gure aitak zera aitortu zuen: "Eus
kararen batasunerako, neure joera pixka bat bigunduko dut". Eta
orduan, ba, hatxeri eman zion bere... "ongi etorria" esango dugu?
Ba, eman zion bere ongi etorria, eta hasi zen bera ere hatxerekin
idazten. 86 urte zituela egin zuen hori.

Hori bai dela gauza handia: 86 urterekin eman zuen amore, zu
zendu zuen bere postura. Hori gauza handia eta ederra da!
Umildade Iekzio bat eman zuen, esanaz: "Ni oker nenbilen eta,
beraz, zuzendu egiten dut. Ni Akademiaren menpean jartzen
naiz. Akademiak onartu egin du hatxe, eta nik ere onartzen dut.
Akademiak esaten duena onartu egin behar dugu; disziplina
gatik, sikiera".

Horretan izan zuen jarrera bat oso... tolerantzia-keinu bat egin
zuen.
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RAMON: Kontuan hartu Franco hil zenean gure aitak bazituela 77 urte, ez
zela galtzamotzeko mutikoa; agurea zela, aitona. Baina ikusi zue
la... nik uste dut belaunaldi horrek izan zuela bataila irabazi due
naren sentimendua. Hor egon ziren, 40 urtez, ea nor hiltzen zen
lehenago: Franco ala beraiek. Eta Franco hi! zen lehena. Horre
lako zerbait izan zuten: bataila irabazi duenaren sentimendua. Eta,
gero, benetan izugarria izan zen giroaren aldaketa: berriro ekintza
politikoak eta... Aita bera ez zen zuzenki sartu (interesa aspalditik
galdua zuen); baina, bai, bai, ingurune kulturala mugitzen hasi
zen eta berpizte bat ezagutu zuen Euskal Herriak. Eta aitak bizi
izan zituen berpizte horren hogei urte. Suerte handia izan zuen
gure aitak: denetarik ikusi zuen.

MATTIN: Gure aita gizon konpletoa zen: denetatik zekien, denetatik idazten
zuen... Gauetan, batez ere gauez hitz egiten genuen, eta denetatik
zekien; arteaz ere bai, asko. Lastima izan zen aita hiltzea. Urteak
ere bazituen, 97 urte bazituen, eta azkenean, ba... Baina...

RAMON: Gure aitaren kasuan, bere azken urteetan ezagutu zuen hainbeste
ametsen loratzea. Suerte hori izan du: berak ezagutu eta bere be
giekin ikusi bere gaztaroan posible izatea ez zirudiena posible bi
hurtzen.

Antonio M.· Labaien: mitoa

MATTIN: Aitak zera egin du, idazle bezala: artikuluak, teatroak, hitzal
diak... Eta itzulpenak ere bai. Bizitza batean egin daitekeen lana,
nik uste, egin duela. Jainkoari eskerrak, luzaro bizi izan da eta
poz handia eman digu, eta hiltzean pena handia eman digu. Baina
horixe egin du: lana.

Orain alfer samarrak gara. Aitak hori esaten zuen, eta egia da:
alfertu egin gara. Hori egia da. Lehenago, etxean sartu eta, bengal
Hor, txoko horretan aritzen zen lanean. Sartu eta, bengal Orduak
eta orduak eta orduak idazten. Gratis amoret Gainera hori, beste
gauza bat: lana egin zuen, bai; baina dena doan, ezer kobratu
gabe. Gainera, bere poltsikotik, bere dirutik jarrita, gainera!

RAMON: Gauza asko egin ditu euskararen aIde, eta, neurri horretan, gaur
eguneko gizartearen aIde zerbait egin du gure aitak. Nolabait, sin
bolo bihurtu da. Pertsonaia horiek guztiak mitifikatu egiten dira
eta, azkenean, benetako garrantzia duena ez da errealitatea, ez da
zer izan ziren; baizik etajendearen ustez izan zirena. Sinboloa da
errealitatea baino inportanteago, eta gure aitaren kasuan ere hala
izan da.
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BeIaunaIdi horrek asko eman ditu horreIakoak, eusko mito bi
hurtu diren pertsonaiak. Literaturan, hor dauzkagu Orixe eta Li
zardi; kulturan, Barandiaran eta Lekuona. Eta hainbeste jende erdi
mitifikatua, hiI baino Iehen mitifikatuak izan direnak: besteak
beste, gure aita.

Hor dago, hor sortu dugu gizaIdi honetan, noIabait, eusko oIinpo
bat bezaIa; eta hor daude gizon horiek. Nik uste dut edozein gi
zartek, edozein naziok behar dueIa bere olinpoa.

MATTIN: Euskaldunok gara... badakizu zer garen? Pixka bat mitozaleak,
mitosortzaiIeak gara. Orain ere jarraitzen dugu. Hala esaten zuen
gure aitak: mitosortzaiIeak garela. Errealitateari pixka bat bizkarra
ematen diogu; eta hori ezin da, aizu! Orain ere, politikan, ikusi
egin behar da Euskal Herriko errealitatea.

RAMON: Herri batek behar ditu Iiturgiak eta behar ditu sinboloak. Eta be
har ditu olinpo bateko gizonak; eta nik uste dut, beno, gure aita,
bere neurrian, olinpo horretako partaide dela. Eta hori inportantea
da; izan ere, azkenean, denek onartzen dituzten pertsonaiak izaten
dira: beren akatsekin, beren ahultasunekin... ; baina jendeak onar
tzen ditu.

MATTIN: Tolerantziaren aldetik, asko Iagundu dit: ni zorretan nago aita
rekin. Lastima, hiI zela! Mekatxis! Gehien behar nuenean, orduan
joan zen. Hasia nintzen ikasten, hasia nintzen pixka bat zabaltzen,
eta orduan hiI behar. Jos! iQue faena, e! Zer faena!
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Labaien, Gure teatroa ta beste, Egan,
1959, XII, 159-161)

Jaun-andreok: egun-on denoi.

Antonio Maria Labaienen jaioturtearen mendeurrena ospatzera goazelarik,
eta aitzaki honekin Euskaltzaindiaren V. Herri-literatura Jardunak hastera, ego
ki iruditu zait Euskal Herria eta Euskal Antzertiaren aIde hainbeste Ian egin
zuenaren aholku hitzokin hasiera ematea nere solasari, bere obraz gogoeta zen
bait burutu aitzin.

Izpirituaren zaindaria da oroimena, halaxe dio Shakespeare-k Macbeth
izeneko tragedian, eta halaxe da, hain zuzen, bene-benetan behar-beharrezkoa
baita gure historia zahar eta hurbilaren gertaerak behin eta berriro aztertzea eta
oroitaraztea, ahantz ez daitezen eta beraietarik behar diren irakaspenak atereaz,
erabaki zuzenak har ditzagun euskaldunen izpiritua gal ez dadin.

Bidenabar bihoa nere oroitzapena duela egun gutti hil berria den Ifiaki Ba
rriola, antzertizale handiarengana, Abelino Barriola, euskal teatroaz lehen ka
tedra 1914ean sortu zuenaren semea eta mediku izateaz gain, antzezlari eta
idazle izan baikenuen, hor dugularik bere lanen bat irakurri nahi duenak "Ge
rraurreko antzerkigintza"-z burutu zuena (1).

Antonio Maria Labaien Toledo, ongi dakizuen bezala Tolosan jaio zen
1898ko urtarrilaren 12an. Domenjon de Andia-ren sarrera eskaintzan (2) egi-

(I) Jakin, 37, 1985,31-45.
(2) Domenjon de Andia, Gipuzkoa'ko erregia. Kondaira-dramakizuna. lru ekitaldi (Lau ger

ta-Ieku ta azken zati batean). Zarautz, Itxaropena. 1965, 124.
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leak esaten digunez, Orkaiztegi'tar Patrizio Antoniok (3) bataiatu eta euskal
zaletu zuen. Garaikide ditu, besteak beste, bi urte lehenago Zarautzenjaio baina
Tolosan hil zen Lizardi, tolosarra zen ere Jose Ariztimufio "Aitzol", urte bat
lehenago jaioa zen Manu Sota euskal antzertiaren mezenas eta itzultzaile han
dia, Ufte berean jaioak ziren ere Ander Arzelus eta Jose Zubimendi, urte bat
beranduago Nemesio Etxaniz, eta beste. Denak teatrozaleak. Urte berean jaioa
dugu ere XX. mendeko teatrogile handienetarikoa: Bertolt Brecht.

Ez natzaizue mintzatuko Labaien, mendizale, politikari, musikazale, edo
historialariaz, gizonaren aIde hauek ezagutu nahi dituenak irakur baititzake
Juan San Martinek (4) idatzitakoa Euskera aldizkarian. Ez eta euskararen in
guruan zituen iritziez, horri buruz Patxi Goenaga (5) mintzatu baitzen bere eus
kaltzain sarrera-hitzaldian. Ez, Labaien eta Antzertia hartuko ditut mintzagai
bakar bezala.

Eta antza denez Tolosako eskolapioetan bertan lehen ikasketak emanez
teatrozaletu zitzaigun Labaien. Bestalde, izan zuen Tolosan bertan aitzindaririk.
Bat, Ramos Azkarate Otegi, zapatagina (6), Ihauteri guztietako burruntzalia, eta
gaur egun abesten diren kantez aparte bi antzerkiren egilea: Ijituen kontratuba
eta ezkontza (1885), eta Beotibar'ko jatzarraren oroipena (1886). Bestea, Ba
leriano Mokoroa (7), Ibaizabal aldizkarian 1902. urtean zatika Aitortu egin
bear edo guraso baten estuasunak plazaratu zuena.

Komeriak eta kondaira dramakizunak. Bi antzerki mota nagusienetakoak,
bai garai hartako antzerkigintzan, bai eta Labaienenean.

XIX. mendearen azken laurdenean Marzelino Soroak, Serafin Barojak,
Biktoriano Iraolak eta Toribio Alzagak besteen artean ipini zuten martxan Tea
tro Berria ezagutzen duguna. Tespis-en gurdi zaharraren eraberritzea Donostian
hasiz, hau gero eta arinago, gero eta biziago, gero eta jantziago eta oparoago
zabaltzen joan zen probintzia osoan ez ezik, Bizkai aldean eta Euskal Herri
osoan barrena, eta nola ez, Tolosara iritsirik, bertan txertaturik, eman ZUen frui
tu eder eta ikusgarririk.

Parisen eta Donostian 1907. urtean Julio de Urquijok bere Revista Inter
nacional de Estudios Vascos, atzerriko eta barrengo ikerketak bildu nahiz sor-

(3) Patrizio Antonio ORKAIZTEGI (1840-1924): Santa Kruz apaizaren aholkuemailea, eus
kal idazle bezala Euskalzale. lbaizabal. Euskal Esnalea (bertako lehendakari-orde izan zen) eta
Gipuzkoarra aldizkarietan idazten zuen.

(4) Juan SAN MARTIN, 1995: "Antonio M.a Labaien Toledo (1898-1994)", Euskera, Eus
kaltzaindia, Bilbo, 579-585.

(5) Patxi GOENAGA, 1995: "Euskararen batasunaz eta duintasunaz", Euskera, Euskaltzain
dia, Bilbo, 651-669.

(6) Ramos AZKARATE OTEGI (1847-1904). Ikus A. Zavala (ed.), 1988: ljitoen kontratuba
eta abar. Auspoa, 197, Etor, Donostia.

(7) Baleriano MOKOROA (Tolosa, 1871-1941): Aitortu .". lbaizabal, 9, 1902. Justoren aita,
hau da, Genio y Lengua (1935) saiogilearena.
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tzen zuen urte berean, Tolosan ere, apalago noski, erabaki zuten euskaltzale
amorratu batzuek Euskal Esnalea aldizkaritxoa 'euskaraz argitaratzea, eta honen
ondorio eta emaitza izango da 1911. urtean Euskalerriaren Aide, Gregorio Mu
jikaren zuzendaritzapean sortzen den aldizkaria.

Berrizale-k (8), honela eta beste ezizenez sinatzen baitzuen Serapioren se
meak, kudeatuko du aldizkariaren ontzia, eta bere lema zuzenez orrialdeen itsa
soan antzerkiek aurkituko dute portutxo eta babesik. Garaiko antzertiaren era
gile, bultzatzaile eta sortzaile handienetakoa dugu beraxe, antzerki iruzkinak
idatziz, komeriak sortuz, eta antzerki sail berezia, lzarra izenekoa eratuz.

Hemen, hogeita hiru antzerkitxo plazaratu zituen, Zabala, Amundarain, La
rrea, lruretagoiena, Rekondo, Telleria, Alzaga eta beste zenbait antzerkigileren
xelebrekeria eta umore biziz ondutakoak, irakurlearen atsegin eta irrieragin
garri. Dudarik gabe ondo irakurriak zituen Labaienek, bai horiek, bai erdarazko
komeriak lehen antzerkia idatzi eta saria irabazi zuenerako, alegia, 1920. urtean
antolatu zen nor-Iehenkan Txinparta Buruzagi edo irugarren karlatar-gudatea
deitu zuena, eta 1921ean Kaiku, Asteroko lngi Abertzale ta irritsua-n plazaratu
zena (9).

Euskal Esnalea-n eman zigun Labaienek 1923an antzertiari buruzko lehen
saio ttipia, Euskal Antzerti'tzaz izenburuarekin. Bi kapituluxkatan banatua
dago. Lehenean 'Joan dan gizaldirafio' -koa aipatzen digu, eta bigarrenean
'Gaurdafio'. Iraganari buruzko azterketa ez bazen oso sakona, mende honetaz
eta etorkizunaz itxaropentsuago ageri zaigu, azken partean hauxe baitzioen: An
tzertia 'k diraun artean erria bizirik dago (10).

Labaienek berak gaztelaniaz idatzitako beste Ian batean (11) aitortzen di
gunez, 1920-1930 hamar urteko bitarte horretan indartu eta zabaldu zen gehien
antzertia, behin ere iritsi ez zen lekuetara helduz, adibidez, Donostian Gran
Casino, Teatro Victoria Eugenia eta Gran Kursaal-en euskal ahotsa entzun bai
tzen, eta euskal antzertiak lehen aldiz antzoki eder horietan entzuteko eta ikus
teko aukera eta parada izan baitzuen.

Horrela L. de Ayanbe ezizenez egin zuen teatro kronika batean, Toribio
Alzaga bere Euzko Iztundea antzeztaldearekin parte ematen zuen Shakespeare
ren Macbeth, euskaraz lrritza izenez moldatuaz eta 1924eko abenduaren 21ean
Antzoki Zaharrean emandakoaz, honakoa zioskularik:

(8) Gregorio MUJIKA (Ormaiztegi, 1882-Donostia, 1931): Ierne, Berrizale, Zarzale, De
iioka'tar Goserio... ezizenez.

(9) Txinparta Buruzagi edo inlgarren karlatar-gudatea, Kaiku, Abertzale ta irritsua. Do
nostia, 1921-1922, I, 13-14; II, 9-10; III, 13-15; IV, 13-15; ... ; VI, 9-15. Teatro osoa euzkeraz
(Obras completas de teatro vasco), (Aurrerantzean TOE) 3 T., Bilbao, La Gran Enciclopedia Vas
ca, 1977, 35-55.

(10) Labayen'dar Andonin M.", 1923, "Euske1-Antzertitzaz", Euskal-Esnalea, 234-235 z.,
101-104, 121-123.

(II) "Temporada invemal 1952-1953 de teatro Ifrico (vasco)", Boletrn de la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del Pars, 1953, XII, 98-99.
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Admitido que el ensayo fue afortunado, tengo para m{ que en la hora presente
es esteril y prematuro hacer mas experiencias en ese sentido... Necesitamos
reproducciones mas 0 menos sublimadas de la vida vasca y a la medida de
la aptitud receptora de nuestro publico.

Alegia, horrelako esperimenduak goiztiar eta alferrikakoak zirela, eta ikus
legoaren harrera ahalmenari egokitutako ikuskizunak behar zirela. Gauza be
retsua zioen urte zenbait beranduago Piarres Lafittek (12) Jokin Zaitegi, An
dima Ibinagabeitia eta Santi Onaindiaren idazle klasikoen itzulpenez:

Zer pentsa Sopokeleren trajeriez? Errazago direla grekeraz euskeraz baino.
[... ] Eskual-unibertsitate edo lkastegi goien bat eraik baladi egun batez jalgi
berria daukuten itzulpena arras baliosa litake, goreneko mailean litazken
ikaslentzat. Anartean badut beldurra irakurle gutti izanen duen, zeren holako
Ian batek ez baitu oraikotasunik.

Dena den, ene uste apalez eta jakina denez, aitzindaririk, bide urratzailerik
gabe ezin da aurrera egin, eta, beraz, ez dute gure txaloak baizik merezi gure
muga hertsiak zabaltzeko buruturiko saio eta ahalegin horiek.

1931. urtean, uztailaren 22an hil zen Gregorio Mujika, eta berekin eraman
zuen hogei urte luze biziarazi zuen Euskalerriaren AIde, euskal antzertiaren
oihartzun ongarria. Baina utzi zuen lekukorik, esan baitezakegu lekukoa, aIde
batetik, Aitzolek hartu zuela kultura arloan Yakintza (1933-36) aldizkaria sor
tuz eta, bestetik, Labaienek Antzerti-rekin teatro munduan.

Honek dagoeneko idatzirik eta argitaraturik zituen zenbait antzerki, hala
nola Ostegun-Gizena (13) eta Euskal-Eguna (14), hiru ekitalditan burututakoa.
Hona zein iritzi eman zuen Lizardik (15) bere adiskide Labaienek 1931an pla
zaratutako Euskal-Eguna-z, aste honetan Euskadi irratian Joxe Ramon Zubi
mendiren eskutik eta ahotsetik berreman dena:

Esku antzetsuz tajututako lana da. Egintzean banaketa txit egoki: badute ze
fiek-bere nortasuna, gaiez, garaiez ta notifiez ere. lkaslearen gogoa tenka da
goke, aspertzeka.

Elkar-izketa, jario errezekoa ta ateraldi gazi ugariez maniatua. lrria noiz-nai
datortza ezpafietara, ustegabean.

Ene adiskide onek badu zifiez (ongi ezagutzen baitet) urkoa ta urkoarena begi
jostalariz ikusteko aalmena. Eusko-aldarte jatorrekoa da. Sagardo bikafiak
ere bear izaten ditu alako bunbulo bakan "ttipitto" batzu, beetik gora ta ontzi
garbiari itsatsiak.

(12) Piarres LAFITTE, 1990: Euskal Literaturaz. Patri Urkizuren edizioa. Erein Donostia,
28.

(13) Ostegun-Gizena. 1930, Tolosa, Navarro, Del Teso y Cia.
(14) Euskal-Eguna. Iru ekitalditan antzerkia, 1931, Tolosa, Lopez Mendizabal. Berredizioa,

Habe, Donostia, 1993 Joxe Ramon Zubimendiren egokipenarekin. Antzoki iluna saila, n." 13.
(15) J.M. AGIRRE: "Lizardi'tar Xabier", 1931, "Atari-Jarduna", Euskal-Eguna. Tolosa, Lo

pez Mendizabal, 4.
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Bizitzearen gozoa, munduaren alaia, ongi sumatzen ta ematen daki gure gi
zonak. Barka dezaidala, bana, ikusi batean, zalantza naiz ez al-digun euskal
egun irrikoitxoegia eman...

1931an ere eman zuen Donostiako Novedades aretoan, Euskal-Esnaleak
eraturik abenduaren 21an hitzaldi bat, Euskel Antzertia 'ren edestirako apur ba
tzuek (16) deitu zuena, eta euskal teatroaren lehen historiatxotzat jo dezake
guna. Honekin ase ez zelarik, gerra piztu arteraino iraun zuen Antzerti aldiz
karia sortu zuen 1932an, euskeraz izan den antzertiari buruzko lehen errebista,
eta hona zer zioen bere aurkezpenean (17):

Gaur lenengoz, irakurle maitea, Antzerti azaltzen zaizu. Antzerti bai, au da;
Euskel-Antzertiaren aldizkingia. Txiki ta apal datorkizula egia da; baita ere
ordea, asmo aundi ta uste onez ornitua. Guziak, euskera ta gure Erria, an
tzertiaren bidez, suspertzearren.

Asmo oriek bete al izango ditugun ala ez gure adiskiden eskuetan dago. Ez
ba'diguzute laguntzarik ukatzen ez degu utsegingo ta gero ta geiago gaur
sortu dan aldizkintxo auxe sendotzen ta edertzen aleginduko gera.

Bete zituen bai asmo haiek 54 ale izan zituen gerraurreko aldizkari honek.
Bertan era guztietako antzertiari buruzko albiste eta berriak agertzen zaizkigu.
Bai bertako bai eta kanpoko antzeztaldeen gora beherak xeheki. Hala Ostrows
ki eta Gorki errusiarrez nola Pariseko L'Atelier, Les Quinze eta Arlequin an
tzeztaldeez mintzatzen zaigu, Zumalakarregiz antzerki bat idatzi zuen Friedrich
Senbold alemanaz, Flandriako kristau antzez talde eta antzerkigileez, Bretai
nakoaz eta beste.

Hileko gertaera nagusienak, etxeko zurrumurruak, aholkuak, jakingarriak,
eusko filmeak, Gipuzkoan ez ezik Lapurdin eta Bizkaian antolatzen ari ziren
eta ematen ziren ikuskizunak, irratian antzertiak zeuzkan agerraldi edo, hobeto
esateko entzunaldiak, batez ere Beorlegi eta Egilegorren ahotsen medioz, an
tzerti sariketak, 1934-35 eta 36an eman ziren Eusko Antzerti Egunak eta bere
aurreko antzezemanaldiak, eta batipat 54 aleetan 46 antzerki argitaratu ziren.
Horietarik zenbait gaztelaniatik, frantsesetik, alemanetik edo grekeratik itzu
liak, agertzen diren antzerkigileak, itzultzaileak barne hartuta 22 direlarik (18).

Errepublika garaiko Antzerti Kronika egin nahi duenari ezinbestekoa zaio,
noski Antzerti aldizkarira jotzea, hala nola Aintzina, Gure Herria, Argia, Euz
kadi, El Dla, edo beste aldizkarietara.

Ez ditut hemen aipatu gabe utzi nahi garai hartan Ixaka Lopez Mendiza
balek eta Jon A. Irazustak itzulitako Martinez Sierraren Cancion de cuna eta

(16) Andoni M. LABAYEN, 1933: Euskel antzertia'ren edestimko apur batzuek. Tolosa.
Lopez Mendizabal'en etxean.

(17) Antzerti, 1932, I.go zenbakia. T. Alzaga, Aterako gem!. Ilbeltza. Tolosa.
(18) Patri URKIZU, 1984: Euskal Antzertia. Antzerti zerbitzua. Eusko Jaurlaritza, Donostia,

132-133.
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Madrigal-en, hau da, Seaska-kanta (1932) eta Losintxak (1933), antzeztu zi
tuztenak, hala nola Lizarditarrak izenarekin Lizardiren Artatxuriketak eta Ana
Joxepa ta Lizarbe (1935) obretan parte hartu zuten tolosar gizon eta anderefio
antzezlari jajoak: Elosegi, Perez Izagirre, Galdona, Insausti, Esnaola, Leunda,
Mufioa, Urkiola ahizpak, Munita, Artolazabal, Sansinenea, Agirre, Brau eta
Ayerza... Bihoakie txalo bero-bero bat garai haietan zuzia pizturik mantendu
zuten euskaltzale jator haiei.

Bertan ere Matxingorri ezizenez agertu zituen Labaienek bere antzertiari
buruzko iritziak. "Ondo antzezteko bidea", "Komeriak idazteari buruz", "Aol
kuak", "Euskal teatroa nolako", eta "Antzezlari talde batzarren egitekoaz", ti
tulua zeramaten artikulu labur baina mamitsutan. Alegia, obra egokiak hauta
tzeaz, banaketa aproposaz, ahotsaz, deklamazioaz, jantziaz eta kosmetikaz, irria
luze eta negarra labur behar direla, eta beste.

Hona perla bitxi gisara teatroan abertzaletasun gehiegixko nabarmentzeaz
zioena:

Idea edo gogai "ba ezpakoa" dago gure artean antzerki aberkoia danari bu
ruz. Askok usten dute antzerkian ez ba'da aitatzen politika arakoa; ez bada
esaten, aria etorri ala ez, euzkotarrak gerala eta ez beste ezer. Cure aberria
Euzkadi dala edo beste onelako aitorpenak; azkatasuna gora ta bera; ta bear
ba'da ez ba'dira bizpairu antzez-lagun erailtzen, usten dute, ura ez dala an
tzerki aberkoia. Oker au zuzentzearren zerbait esan nai nuke.

Abertzaletasuna zabaltzeko egia da egin ditezkela antzerki Ian ederrak. Orre
tarako teatroa biderik onenetakoa da. Balian ez da aztu bear lenen-lenengo
baldintza teatroa'n zur eta neurrizjokatzea dala (19).

Zuhur eta taxuz, beraz, jokatu behar zuen egileak eta ahalegin guztiak egin
edergose zen ikuslea, ikusle arrunta asper-asper eginda antzokira gehiago ez
itzultzeko erabakiarekin bertatik irten ez zedin.

Pizkunde hark, tamalez, etenaldia ezagutu zuen anaien arteko gerra zibi
larekin, eta beste hainbestek bezala Labaienek, Tolosako alkate abertzaleak
1933az geroztik, erbesteko bidea hartu beharrean suertatu zen, baina bestaldean
anaia euskaldunen babesa eta laguntza topatu zuen, Sarako herrixka pollit-po
Ilitean, hain zuzen. Hauxe dio beraxek Muga (20) antzerkiaren aitzin-solasean:

Mme DUTOURNIER'i

Egun batez mugatik igesi nentorrela ezagutu nuen SERORAENEA 'ko
Etchekandre bihotz zabalari, gaur esker on eta adiskidetasunez opa diot ene
baitako "puska" chume hau.

Ez ahal dute mugazainek atzemanen.

(19) Antzerti, 1934, 31 zenbakia. Uzta, Tolosa, 49.
(20) Muga. 1951, lrri-antzerkia, ekitaldi bitan. Eusko Jakintza, V, 293-308; 1952, VI, 194

206; 1954, Bayona.
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Nere iduriko ere, ez zuela luzaro luma kamusten utzi gerra garaian. A.M.L.
hizkiez estaltzen den antzerki itzultzailea bera delakoan bainago. Alegia, Ca
chucha, Cure Herria-k (21) 1938. urtean argitaratzen hasi zenarena.

Zortzi urte luze erbestean iragan ondoren, berriro Tolosan hasi zitzaigun
baratxe-baratxe teatro berriak emanez. Hasiera batean gaztelaniaz, noski, Bo
letln de la Real Sociedad Vascongada del Pals aldizkarian, eta 1953an, hau
da, bi urte geroxeago Egan-en, eta Xabier Lizardiren Ezkondu ezin ziteken mu
tilla-ren itz-aurrea emandakoan, euskaraz.

Ez bakarrik Egan-en, itsasoaz bestaldean argitaratzen hasi zen Euzko Co
goan plazaratu zituen Labaienek zenbait antzerki (Lurrikara (22), eta Jostu
na (23), baita ere Bizkaian Santi Onaindiak zuzendutako Olerti-n Bertolt
Brecht-en eta Plautoren obra itzuliak emanez (Bai esalea, Ez esalea (24); eta
Lapikoa (25) ).

Polliki-polliki, baina etengabe, urte haietako kronista dugu Labaien, eta
gogoeta-komentarioak bilduz iritsiko zaigu, hala nola, besteak beste, Olaizo
laren Oleskari zarra operaz (26), Etxanizen Euskal-Antzerkiak (27), edota Pe
dro Barrutiaren Cabonetako Ikuskizuna-z (28) bere iritzi-miritziak emanez. Az
ken honen komentarioan Gabriel Arestiri "pormalidade" pixkat gehiago eta
hiperbole gutxiago eskatutakoan, hauxe esaten digu:

... beraz, gure Barrutia'k, nere ustez, ez man gauza berri aundirik sortu bai
zik erdal literaturan eta antzinatik prantsez "moralites" eta antzeko liturji
teatrotik zetorrenaz baliatu.

Donostian 1960an sortutako Jarrai antzeztaldearen saio berrizaleen au
rrean, hau da, Tennesse Williams, John Priestley, Eugene O'Neill, Hem-ik Ib
sen eta beste esperimendu aurrerazale eta ederrak zirela eta, ez zegoelarik oso
konforme hona zer idatzi zuen:

Teatroa berritu bear omen! Ondo dago asmoa, banan Katua zinkezko teliaUt
ganean ta antzeko berrikeri ezezerezak egitekotan obe da klasikotan geldi
tu (29).

(21) "Gachucha, «Becassine» de Leone Calvez et Henri Caouissin, adapte 11 la scene bas
que", Gure Herria, Bayonne, 1938, 106-113.

(22) "Lurrikara. Lau ekita1ditan", Euzko Gogoa, 1955, VI, 115-138.
(23) "]ostuna. Bi ekita1ditan antzerkia neskatxa bakarrentzat", Euzko Gogoa, 1956, VII,

(Iraila-Urri1a) 20-40; VII, (Azila-Gabonila) 20-27; (I1be1tza otsaila), 12-28.
(24) "Ba! esalea. Ez esalea", Bertolt Brecht-en itzulpena, Olert!, 1963.
(25) "Lapikoa", Plautoren itzulpena. Olert! 1969.
(26) "Oleskari-zarra (opera de J.M. de Olaizola)", BRSVAP, 1953, IX, 131-135.
(27) ETXANIZ, N.: "Euskal-Antzerkiak", Egan, 1959, XII, 95-99.
(28) "Pedro Barrutia Mondragoiko Eskribauaren GABONETAKO IKUSKIZUNA (Acto

para la Nochebuena)", Egan, 1961, 4-6, 249-252.
(29) "Erri-teatroa", Egan, 1960, X111, 73-75.
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Koldo Mitxelenak, bere aldetik, Malentxo alargun (30) komeria 1962an
plazaratu zuenean erreseinan hitzok idatzi zituen:

Labayen jauna eraberritzeko gogoz euskal teatroan agertu zenez gero -eta
aspalditxo agertu zen, hemen bere lanen berri laburrean ikus daitekeenez-,
ez du hutsik utzi aurreneko hartan hartu zuen leku jasoa. Patxadan, itobe
harrezko presarik gabe, aurrera darama hasieran hartu zuen asmoa, gero eta
trebeago, gero eta maixuago. Ez die berritasunei ez berrikeriei muzin egiten,
baina ez du uste haize berriei atea zabal-zabalik irekitzeaz gehiegizko ira
bazirik izango genukeenik. Leialki dabilkio ondotik atzoko teatroari, atzokoa
ez ezik, gaurkoa eta betikoa ere delakoan. Ez dabil oker, noski (31).

Labaien izan zen zenbait aidiz Mitxelena, Euskaltzaindia eta Orixeren ar
teko bitartekari, eta badira honetaz gutun benetan interesgarriak, baina Koldok
eta Antoniok eikarrekin izan zuten gutun gurutzaketaren adierazgarritzat eman
dezakegu ondoren emango dudana, non osasun eta dim kontuetaz aparte, an
tzerti gorabeherak ere aipatzen diren:

Tolosa, 1963-1II-12

Agur Koldo: Zure azken eskutitzari erantzunez adieraziko dizut Tauer jaunari
bidalitako liburuen ordafia, ots, Auspoa 1963 arpidea, pts 270 eta Anuario
E. Folklore 80 = 385 pts dirala guzira (I). Beraz gutxi gora bera ark esan
dako zorra.

Nolanai, dirutza ori eskura nai badidazu aski £luzu Fausto Arozena'ri uztea
jaso dezadan arengana noalarik.

Ez beintzat orregatik zere burua larritu. Lasatasunak asko balio bait du mun
du ontan. Ea bada zure kinka txarra garaitzen duzun zure lanetan eroso ja
rraitzeko. Aspaldi zamar lantxo bat igorri nizun "Praile itz totela" deritzana

• ta EGAN argitaratzeko din ez ba derizkiozu, arren itzuli zaidazu atzera, beste
nunbait artzen ote duten. Eskean ari zaizkit eta.

Oraintxe orain eskuartean Durrenmatt'en "Der Doppelganger" antzerkitxoa
dizut. Euskeraz itzulia dut eta G1Z0NA eta K1DEA izentzat eman diot. Beste
izen egokiagorik sumatuko ba zenu, otoi, ikusarazi zaidazu. Antzerki arras
labur ta berrikera duzu, 16 orrialdetan errez sartuko lizatekena urrengo
EGAN-en banakoan.

Zure berrien zai beti zure... (32)

Diirrenmmatt-en itzulpena urte horretan bertan plazaratu zen, baina Praile
itz totela-ren berri ez dut aurkitu, adierazten didanak egiteko dagoela oraindik
Labaienen Ian guztien, argitaratu eta argitaragabeen zerrenda benetan osoa. La
baienek han-hemenka sakabanaturik zituen ideiak, oharrak, azterketak, elka-

(30) Malentxo. alargun! Komeria iru ekitalditan, Zarautz, itxaropena, 1962.
(31) K. MITXELENA, 1962: "Antonio Maria Labayen. malentxo alargun! komeria iru eki

talditan", Egan, 4-6, 303.
(32) Donostiako Koldo Mitxelena Kultur unea. Julio Urkixo ondarea. 091 Mitx. cor.
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rrizketak, liburu zerrendak eta artikuluak bilduz Ian mugarri eta nagusia pla
zaratu zuen 1965ean, alegia, Teatro Euskaro bezala bataiatu zuena.

Mugarri, zeren bi Iiburukitan agerturiko Notas... eta Entrevistas... direla
koak oinarrizkoak diren euskal teatroaren nondik norakoaz zerbait jabetzearren
eta, zer esanik ez, euskara ez zekitenentzat, erdaraz egindako lehen saioa izan
baita (33), eta neronek zertxobait osatuz duela bi urte egindakoa (34) agertu
arte bakarra.

Egia da, ohar horiek zertxobait zaharkituak gelditu direla Euskal Antzer
tiaren etorkiaz dagokionean bederen, zeren geroztikan albiste, ikerketa eta Ian
mordoxka -ez gogoko genukeen adina, egia esan-, argitaratu baita. Adibi
dez, ez dira aipatzen ez Jean-Alexandre Buchon, ez Lope Martinez de Isasti,
ez Otxoa Kapanagakoa, ez geroago Piarres Lafittek plazaratu Allande Oihe
narten 1665ko Art Poitique basque, edota neronek bildu ditudanak bai Jun
dane Jakobe Handiaren Trageria (35) aztertu eta plazaratzerakoan, bai Zube
roako Irri-teatroa-ren bilduma (36) argitara eman dudanean.

Laburzki esanda, baditugula albisteak XV. mende bukaeran (Irunean,
1494ean, adibidez), 1530ean Baionan, 1565ean Donibane Garazin, 1566an Le
sakan, Oiartzunen XVI. mende bukaeraldean Joanes Larrumbideren eskutik,
1599an Errenterian, 1602an Hondarribian, 1614ean Donostian, 1643an Otxoa
Kapanagakoaren zuzendaritzapean Durangon eta, beraz, Euskal Herriko pro
bintzia guztietan barrena, zeinetan adierazten den teatro ikuskizunak ematen
zirela.

Dena den, funtsean bat dator Labaien Vito Pandolfi-k (37) dioenarekin,
alegia, antzertiak eta bereziki liturgi dramak bilakaera komuna izan duela eu
ropar nazio guztietan, zenbait alditan eliza beraren etsaigo nabarrnena pairatu
arren, honen adierazgarri liratekeelarik hainbat eta hainbat teologo, kontzilio
eta sinodoren debekuak, batez ere Eguberri, Bazko edota lekuko saindu zain
dariaren festa egunen inguruan, errepresentazio sakratuekin batera ematen ziren
jokaldi profanoen kontra.

Honen adierazgarri dira adibidez Juan Kruz Labeagak (38) bildutako bai
Logrono bai Irufieko Konstituzio Sinodaletan ematen diren debekuak

(33) Teatro euskaro. Notas para una historia del arte dramatico vasco. Torno I; Teatro eus
karo. Entrevistas. Resefias. Cronica. Cattilogo de obras dramaticas. Torno II. Aufiarnendi, San
Sebastian.

(34) Patri URKIZU, 1996: Historia del teatro vasco. Orain, Donostia.
(35) Patri URKIZU (ed.), 1996: Jundane Jakobe Handiaren Trageria (1634). Lehen euskal

antzerkia. Bildurna 10, 131-294, Errenteriako Udala.
(36) Patri URKIZU (ed.). 1998: Zuberoako irri-teatroa. Recueil des farces charivariques

basques. Preface de Jean-Baptiste Orpustan. Editons Izpegi. Baigorri.
(37) Vito PANDOLFI, 1989: Historia del teatre. I. Instilut del teatre. Barcelona.
(38) Juan Kruz LABEAGA, 1995: "EI teatro en Viana en los siglos XVI y XVII", Principe

de Viana, n.o 205, Parnplona.



46 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

1539 ,.. que las vigilias que se celebren en las yglesias y ermitas no dan
cen ni baylen dentro delllas, ni representen farsas sino fueren conformes a las
festividades que se celebran...

1545 ... ordenamos a los curas y clerigos que no hagan ni permitan hacer
tales representaciones .

1590 ... ordenamos ni se disfrace para hazer representaciones profanas
... so pena de dos ducados para pobres, y execucion de justicia, y diez dias
en la carcet...

... ordenamos, y mandamos que ninguna persona eCclesiastica, ni seglar
use de vestimentas sagradas, que la Iglesia tiene para su servicio, en ninguna
representacion profana, 0 auto, ni en ellos introduzgan clerigos , ni frayles,
ni monjes, ni otras personas eCclesiasticas, so pena de excommunion mayor y
de seys ducados... (39)

Debeku guzti horiek, hala nola aipatu obra guzti horiek adierazten digute
teatroa dudarik gabe gure herrietan bizi izan zela XVI eta XVII. mendeetan,
bere ikerketa tamalez behar adina ikertua ez dugun arren. Lafittek zehazki hi
tzokin eman zion ongietorria Herria astekarian Teatro euskaro... liburu bikoi
tzari:

Antonio Maria Labayen da teatro-gaietan Eskual-herriko gizonik adituena.
Ez du bakarrik izkiriatu hainitz obra, rnolde guzietakoak, bainan beti danik
ari izana da teatrolarien berotzen eta akulatzen. Bertzalde, ez nahiz bere xo
koan rnutxitu, urrungo airea ere hartu du arrotz herrietako teatroaren herri
bi/atuz...

Orai dugun aitor teatroari buruz ez daudela teatrolari guzi-guziak Labayen
jaunarekin adox, xehetasun guzietan. Batzuek hetxiegi aurkitzen badute, zeren
den lege zaharren frango atxikia eta bereziki errespetuari, askok ez ote dute
zabalegi kausituko, zeren lirikari edo dantzari leku ernaiten baitiote korne
dian? (40)

1965eko irailaren 25ean Donostiako herri liburutegian Euskaltzaindiak
eratutako teatro-hitzaldi sortan zortzi urte beranduago Teatrogintza eta Yakin
tza (41) liburuan plazaratu honako titulua zerarnana eman zuen: "Aspaldiko
teatro-zale bat oraingo teatroaren aurrean". Bertan diosku, gazte itxura gor
deagatik gerria gogortzen hasia zeukala, bihotza epeltzen eta oraindik okerrago
zena, burua, barne-muinak ihartzen. Halere, ez dut uste hala zenik, beste hogei
urtez gutxienez lanean arituko baitzitzaigun.

(39) Constitutiones Synodales del obispado de Pamplona, compiladas, hechas, y ordenadas
por Don Bernardo de Rojas. y Sandoval. Obispo de Pamplona. del Consejo de su Magestad, &c,
En la Synodo. que celebro en su Iglesia Cathedral. de la dicha ciudad, en el mes de Agosto, de
MDXC, afios. En Pamplona, por Thomas Porralis, MDXCI, 120v, 121.

(40) Piarres LAFITTE, 1965: "Teatro euskaro", Herria, 17-24, VI.
(41) Antonio M." LABAYEN, 1973: Teatrogintza eta Yakintza. Kuliska sorta, 77, Zarautz.

67-88.
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Egia da, hitzaldi horretan Lafittek esaten zuen bezala, modu zaharren fran
go atxikia ageri zela, eta ez batere moda berrien zale. Esate baterako teatroaren
historian gailurtzat har daitezkeen hainbat autore (Lope de Vega, Shakespeare,
Goethe, Pirandello, Camus, Dilrrenmatt, Brecht...) aipatu ondoren dadaismoa
ren eta bere izter-lehengusuen, sasi-eskola berrien kontrajasoko du bere ahotsa:
Dadaista aiek, asmo zuzenez, gizarteko gaitz, diruaren morroitza, justizia eza,
bidegabekeria, sendatu gum zutekean. Zakur-amets urdiiia! (42)

Eta hitzaldiaren beste zatitxo bati honako goititulua ematen zion "Bide be
rriak bai, bainan ez okerrak". Noski, honek burura dakarzkigu gerraurrean
Lauaxeta eta Lizardiren poema liburuen gainean sortutako eztabaidak, eta nola
Lizardik erantzun zien zenbait artikulurekin, hauen artean "Bide Berriak? ...
Bide Guziak" eta nola "Rumbos peligrosos" izenekoan bere iritzia hitzotan he
zurmamitzen zuen:

Ef progreso de una literatura no se puede dirigir a gofpes regidos de batuta
sino que es preciso admitir fa variedad simuftanea de diversos estifos, desde
ef bertsofari mas primitivo, hasta el novista mas rabioso, pues fa obra de
btos, como un poco de vanguardia af fin, ejerce siempre cierta acci6n de
fevadura (43).

Alegia, legamiak eragiten duen moduan eragin dezaketela abangoardiek,
baina badirudi bide okerrak, bide makurrak bezala jotzen zituela Labaienek
dadaismo, surrealismo, absurdo munduan murgildurik zebiltzanak. Eta "Tea
troa erbeste eta gurean" (44), adibidez, saio horiek eta Grotowskiren eta an
tzekoenak arlotekeriatzat jotzen zituen arren, nik, beti gogoko izan ditut ai
tzindariak eta zakur-amets urdinak arte ederretan, batez ere fantesiari,
irudimenari eta sorrnenari leihoak ireki izan dizkiotelako, eta arruta arruntetarik
ihesi izpiritua aberasten eta gizonaren orotasuna konprenitzen ahalegindu izan
direlako.

Halere, aitortu beharra dago beste inor baino gehiago saiatu zela beste hiz
kuntzetatik gureganatzen atzerriko antzerki obra ospetsuenetarikoak, eta gure
teatro murritza aberasten. Jadanik gerraurrean frantsesetik moldatuak zituen
Henriette Charasson'en Separation (Berezi) (45), eta antzinako Joyeux sermon
du mariage (Irri-Itzaldia) (46) bezala itzuli zuena, eta Antzerti bilduman pla
zaratuak.

Interesgarri deritzogu ere alemanetik haurrentzat ondu zuen antzerkitxoaz
zioena errepikatzeari:

(42) Aip. lib., 78.
(43) Argia, 1993-11-12.
(44) Aip. lib., 91-144.
(45) Henriette CHARASSON: Separation. Berezi. Antzerti 31, Tolosa, Lopez Mendizabal,

1934.
(46) Irri-itzaldia. (Eztaietarako). Antzifiako "Joyeux Sermon de mariage" batetik euskerara

itzulia, Antzerti 31, Tolosa, Lopez Mendizabal, 1934.
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Onelako bat "Don Bosco Verlag" (Munich, 1966) liburutik artuta euskeratu
ta nere gisara antolatu dut: PERRETX1KO-JATEA izenez bataiaturik. Ba
teon-batek sukalde-teatrotzat jo lezake (Brecht'en KULlNAR1SCH, alegia).
Eta zer? Gauza txarra aida sukaldea? (47)

Aipatu ditugun frantses Ian horiek eta Brecht eta Diirrenmatt-en itzulpenez
aparte beste zenbait ere egin zituen benetan lehen mailako idazleenak zirenak
eta teatroaren historian aipatuenetarikoak direnak. Esate baterako, dadaismoa
ren, surrealismoaren eta absurdoaren antzertia sortu zutenen artekoen (Samuel
Beckett, Fernando Arrabal...), hots, gizonen arteko komunikazio ezintasunaz
eta gizonaren desegiteaz mintzatzen zaigun Eugene Ionesco-ren Neskatila ez
kongai (48) (1964). Piscator-en eskolakoa eta nazioartean antzerti baliorik tin
koenetakoa den Max Frisch-en Su emailleak(49) (1966). Kristo aitzin II. men
dean bizi izan zen eta Komedia Berriaren sortzaile eta komediagilerik
indartsuenetakoa, eta Errenazimendutik egundaino antzerkigilerik moldaberri
tuena izan den Plauto-ren Lapikoa (50) (1969). Eta Galiziako antzerki espre
sionista sortu zuen Alfonso Castelao-ren Agureok maitemindu bear ez (51)
(1984).

Antzerti-ren bigarren aroa sortu zenean 1982an eta bertako antzezle ikas
leak jotake lanean grekar tragediarekin borrokan hasi zirenean hona utzi zigun
iritzia:

Eta oraingo teatrozale berriok TROYAR EMAKUMEAK ikasten lehertu dira.
Ene iritzian bide honetatik euskal teatroak indar gutxi hartuko du eta erakar
ahalmen eskasa Aristofanes bere Lysistrata eta nabarmenkeriaz josia eto
rriagatik. Hortxe nonbait eta gainerako kaikukeria eta lapikokeriez alaitzera
ba datorkigu ere (52).

Ikasle haiek, ordea, gaur egun antzezle benetan onak dira zein nahi obrari
arrakastaz heltzeko gai, eta hor dugu, adibidez, Elena Pimenta Ur-teatm an
tzeztaldeko zuzendaria, bere Shakespeare-ren moldaketekin eta euskal antzez
lariekin munduan barrena ikuskizun paregabeak eskaintzen.

Dena den, amaitzeko eta laburbiltzeko esandakoak, esan dezadan Labaie
nen merituak euskal antzertian kontaezinak direla, eta mereziko lukeela orain
Tolosako herriari eta dagozkien erakundeei proposatu nahi diedan egitasmoa
burutzea, ahal izanez gero.

ALAIE, hau da, Antonio Labaien Antzerti Ikerketa Egoitza sortzea, honen
helburuak hauexek liratekeelarik:

(47) "Aur-teatroa edo antzerkiak umeentzat", Egan, 1967, XXVI, 177-179.
(48) Egan, 1964, 1-6, 154-179.
(49) Egan, 1966, 1-6, 165-215.
(50) Olerti, 1969.
(51) Antzerti 70, 1984.
(52) "Euska1 teatrogintza", Revista Internacional de Estudios Vascos, XX1X-2, 1984,247

260.
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I. Antonio Labaienen obra osoa behar bezala eta duintasunez, alegia, be
har dituen oharrez eta ikerketez hornituz argitaratzea.

2. Euskal antzertiaren eta erdal antzertiaren liburutegi ahalik eta osatuena
bideratzea.

3. Egunotan ospatzen ari diren bezalako beste jardunaldiak antolatzea eta
plazaratzea.

4. Antzertiari buruzko era guztietako ikerketak bultzatzea.

5. Euskal Herriko antzeztalde guztientzat behar-beharrezko dokumenta
zio eta erreferentzi-Ieku bilakatzea.

Eta besterik ez. Mila esker zuen arretagatik.





EL TEATRO VALENCIANO EN SU CONTEXTO FESTIVO

Tolosa, J3-XI-1998

Josep Lluls Sirera,
Universitat de Valencia

El marco cultural e hist6rico

Uno de los problemas fundamentales con que nos encontramos tanto los
historiadores del teatro como los antropologos y, en general, los historiadores
de la cultura, es la gran complejidad del Pais Valenciano. A la dualidad que
constituiria la esencia misma de su formacion (1), y que estaria justificada por
la presencia de repobladores catalanes y aragoneses asentados a partir del siglo
XIII en el recien creado Reino de Valencia, habrfa que unir la existencia de
una importante poblacion morisca, que en el ano de su expulsion (1609) to
davia representaba el treinta por ciento del total de los habitantes del Reino (2).
Y no solo esto: porque no podemos olvidar que tras la division provincial de
1833, en 1849 el Pais Valenciano vio sus fronteras ampliadas substancialmente
al integnirsele varias comarcas que habfan pertenecido hasta aquel momenta a
Castilla, y que poca 0 ninguna relacion guardaban, ni en 10 lingiiistico ni en
10 cultural, con las valencianas.

Como es bien sabido, especialmente a partir del fundamental estudio de
Joan Fuster citado en nota [1], la dinamica historica valenciana se ha visto
profundamente afectada por esta complejidad. Y, de forma semejante, 10 ha
sido la vida cultural. De aqui que un estudio de las formas de la cultura popular
del pueblo valenciano necesite tener bien presente todos estos factores. Y ne
cesite, igualmente, no perder en ningun momento de vista que la afirmacion

(I) La formulaci6n clasica de esta dualidad en: Joan REGLA, Aproximacili ala hist()ria del
Paf.~ Valencia (Valencia, L'Estel, 1968). Se recogia en esta obra, en 10 esencial, 10 afirmado por
Joan FUSTER en Nosaltres els valencians (Barcelona, Edicions 62, 1962). Las obras hist6ricas
mas recientes han matizado en parte estas afirmaciones, pero sin llegar a cuestionar nunca 10 esen
cial de esta tesis: la complejidad hist6rica de la evoluci6n del Pais Valenciano y la existencia en
su interior de realidades muy diferenciadas. Vid., por ejemplo: VV.AA.: His(()ria del Paf.~ Valencia
(Barcelona, Edicions 62, cinco tomos, 1990), 0 Ernest FURIO, Histiiria del Paf.~ Valencia (Va
lencia, Instituci6 Alfons el Magnimim, 1995).

(2) A las obras citadas en la nota anterior, habrfa que afiadir: E. CISCAR y R. GARCIA
CARCEL: Moriscos i agermanats (Valencia, Tres Quatre, 1974) y Joan FUSTER: Poetes, moris
cos i capellans (Valencia, Tres i Quatre, 1986).
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de las particularidades, de la especificidad si se prefiere, de la cultura valen
ciana no puede erigirse como frontera que separe tajantemente el marco cul
tural valenciano de su contexto natural: el de la cultura catalana, como -mu
cho menos todavfa- tendrfa que aislarse el valenciano del catalan, del cual no
es sino uno de los dialectos que 10 configuran (3). Ahora bien, esta necesaria
contextualizaci6n tampoco tiene que hacernos perder de vista que, al igual que
desde el punto de vista lingiifstico el valenciano es uno de los dialectos cons
tituyentes del catalan occidental, desde el cultural ~y desde el antropol6gico
el folclore valenciano se relaciona mas estrechamente con el de la Catalunya
Nova (comarcas incorporadas al Principado de Cataluiia a partir del siglo XII)
que no el de las comarcas que conformaron originariamente la Marca Hispd
nica.

Resulta evidente que la conjugaci6n de todos estos factores se ha traducido
en la configuraci6n de un universo folcl6rico particularmente complejo, con
un alto grado de hibridaci6n, visible en todos los terrenos, incluido el festivo.
Un universo cuya preservaci6n hasta tiempos relativamente recientes ha venido
favorecida por el caracter predominantemente rural que la sociedad valenciana
mantuvo hasta avanzado el segundo tercio del presente siglo (4).

Esta preservaci6n ha tenido, desde luego, factores positivos. El mas im
portante, convertir las diversas manifestaciones folcl6ricas en un elemento de
identificaci6n comunitaria, mucho mas fuerte que la historia 0 que la lengua.
Muchos valencianos viven, en efecto, las fiestas 0 la gastronomfa como la uni
ca forma posible de manifestar su pertenencia al pueblo valenciano y, a la in
versa, los que han deseado integrarse en el han recurrido a participar en las
fiestas para lograrlo. Tiene esto, desde luego, un aspecto negativo: hacer una
lectura empobrecedora y excluyente de 10 que significa ser valenciano, en per
juicio de formas mas articuladas -y racionales si vale la expresi6n- de re
cuperarla conciencia nacional. En fin, una exaltaci6n de 10 folcl6rico (y de 10
festivo) sin un previa ejercicio de reflexi6n, de racionalizaci6n, conduce tam-

(3) EI tema. que desborda por completo los limites de este articulo, es de candente actualidad
en el Pais Valenciano, donde los defensores de la existencia de una lengua valenciana diferente
de la catalana se han encastillado en posiciones de fuerza (en connivencia con determinadas op
ciones polfticas), con el firme prop6sito de conseguir 10 que, en ultima instancia, se pretende siem
pre que se propugna la fragmentaci6n lingiifstica: el empobrecimiento primero, la desaparici6n
muy poco despues, de la lengua a la que se ha impuesto dicha fragmentaci6n. En todo caso, los
trabajos de Manuel Sanchis Guarner resultan hoy dia fundamentales para situar --en terminos
estrictamente cientfficos- el problema del valenciano y sus relaciones con el catalan. Vid. por
ejemplo, Manuel SANCHIS GUARNER: La llengua dets valencians (Valencia, Garbf, 1967). Ca
racter igualmente basico tiene el lnforme sabre la llengua del Pals Valencia, dictamen emitido
por la Facultad de Filologia de la Universidad de Valencia (Valencia, Universidad, 1978).

(4) De dicho caracter no escapaba ninguna de las ciudades valencianas, pese a que en elias
-y desde la epoca medieval- se hubiese desarrollado una floreciente actividad artesanal y co
mercia!. Para el caso de la capital, Valencia, continua siendo modelico el estudio de Enric SE
BASTIA: Valencia en les novel·les de Blasco lblinez: proletariat i burgesia (Valencia, L'Estel,
1966).
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bien a una exaltaci6n de la fragmentaci6n, del localismo nevado a la exaspe
raci6n, que acaba en la ignorancia mutua, cuando no en el desprecio, entre las
diferentes poblaciones valencianas (5). En definitiva, ala fragmentaci6n, al ais
lamiento, a la ruptura de la concepci6n unitaria de pueblo...

Niveles de relaci6n entre teatro y fiesta

Planteada asf la importancia de las fiestas en el contexto cultural valen
ciano, cabe preguntarse ahora hasta que punto es lfcito establecer relaciones
entre enas y el teatro. Un puente fundamental entre unas y otro es el que viene
establecido por la espectacularidad de las primeras. Una espectacularidad que
desborda los lfmites genericos que para el espectaculo nos brinda Patrice Pa
vis (6), ya que no s610 implica el hecho de observar sino que para el caso
valenciano presupone hacerio de forma activa, participativa (7). Y es este ca
racter precisamente el que sirve de puente hacia una concepci6n teatral de la
fiesta misma. Una concepci6n que podemos encontrar plasmada en diferentes
niveles que -en sfntesis- serfan:

a) En el mas elemental, la fiesta como representaci6n: espectaculo en el
que se mimetizan diferentes historias, acciones, etc., dentro del conjunto de las
ceremonias festivas.

b) EI teatro se convierte ya en un elemento identificable y aislable dentro
del conjunto festivo.

c) EI teatro deviene elemento central de la fiesta.

(5) Hace ya algunos ailos, Manuel Sanchis Guamer recogi6 un impresionante muestrario de
esta exaltaci6n de 10 local y de rechazo hacia el vecino expresado en terminos paremiol6gicos:
Els pobles valencians parlen els uns dels altres (VaJencia, Tres i Quatre, cuatro vohimenes, 1982
1983). Las rivalidades entre ciudades como Alicante y Valencia estallan, nada casuaJmente, con
ocasi6n no s610 de los choques deportivos sino con motivo de las fiestas: uno de los rituales que
marcan el final de las fiestas de Sant Joan de Alicante consiste, precisamente, en un rosario de
virulentos insultos contra la ciudad de Valencia -y los valencianos- profendos por los asistentes
a la quema de las hogueras que se alzan en aquella ciudad durante dichas fiestas.

(6) "Es espectaculo todo 10 que se ofrece para ser observado", nos dice sencillamente este
te6rico del teatro (Patrice PAVIS: Diccionario del teatro; Barcelona, Paid6s, 1983, p. 191)

(7) Precisamente uno de los grandes problemas de las fiestas valencianas en estos ultimos
ailos consiste en la creciente disociaci6n entre la vertiente participativa de la fiesta y la de simple
observaci6n. Las grandes fiestas modernas, alejadas de sus rafces tradicionales, implican un au
mento constante de los que las miran en perjuicio de los que las viven. Las exposiciones (regio
nales, nacionales, mundiales) llevan hasta el paroxismo esta tendencia, que encuentra en los de
portes de masas una especial concreci6n. En otras fiestas, de rafz mas tradicional, su
modernizacit5n provoca tensiones y debates: es el caso de las faJlas, fiesta participativa en sus
orfgenes y que sc ha convertido en la actualidad en una fiesta esencialmente para espectadores
pese las posibilidades te6ricas de integrarse en elias, de participar. Vid. el fundamental estudio de
Antonio ARINO: La ciudad ritual. La fiesta de las fallas (Barcelona, Anthropos, 1993).
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d) Finalmente, y como coronaci6n de esta escala, el teatro cobra vida
aut6noma a partir de su separaci6n del contexto festivo en que se origin6. 0,
alternativamente pero desde unos planteamientos epistemol6gicos diferentes, el
teatro hace de la fiesta argumento, 0 sirve -incluso- a esta de reflexi6n.

Veamos con algo mas de detenimiento estos cuatro niveles, con sus co
rrespondientes ejemplos.

La fiesta como representaci6n

No hare ningun descubrimiento antropol6gico, desde luego, si indico que
la excepcionalidad temporal y espacial que la fiesta instaura, implica -casi
inevitablemente- una serie de mecanismos que suponen la teatralizaci6n en
tendida en sentido amplio. Destacare aquf dos en concreto: el primero, la in
versi6n de roles sociales (de sexos incluso), de acuerdo con el tan conocido
principio de "el mundo al reves". EI segundo, la asunci6n de papeles muy co
dificados, pero alejados de los que sus protagonistas juegan en la vida real;
festivalizaci6n del principio que podrfamos calificar como del "gran teatro del
mundo".

Sin pretender entrar en honduras antropol6gicas y sociol6gicas, estas dos
alternativas las podemos ver bien representadas en las fiestas valencianas, dan
do pie ademas a actos y a situaciones de una innegable teatralidad. Veamos
ejemplos concretos.

La inversi6n de roles sociales

Es evidente que las manifestaciones mas claras de este procedimiento las
podemos encontrar en los Carnavales (carnestoltes en el Pafs Valenciano). Es
significativo, sin embargo, que en tierras valencianas, a diferencia de 10 que
sucede en otras muchas (como la misma Euskal Herda), esta fiesta arrastra
-desde hace tiempo- una vida mas bien languida. Me refiero, por supuesto,
a los carnavales aut6ctonos, pues tambien es verdad que desde la muerte de
Franco han reaparecido con particular fuerza algunos carnavales (Alacant,
Pego, Vinaros), aunque sigan todos ellos canones esteticos fonineos.

Ahora bien, esta pobreza de los carnavales tfpicos, su decadencia como
fiesta aut6ctona, no significa su desaparici6n. EI carnaval, en efecto, se integra
en otros complejos festivos, a los que trasplanta sus elementos constitutivos,
especialmente la inversi6n de roles y la formaci6n ritual de contrapoderes so
ciales y politicos. Ocurre esto, por ejemplo, en fiestas como las de moros y
cristianos, tan numerosas y llenas de vitalidad en la mitad meridional del Pafs
Valenciano. En una de ellas en concreto, en la ciudad alicantina de Biar, tiene
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lugar una ceremonia conocida como ball de les espies, en la que, con el pre
texto de espiar a las fuerzas del bando enemigo, los festers (8) se disfrazan, se
enharinan y lIegan hasta establecer autoridades paralelas, concluyendo todo en
un baile general del que ninguno de los presentes queda excluido.

Resulta obvio que aquf, al descontextualizar 10 que es uno de los elementos
claves de la fiesta de Carnaval, y trasladarlo a otra fiesta, se Ie dota de una
verosimilitud teatral. Se trata de una representacion (0 de una ficcion de se
gundo grado, si se prefiere), ya que acabado este baile, se reanuda el curso
normal de la fiesta de moros y cristianos, en el que cadafester tiene un papel
ritual asignado, que nada tiene que ver con los que ha desempenado en el baile
en cuestion.

Otro ejemplo es el de la cabalgata del ninot que tiene lugar dentro de las
fiestas de las fallas valencianas (9). Aquf, los falleros de las comisiones par
ticipantes montan una autentica representacion, en forma de cuadros animados
que desfilan en la cabalgata y que giran en torno al tema que tratan en su
falla (10). Ultimamente los temas tratados se han ampliado, y a semejanza de
10 que sucede en tantos carnavales, tratan de la actualidad bajo cualquier as
pecto.

Volvemos a encontrar aquf analoga metaficcionalidad a la identificada en
el baile de Biar: aquf como alIf, los falleros interpretan durante unas horas
papeles diferentes a los que desempenan durante el resto de la fiesta. Esta fic
cionalidad inversora se enmarca, siempre, en unos Ifmites perfectamente iden
tificables y no existe confusion posible entre esta representacion y el resto de
los actos festivos.

La asuncion de papeles muy codificados

Los valores de excepcionalidad 0 anormalidad que tienen las fiestas se
reflejan tambien en la asuncion de roles cuyo desempeno solo es comprensible
desde 10 teatral. Es decir: corren a cargo de actores, en el pleno sentido de la
palabra. Actores que no guardan ninguna relacion, objetiva 0 analogica, con 10

representado.

(8) Nombre que, significativamente, reciben en el catalan de Valencia tanto los que orga
nizan las fiestas como los que asisten 0 participan a elias.

(9) Mas recientemente se ha incorporado un desfile semejante en la fiesta de las hogueras
de San Juan de la ciudad de Alacant.

(10) Recordemos que falla es el nombre del monumento de carton (formado por una pla
taforma, 0 cadafal, grupos de figuras 0 ninots, y uno de ellos de gran tamano que es el eje del
conjunto). Cada falla es plantada por una comisil5n de fiestas, que tiene una demarcacion territorial:
varias calles, una sola 0 incluso parte de ella. EI trabajo de conjunto mas importante para conocer
10 que son las fallas continua siendo: Antoni ARIl\JO, coordinador: Historia de las fallas. Valencia,
Levante-EI Mercantil Valenciano, 1990.
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Un ejemplo, anecd6tico, si se quiere, es la de los Reyes de armas que
suelen encabezar todas las procesiones y desfiles en la ciudad de Valencia
(sean de tipo religioso 0 laico) y que, en absoluto contraste con el alto valor
simb61ico que desempefian (ser portadores de las armas de la ciudad) eran
interpretados hasta hace bien poco por personas retribuidas, muy frecuente
mente pertenecientes al lumpen urbano.

Mas interesantes resultan, sin embargo, las capitan{as de moros y cristia
nos: los capitanes haran, a 10 largo de la fiesta, ostentaci6n de un poder y una
riqueza que no tiene por que corresponder con su situaci6n objetiva (ni tan
s610 con su jerarqufa dentro de su comparsa). Y, de forma semejante, la per
tenencia a comparsas (jilaes en valenciano) moras, no implica ningun tipo de
opci6n religiosa y/o ideol6gica. Hay que precisar, sin embargo, que la presi6n
del contexto social hace cada vez mas diffcil mantener la excepcionalidad (la
teatralidad si se prefiere) de estos aspectos de la fiesta, su caracter alternativo
al mundo cotidiano. Asf, las capitanfas acaban recayendo, por las exigencias
econ6micas que se Ie han ido paulatinamente incorporando, en miembros de
las capas dirigentes con un alto poder adquisitivo (II). Y, por 10 que atafie, a
los moros, localidades hay donde pertenecer a una fila 0 a otra tiene conno
taciones geograficas, laborales 0 sociales (12).

EI teatro como un elemento del complejo festivo

A partir de los ejemplos anteriormente indicados podemos ascender un es
cal6n mas en el camino hacia el teatro en sentido pleno. Nos encontraremos,
pues, ante fiestas, por 10 general extraordinariamente complejas, en cuyo in
terior podremos aislar segmentos inequfvocamente teatrales. Hay que hacer
constar a este respecto que se trata de fiestas por 10 general de tipo procesional,
es decir, que se desarrollan a 10 largo de un camino previamente trazado, con
cuyo recorrido proceden a ocupar de forma simb61ica un espacio predetermi
nado. Dado este caracter, no nos tiene que extrafiar tampoco que posean orf
genes medievaIes 0 tardomedievales, ya que la teatralidad de tipo procesional
alcanz6 en el Pafs Valenciano un desarrollo notable gracias a la importancia

(11) Dicha vinculacion resultaba muy evidente en el caso de las Falleras Mayores que pre
siden las fallas valencianas. Con la llegada de la democracia, se trato de evitar esto, y se instituyo
un procedimiento electivo que garantiza, en teoria, el acceso a dicho cargo por razon de meritos
(personales 0 de la comision a la que pertenece la joven), procedimiento que tambien es el de la
eleccion de su amiloga alicantina: la Bellea del Foe. Aun as!, el argumento economico funciona
como un eficaz mecanismo disuasivo.

(12) Lo que provoca distorsiones como los disturbios que tuvieron lugar en las fiestas al
coyanas de 1936 (Alcoi celebra sus moros y cristianos en honor de San Jorge, el 23 de abril). EI
reciente triunfo del Frente Popular llevo a los moros, pertenecientes muchos de ellos a las capas
populares, a tratar de implantar un desenlace diferente al previsto (recordemos que las fiestas aca
ban indefectiblemente con la victoria de los cristianos).
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de que gozo la procesion del Corpus. Es plausible, en consecuencia, suponer
que los elementos teatrales de estas fiestas tienen un origen igualmente me
dieval.

Elementos teatrales en la procesion del Corpus

Como acabo de indicar, el ejemplo paradigmlitico de este tipo de fiestas
es la procesion del Corpus. Concebida en sus orfgenes como manifestacion
espectacular del triunfo de la religion, se extendeni por la mayorfa de las ciu
dades de la Corona de Aragon cuando -a 10 largo del segundo tercio del siglo
XIV- se convierta en virtual fiesta mayor del municipio (13) alcanzando un
gran esplendor. Esto fue 10 que ocurrio en la capital valenciana, pero tambien
en otras localidades como Alacant 0 Morella. En el caso de la procesion va
lenciana (con mucho la mejor conocida y la que ha sobrevivido -pese a
todo- hasta la actualidad), 10 primero que llama la atencion es, precisamente,
la extraordinaria vitalidad de que gozo durante el Antiguo Regimen. De hecho,
solo con las transformaciones sociales promovidas a partir de 1835 por la re
volucion burguesa, la fiesta del Corpus empezani su declive, que se acentuani
en el tninsito del siglo XIX al XX (14). Sera esta extraordinaria vitalidad 10
que Ie permitio, sin duda, ir integrando manifestacion~s teatrales de toda fn
dole, y en buena parte extrafdas de contextos originariamente muy diversos.

Es el caso de la danza conocida popularmente como la Moma, danza ale
gorica en la que los siete pecados capitales tratan, mediante su danza, de se
ducir a la virtud, la cual -igualmente mediante la danza- acaba triunfando
sobre ellos (15). La riqueza de coreograffa, mascaras y vestuario, y la belleza
de la musica, contribuyeron a popularizar esta danza, cuyas conexiones con los
momos medievales resaltan ya en su mismo nombre. No cabe la menor duda,
pienso, de que nos encontramos ante una pieza teatral, muy semejante a las

(13) A menudo relegando, aunque no siempre eliminando, otras festividades. Tal fue el caso
de la capital valenciana, donde tenia este canicter la Hamada procesi6n del Angel Custodio, en la
que se rendia homenaje al angel tutelar de la ciudad. Dicha procesi6n renovaba la protecci6n
angelica mediante un recorrido por las diferentes puertas de la muralla. Para las fiestas (en un
sentido amplio) medievales en dicha ciudad, vid. Vicente ADELANTADO, loser LIuis SIRERA
y Rafael NARBONA: "Introducci6 historica" a La festa i el teatre, volumen colectivo (editor:
Antoni Arino), en prensa.

(14) Vid.las referencias a la evoluci6n del Corpus en Antoni ARINO: Festes, rituals i creen
ces, Valencia, Instituci6 Alfons el Magnanim, 1988 y, especialmente, en Antoni ARINO: El ca
lendarifestiu a la Valencia contemporiinia (1750-1936), Valencia, Instituci6 Alfons el Magnanim,
1993. Quiero destacar aqui el primero de los estudios citados, que es -hoy por hoy- la piedra
basilar sobre la que se asienta una reflexi6n nueva, y renovadora, del papel de las fiestas en la
sociedad valenciana.

(15) Como era bastante habitual en el teatro de la Edad Media, todos los bailarines eran
hombres.
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danzas teatralizadas que -en los siglos XV y XVI- formaban parte de los
fastos cortesanos.

Mas claro es el caso de los misterios representados, desde el siglo XV, en
la procesi6n, bien encima de carros, las llamadas rocas, bien a ras de suelo, y
de los cuales han sobrevivido tres textos. No entrare a detallar unas obras que
han sido bien estudiadas (16), aunque todavfa haya discusi6n sobre si se trata
de obras creadas ex projesso 0 adaptaci6n de otras preexistentes. En todo caso,
parece bastante claro que dichos misterios desarrollaron la potencialidad dra
matica existente en los llamados entremesos, grupos de imagenes que desfi
laban sobre andas 0 sobre carros (con acompafiamiento musical y con poesfas
cantadas 0 distribuidas) (17), pero no los sustituyeron en su totalidad, ya que
en la procesi6n del Corpus valenciana contimlan desfilando tarascas, dragones,
gigantes, aguilas, diversas danzas y numerosos grupos de personajes bfblicos,
de carne y hueso estos.

Afiadamos, para disponer de una visi6n mas completa del tema que, al
iniciarse el proceso de decadencia antes aludido, los rasgos teatrales que he
indicado se vieron reforzados al faltar voluntarios (se reclutaban enre los gre
mios, congregaciones e instituciones de caridad) que se hiciesen cargo de dan
zas, entremeses y representaciones. La soluci6n, como en el caso de los reyes
de armas que he citado antes, fue recurrir a contratarlos entre los sectores mas
marginales de la ciudad, sectores que estaban excluidos en cierta manera de la
comunidad que participaba en la procesi6n, como actuante 0 como espectadora.
Estos representantes, no integrados en la fiesta, teatralizaban aun mas si cabe
10 que interpretaban. Para entendernos: afiadfan al valor puramente teatral el
indicado en el primer nivel al producirse la disociaci6n entre participantes en
la fiesta / encargados de la representaci6n de un rol especffico. Esta disociaci6n
producfa, desde luego, efectos bien teatrales (y no previstos originariamente);
todavfa recuerdo, por ejemplo, c6mo hace tres decadas, el triunfo de la Morna,
que se interpreta con una mudanza del baile en la que los pecados prestan
acatamiento a la Virtud, quien -para indicar el fin del baile- se despoja de
su mascara, provocaba un efecto a la vez triste y risible, al ver el rostro del
bailarfn, un rostro por 10 general de persona vencida por la vida... (18).

(16) Una visi6n general sobre el teatro medieval valenciano, del que dichos misterios forman
parte, en Josep Llufs SIRERA: "El teatro medieval valenciano", en Teatro y prdcticas escenicas
I: el Quinientos valenciano (ed. de Manuel V. Diago), Valencia, Instituci6 Alfons el Magnanim,
1984, pp. 87-108.

(17) En realidad, las rocas son carros con una figura aleg6rica 0 entremes, que servfan tanto
para trasladar a los actores, y musicos, de los misterios, como de escenarios.

(18) En los Ultimos diez afios, la procesi6n del Corpus valenciana ha recuperado buena parte
de su esplendor gracias a una asociaci6n (cofradfa laica, en definitva) que se encarga de representar
todos los entremeses, misterios y danzas. Se ha ganado en solemnidad, aunque no en rigor historico
(prima el voluntarismo sobre la investigacion rigurosa,) y se han perdido los rasgos casi grotescos
acabados de comentar.
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No quisiera cerrar este apartado sin referirme a un ejemplo extraordinario
de conjunci6n de rasgos festivos, teatro y religiosidad. Me refiero al Misteri
del rei Herodes, aunque se Ie conozca popularmente como De la degolla, por
cerrarse con el episodio de la degollaci6n de los Inocentes. Se trata del texto
de mayor longitud de los tres que poseemos. Y de un texto ciertamente com
plejo, ya que parece formado por la yuxtaposici6n de dos 0 tres obras ante
riormente existentes (19). En su primera parte, en efecto, el misterio trata del
episodio de la adoraci6n de los Magos, previa paso por el palacio de Herodes,
tal y como aparece en bastantes obras teatrales que escenifican el mismo tema.
Apenas cumplida la adoraci6n, se inicia el segundo episodio (la huida a Egipto
de la Sagrada Familia); la falta del necesario preambulo: la c61era de Herodes
al saberse burlado por los Magos, es uno de los motivos que me hacen suponer
que se trata de una pieza compuesta por la agregaci6n de otras varias. La huida
a Egipto, ademas, ha sido sintetizada y reducida al episodio ap6crifo del campo
de trigo cuyas espigas crecieron milagrosamente para confusi6n de los perse
guidores.

Mayor interes tiene, si cabe, la tercera parte del misteri, en la que -tras
un preambulo a cargo de Herodes y su corte- (20) un alguacil llama, en un
largo y c6mico preg6n, a las mujeres de los alrededores de Valencia para que
acudan con sus hijos. Es el momenta en que intervienen los sarjants, los es
birros de Herodes que se lanzan al degiiello, escena que es representada me
diante una carga indiscriminada contra el publico, al que golpean (a las mujeres
con preferencia) con uns latigos hechos de pergamino. Esta escena, que en el
manuscrito que conservamos, aparece significativamente elidida, es represen
tada por un grupo de actores, vestidos con unas ropas de tejido basto y pintadas
con signos infernales. Es decir, que se trata, ni mas ni menos, de figuras de
monfacas, impresi6n que se ve reforzada por el hecho de que se les vincula a
la roca conocida precisamente como Diablera. Como, argumentalmente, los
sarjants tendrfan que ser soldados judfos (0 romanos, pero nunca diablos), sera
forzoso reconocer que el misterio ha integrado una escena en la que los diablos
persegufan al publico, una escena que pudiera provenir tanto de otra obra como
de alguna celebraci6n festiva (21). Asf pues, y para no alargarme mas en este
apartado, tendrfamos en el Misteri del Rei Herodes un doble mecanismo de

(19) Dicha complejidad nos priva, de momento, de una edici6n crftica a la altura de las que
poseemos para los otros dos textos conservados: el Misteri de Sant Cristi5fol (de san Crist6bal)
fue editado por Josep ROMEU en 1957, en su Teatre hagil)grafic (Barcelona, Barcino). EI de
Adam i Eva, en 1976 por Ferran HUERTA en Teatre b{blic: Antic Testament (Barcelona, Barcino).
La unica edici6n de conjunto que poseemos de las tres obras continua siendo la de Hermenegildo
CORBAT6: Los misterios del Corpus de Valencia (Universidad de Berkeley, California, 1932).

(20) Preambulo que se aparta, por cierto, del relato evangelico, pues Herodes decide matar
a los inocentes tras el fracaso de su persecuci6n contra la Sagrada Familia. Tamafia incongruencia
«(,para que matar a los nifios de la comarca si Herodes sabe a ciencia cierta que el Nifio Jesus no
se encuentra entre ellos?) es una prueba mas de esa fusi6n de piezas diferentes a la que he aludido.

(21) Renuncio a continuar remontandome en el tiempo, y a investigar que habrfa mas alia
de las innegables capacidades asimilacionistas de la Iglesia.
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relaci6n entre la fiesta y el teatro, Por el primero, diversas piezas se fusionarfan
en una, adecuada a las exigencias (espaciales y temporales) del marco proce
sional de la fiesta del Corpus. Por el segundo, una fiesta -la de los diablos
pasarfa a integrarse en una obra teatral, formalmente religiosa.

La procesion de La Virgen de La SaLud de ALgemesi

Al lado de la procesi6n del Corpus, la fiesta valenciana que mas elementos
teatrales presenta es, sin duda, la dedicada a esta advocaci6n mariana, patrona
de la ciudad de Algemesf, y que se celebra los dfas siete y ocho de setiem
bre (22). El grueso de la fiesta esta formado por diferentes procesiones, en las
que participan -al igual que en la del Corpus de Valencia- danzas y mis
terios. Hay entre las primeras, ademas, algunas que poseen innegables rasgos
teatrales, al igual que sucede con la Morna ya comentada. La mas conocida es,
desde luego, la de la Moixeranga; se trata de una danza bailada por un nu
meroso grupo de danzantes, que ejecutan diversas figuras con valores simb6
licos muy concretos, que en algunos momentos rozan 10 pantomfmico (como
cuando simulan un entierro). Las figuras mas conocidas son, con todo, las to
rres -de diversas formas y sentidos- que erigen a 10 largo del recorrido pro
cesional, asf como a la entrada de la imagen de la Virgen en la iglesia. Como
es facil deducir, aquf 10 teatral se combina con 10 atletico, y, de hecho, el traje
de los integrantes del conjunto hace pensar vagamente en los portados por bu
fones, 0 mejor saltimbanquis (23).

Pero dejemos a un lado las danzas y centremonos en las representaciones
teatrales, que Teruel califica con propiedad de Misteris i martiris (es decir:
misterios y martirios), pues se trata de cuatro pequefias piezas que se repre
sentan en la parte inicial de la procesi6n. Dos de ellos (los misterios estrictos)
estan entresacados del Antiguo Testamento (el de la Tentaci6n 0 de Adan y
Eva, y el de Abraham e Isaac); los otros dos dramatizan dos martirios: el de
Santa Barbara y el de San Bernardo (santo patr6n de Alzira, la capital comar-

(22) Se trata, sin embargo, de una fiesta cuya morfologfa actual no serfa verosfmil remontarla
mas alia del siglo XVIII. Parece ser, en efecto, que a mediados de este siglo, la fiesta se recons
truy6 por influencia de otra fiesta valenciana (originaria de la ciudad de Morella), conocida como
del Sexenni por celebrarse cada seis afios, y cuyo origen esta -a su vez- documentado a me
diados del siglo XVII. Para la fiesta de Algemesf, vid. Joan Fermf TERUEL: Lloances a La Mare
de Deu. Vida. teatre i tradici6 en Lesfestes majors d'ALgemesf, Valencia, Sa6, 1997.

(23) Aunque sea salirme del tema expuesto, no me resisto a citar un ejemplo que ilustra muy
bien 10 que he dicho al principio de la trascendencia de 10 festivo en el universo cultural valen
ciano: la bellfsima musica con que se interpreta la moixeranga es para una parte de los valencianos
su himno nacional, en contraposici6n al aprobado legalmente, que es el himno de la Exposici6n
Regional de 1909. Es decir: mientras los nacionalistas nos sentimos representados por una expre
si6n musical originaria de una fiesta tradicional, los que defienden concepciones regionalistas se
identifican con una composici6n nacida de una fiesta burguesa y no aut6ctona... En ambos casos,
sin embargo, unos y otros hemos ido a recurrir a la musica de la fiesta.
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cal) y sus hermanas. Se trata de piezas breves, de una gran sencillez teatral y
representadas por nifios. Aunque aI lado de danzas tan impresionantes como
la de los tornejants (24), estas piezas parezcan poco menos que irrelevantes,
forman parte irrenunciable del conjunto festivo, hasta el punto de haber sido
recuperadas hace unas decadas, habiendoseles dotado de textos que reempla
zasen a los perdidos (25).

EI canicter dimimico de esta fiesta se hace visible, en fin, en otro feno
meno: la aparicion de nuevas representaciones teatrales. Su canicter reciente,
y no tradicionaI, explica que se hayan desarrollado al margen del recorrido
procesional (que parece cerrado hace ya muchas decadas). Se trata del misterio
de tema mariano titulado Misteri de la Mare de Diu de la Salut, asf como de
las Lloances a la Mare de Diu, obras que no rebasan el cuarto de siglo de
antiguedad.

Si la primera de las obras citadas no es sino una representacion conven
cional (de gran extension, eso sf), las Lloances presentan la originalidad de no
poseer texto fijo, sino tener que escribirse cada afio. Asf, a partir de una base
argumental comun (los misterios procesionales, fragmentos del misterio ma
riano acabado de citar), el texto se adentra en el territorio de 10 costumbrista
y localista, con toques satfricos inclusive. Con poco mas de un cuarto de siglo,
estas Lloances son, sin duda, uno de los frutos teatrales mas interesantes que
el mundo de las fiestas ha praducido en los ultimos tiempos (26).

Las embajadas de moras y cristianos

No quisiera cerrar este tercer apartado sin hacer referencia de nuevo a la
fiesta de moras y cristianos, cuya teatralidad ya he comentado supra. Y es que
uno de los episodios cruciales en el desarrollo de esta fiesta tiene un caracter
netamente teatraI. Me refiera a las embajadas. Se trata del momento en que el
bando que trata de apoderarse del castillo (que simboliza la poblacion), envfa
a un embajador a parlamentar con los ocupantes. Tras el fracaso de la emba
jada, tendra lugar la batalla entre moras y cristianos; dos batallas en realidad,
pues primero seran expulsados del castillo los cristianos y despues -y de for
ma definitiva- los moros.

(24) Otra de las danzas mas caracterfsticas de Algemesi (y que guarda relaci6n con la de
los torners de la ciudad Morella). En esta danza, que se baila con el solo acompanamiento ritmico
de un tambor, los danzantes demuestran su habilidad con unas varas largas y flexibles, a modo
de torneo simb61ico. Se trata de los caballeros encargados de la defensa de la Virgen, aunque su
traje, ejemplo acabado del sincretismo y evoluci6n constante propio de las fiestas, incorpore ele
mentos tales como unas caretas parecidas a las que lucen los practicantes de esgrima.

(25) Este proceso de recuperaci6n signific6 tambien la utilizaci6n del catalan, en substituci6n
del espanol en que estaban escritos los textos perdidos.

(26) Joan Fermi Teruel, creador e impulsor de estas representaciones, aporta los textos es
critos en los diferentes anos, en su obra, Lloances... citada en nota [22]..
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Los textos de las embajadas en su mayorfa tienen pretensiones literarias
y, en todos los casos, son inequfvocamente piezas teatrales. De aquf que mien
tras dure su representaci6n, los embajadores trasciendan tanto su condici6n
social habitual como el papel que dentro de la fiesta les es asignado, y se con
viertan en actores. Es decir: traten de imitar una representaci6n convencional
(gesticulaci6n teatral; tono forzado y grandilocuente...). Nos encontrarfamos
aquf, en definitiva, ante una teatralidad de tercer grado, si se me permite la
expresi6n: el ciudadano normal y occidental se convierte, por ejemplo, en
moro, y este a su vez en un actor de formaci6n tradicional interpretando el
papel de embajador.

El teatro como elemento central de la fiesta

Si 10 que hasta el momenta hemos visto no son sino teatralizaciones 0

inclusiones del teatro en determinados segmentos de la fiesta (algunas de elias,
eso sf, muy relevantes), en esta tercera categorfa nos encontraremos con que
el teatro ha desplazado a los otros componentes del complejo festivo y ha asu
mido el protagonismo de la fiesta; se ha convertido, incluso, en la pnictica
totalidad de ella.

Aunque me centrare en las dos fiestas que mejor ejemplifican esto (la de
San Vicente Ferrer en la ciudad de Valencia y la de la Asunci6n de la Virgen
en Elx), no podemos olvidar que se trata de un proceso bastante extendido,
generalmente como resultado final de un proceso evolutivo no siempre sufi
cientemente conocido. Proceso cuyos orfgenes se remontan bastante en el tiem
po (es el caso de las dos fiestas que comentare con mas detalle) 0 son, por el
contrario, relativamente recientes. Entre estas tiltimas podemos distinguir desde
incorporaciones de piezas teatrales a una fiesta desde fuera de la fiesta misma
(es decir, no como resultado de su evoluci6n intema), a obras teatrales nacidas
como consecuencia l6gica de dicha evoluci6n.

Dentro del primer grupo (incorporaciones a una fiesta) podremos encontrar
desde obras teatrales del tipo de las Lloances de la fiesta de Algemesf, acabadas
de comentar, 0 la representaci6n del milagro de la Virgen de Agres que tiene
lugar en este pequeno pueblo alicantino (cuyas fiestas mayores son el ocho de
setiembre, dfa en que -como es sabido- se celebra la festividad de las Mares
de Diu trobades [Vfrgenes encontradas], numerosfsimas en el Pafs Valencia
no). Es evidente que 10 complejo de una puesta en escena (y, en especial, en
poblaciones pequenas) hace que una representaci6n de estas caracterfsticas aca
be convirtiendose en el eje mismo de las fiestas, desplazando otras actividades
ltidicas. De forma semejante, la Semana Santa, festividad que goza de extraor
dinario predicamento en todo el Pafs Valenciano (27), no s6lo ha desarrollado

(27) Destacan con luz propia las celebraciones de ciudades como Orihuela, Crevillent, Elx,
el distrito marftimo de Valencia (pero no la ciudad estricta), Sagunt 0 Vila-real...
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los rituales teatrales que Ie son propios (28), sino tambien ha estimulado la
aparici6n de representaciones teatrales de las Pasiones. Cabe advertir aquf que
aunque en el dominio catalan, estas representaciones gozan de un extraordi
nario arraigo, y hunden sus rafces en la epoca medieval, en tierras valencianas
-a diferencia de 10 que sucede en el Principado de Cataluna- la tradici6n de
este tipo de representaciones debi6 de interrumpirse a principios del XVIII (si
no antes), por 10 que la recuperaci6n a que me refiero no es sino el resultado
de una operaci6n catequetica promovida por el nacionalcatolicismo imperante
en la Espana de posguerra. De aquf que la practica totalidad de los textos esten
no s610 en espanol, sino que se cinan exclusivamente a la narraci6n contenida
en los Evangelios Can6nicos... Aunque en algunas localidades (Montcada de
I'Horta, por ejemplo), esta representaci6n haya arraigado, en otras muchas aca
b6 por desaparecer, consecuencia de su artificiosidad y su caracter impues
to (29).

Como ejemplo de representaciones teatrales surgidas al calor, 0 como con
secuencia, de la evoluci6n interna de la fiesta, podrfamos aducir aquf el caso
de las presentaciones falleras. En efecto, dentro del calendario festivo valen
ciano, el perfodo festivo (que en realidad abarca todo el ano, como sucede en
las otras grandes fiestas del Pafs) tiene su primer momenta algido cuando cada
comisi6n entroniza a la que sera la reina de las fiestas en su distrito: lafaUera
mayor. El acto, sumamente ritualizado, se encuentra a medio camino entre los
juegos florales y las representaciones teatrales. En efecto: tras la exaltaci6n
propiamente dicha, tiene lugar un fin de fiesta, en el que es tradici6n incorporar
alguna representaci6n de teatro popular valenciano (bien se trate de sainetes,
bien de piezas escritas para la ocasi6n: aprop6sitos). Si bien es cierto que en
la actualidad el fin de fiesta ha incorporado play backs y partes musicales,
todavfa es posible encontrar presentaciones de una gran complejidad teatral.

La Festa y el Misteri de Elx

Pero pasemos a examinar la primera de las dos fiestas mas teatrales del
Pafs. Me refiero, por supuesto, a la fiesta de Elche. Como es sabido, la fama
de esta festividad descansa en la representaci6n de su Misteri, obra que se re
monta a la segunda mitad del siglo XV y que viene representandose de forma
practicamente ininterrumpida. Si para los historiadores del teatro, 10 mas in
teresante es precisamente el Misteri en sentido estricto, para los ilicitanos este

(28) Procesiones con sus pasos, que guardan estrictas analogfas con los medievales grupos
escult6ricos de 'los entremesos; 0 con los encuentros entre los diferentes pasos. Ceremonias en el
interior de los templos, como la teatralizaci6n de los sermones de las Siete Palabras, 0 la ceremonia
del desclavament, retirada del cuerpo de Jesus de la cruz, de especial teatralidad en Sagunt.

(29) Como reacci6n, las pasiones mas recientes tratan de acercarse hacia 10 popular, inclu
yendo la utilizaci6n del valenciano, caso de la localidad castellonense de Torreblanca.
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forma parte inseparable de la Festa, y de hecho, es imposible aislar el uno de
la otra (30).

Ahora bien, si examinamos los diferentes componentes de lafesta nos da
remos cuenta de que, con muy pocas excepciones, la mayoria de los actos fes
tivos guardan estrecha relaci6n, cuando no dependencia, con la representaci6n
teatral, cuyos dos actos tienen lugar en dos dias por la tarde: la Vespra el dia
catorce de agosto, y la Festa el quince. En efecto, si dejamos aparte la cabal
gata del 29 de diciembre, conocida como El Canto y que conmemora la llegada
por mar de la imagen de la Virgen (31) Y la extraordinaria explosi6n de pi
rotecnia de la Nit de l'alba que tiene lugar la noche del 13 de agosto como
p6rtico festivo, el resto de actos gira en torno al Misteri. Asi, nos encontra
remos con que las proves de vell i de ['angel [pruebas de voz y del angel]
ritualizan la selecci6n de los actores que han de interpretar el Misteri. A su
vez, las dos grandes procesiones de la fiesta se integran de forma natural en
la representaci6n: la procesi6n nocturna del dia catorce, la roa [la vuelta], en
la que los ilicitanos van a rendir homenaje a su Virgen rnuerta y reconstruyen
en el itinerario procesional el perimetro de la ciudadhist6rica, se convierte en
el acatamiento de todos los cristianos que acuden a la casa de la Virgen, en
Jerusalen, ya que la imagen yacente permanece en el marco escenografico de
la obra. En la procesi6n del dia siguiente por la manana, el entierro, que recorre
igualmente las calles del centro hist6rico, traslada el cuerpo yacente de la Vir
gen, pero con la participaci6n de los actores del Misteri vestidos como tales;
dado que el segundo acto se inicia precisamente con el entierro de la Virgen
resulta bastante obvio enlazar ambos. Resumiendo, pues, la Festa de EIche,
gira en torno al Misteri de forma indiscutible.

Los miracles de San Vicente

La segunda fiesta propuesta tiene lugar en Valencia capital. Aunque la
configuraci6n actual de dicha fiesta se remonta como mucho a finales del siglo
XVIII, ya hay noticias de actos festivos en honor del patr6n del Reino de Va
lencia (cuya festividad se celebra en tierras valencianas la octava de Pascua)
desde la segunda mitad del siglo XV. Actos que cobraron especial relevancia
siempre que la ciudad de Valencia tuvo que festejar el centenario de la ca-

(30) Los estudios capitales sobre esta obra y su contexto festivo son: Luis QUIRANTE:
Teatro asuncionista valenciano de los siglos XV y XVI, Valencia, Conselleria de Cultura, 1987 y
Francese MASSIP: La Festa d'Elx i els misteris medievals, Alacant, Institut Gil-Albeit, 1991. Una
bibliograffa crftica exhaustiva sobre eltema en Joan CASTANO: Repertori bibliogrdfic sobre la
Festa d'Elx, Valencia, Instituci6 Alfons cl Magniinim, 1994.

(31) Acto que, sin embargo, tambil:n guarda relaci6n -aunque sea indirecta- con la re
presentaci6n del Misterio, ya que la tradici6n popular afirma (contra la 16gica hist6rica) que cl
texto de dicha obra viajaba junto a la imagen de la Virgen.
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nonizacion, aunque la conmemoracion anual no este bajo el patrocinio muni
cipal sino bajo el de los vecinos de diferentes caUes (32).

En su configuracion actual, pues, la fiesta vicentina gira en torno a las
representaciones de unas pequefias obras teatrales, en valenciano, conocidas
como miracles de Sant Vicent, pues -en efecto- tienen como tema algun
episodio maraviIIoso 0 extraordinario de la vida de este santo. Dichas repre
sentaciones, que corren a cargo siempre de nifios, tienen lugar en unos altares
erigidos al efecto en algunas calles de Valencia (y de localidades proximas),
yen los que figura en lugar preeminente una imagen del santo. Aunque la fiesta
incluye -como no- procesiones por las caUes cercanas y otros actos religio
sos y festivos (cabalgatas, veladas musicales, etc.), son las representaciones 10
que mas caracteriza la festividad, 10 que empuja a los diferentes altares a entrar
en competencia, y 10 que mas interes despierta sin duda alguna. De tal forma
que, como sucede en el caso de Elche, la fiesta vicentina es conocida por el
nombre de la representacion que acoge en su seno, y que se ha convertido
-aUf como aquf- en el centro de la fiesta, si no en su practica totalidad.

EI teatro festivo como realidad autonoma y como marco de reflexion y
representacion de la fiesta

Si en los casos acabados de comentar el nexo entre teatro y fiesta no se
ha rota todavfa, por mucho que se haya decantado hacia el primero, no quiero
cerrar esta exposicion sin referirme a una serie de manifestaciones dramaticas
que han rota ya sus lazos con el contexto festivo en el que un dfa se generaron,
aunque no hayan perdido todavfa las marcas de su origen.

Un caso significativo, y todavfa muy vinculado al mundo de la fiesta, es
el del Betlem de Tirisiti de Alcoi. Las representaciones navidefias, que tambien
gozaron de gran aceptacion en los Pafses Catalanes desde la Edad Media, su
frieron -como el resto del teatro religioso- los embates contrarreformistas,
y solo empezaron a recuperarse en el siglo XIX (33). Dado el caracter bastante
mas disperso (y familiar) de dichas fiestas, estas representaciones aparecen vin
culadas en la epoca contemporanea a centros educativos 0 religiosos, y se ofre
cen como espectaculos que complementan el complejo festivo (articulado, en
10 religioso, en torno a la Misa del gallo, y en 10 privado en torno al pessebre,
o belen). La representacion navidefia alcoyana presenta, pues, una doble ori-

(32) Sobre esta fiesta, vid. Juan CERVERA: Los milacres vicentinos en las calles de Va
lencia. Valencia, Del Cenia al Segura, 1983. Un estado de la cuesti6n en Josep Llufs SIRERA:
"Els miracles de Sant Vicent" en: Antoni ARINO, editor: Lafestes i el teatre, Valencia, Consell
Valencia de Cultura, en prensa.

(33) La recuperaci6n fue especialmente intensa en Cataluiia, donde este tipo de represen
taciones navideiias, conocidas genericamente como pastorets [pastorcitos] son extraordinariamente
populares.
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ginalidad: no depender de instituci6n religiosa alguna, sino de una familia (en
la actualidad, un grupo de teatro) que la explotaba econ6micamente, y ser una
representaci6n de tfteres de varilla, en la que 10 costumbrista y fantastico se
impone al relato bfblico. Es evidente que en este caso, el nexo entre fiesta y
teatro se ha roto, pero es impensable -todavfa- concebir dicha representa
ci6n fuera del marco temporal que la fiesta navidena Ie presta.

Pero no s610 de espectaculos tenemos que hablar aquf, porque el Pafs Va
lenciano (como todos aquellos lugares donde esteproceso de disociac6n se ha
consumado) es rico en generos dramaticos que como el Belen alcoyano tienen
su raz6n de ser, su circunstancia temporal, en una fiesta. Ya me he referido
antes al subgenero sainetfstico de los aprop6sitos, pequenos sainetes en los que
se ensalza (y/o mitifica) la fiesta fallera, y a sus protagonistas, y que s6lo se
representa en las presentaciones de las falleras mayores. De forma semejante,
la riqueza y complejidad que adquiere la fiesta de moros y cristianos en Alcoi
(la capital de dicha festividad) ha estimulado la aparici6n de un genero espe
cffico: el sainet fester, cuyos temas giran exclusivamente en torno a la fiesta
y s6lo pueden apreciarse en su integridad dentro del universo cultural de dicha
fiesta (34).

Sin llegar a los extremos de constituirse en genero, podemos encontrar, sin
embargo, numerosas obras dramaticas cuya tematica, personajes, e incluso tec
nicas escenograficas, tienen mucho que ver con las fiestas. Las fallas, por ejem
plo, han estimulado, desde los tiempos del dramaturgo valenciano Eduard Es
calante (35), a otros muchos escritores, y son numerosas las piezas teatrales
que nos hablan de dicha festividad. Y de forma semejante, pero ya en el siglo
XVIII, la necesidad de explicar al pueblo la compleja simbologfa de la valen
ciana fiesta del Corpus, estimu16 la aparici6n de piezas dramaticas que con
tribuyeron, en el siglo siguiente, a la aparici6n del sainete valenciano contem
poraneo.

Como resulta facil de imaginar, desde el momento en que la escisi6n se
produce, el teatro -libre de las constricciones de todo tipo impuestas por la
fiesta- evoluciona con una rapidez y una libertad que la fiesta no puede ni
sonar. De aquf que este se aleje de sus modelos, que cobre personalidad es
pecffica, que convierta en irreconocibles sus lazos originarios... Pero aun asf,
mantendra elementos de su contexto originario que contimian gozando de una
operatividad notable. Dos ejemplos muy inmediatos: en la base de la forma de
decir el sainete se encuentra la forma de decir el miracle vicentino. La tradici6n

(34) Un buen estudio de conjunto, acompaiiado de una reveladora antologfa, en Jordi 80
TELLA: El sainet fester. Alcoi, Ayuntamiento, 1995.

(35) Eduard Escalante (1835-1895) es considerado el padre del teatro popular valenciano,
gracias a sus sainetes, bilingiies en su gran mayorfa, y en los que combina una fina perspicacia
costumbrista con una no menor capacidad de crftica social, desde posiciones -eso sf- muy cer
canas al moderantismo. El conjunto de su teatro ha sido editado por Josep Llufs y Rodolf SIRERA:
Teatre original complet d'Eduard Escalante. Valencia, Instituci6 Alfons el Magnanim, 1995.
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interpretativa de estas pequefias piezas se ha convertido, pues, en una parte
importante de generaciones de actores valencianos. De forma semejante, el es
plendor de que goza en el Pais Valenciano el teatro de calle, y sus rasgos mor
fol6gicos mas sobresalientes (desplazamientos procesionales envolventes, pi
rotecnia, imagineria folcl6rica y religiosa...) resultan inexplicables sin un
conocimiento de las fiestas valencianas. Grupos como Xarxa Teatre, que triun
fa internacionalmente, nacieron, precisamente, a partir de la escenificaci6n de
fiestas tradicionales valencianas (36).

* * *

No insisto. Creo que a 10 largo de las paginas anteriores habra quedado
suficientemente de manifiesto que el mundo de las fiestas valencianas ha guar
dado y guarda muchos puntos de contacto con el teatro. Contactos que han
cristalizado en las diferentes formas de interrelaci6n que he tratado de ir ex
poniendo. No cabe duda de que, en circunstancias polfticas y sociales muy
dificiles (de persecuci6n de la lengua y de la cultura; de intentos de segregaci6n
de ambas de su marco natural, el de los Paises Catalanes, y el de la lengua
catalana), esto ha permitido mantener una cierta actividad teatral. No cabe
duda, sin embargo, de que tambien eso ha comportado, y todavia los comporta,
grandes peligros: por ejemplo, la incapacidad que tienen muchos valencianos
de entender el teatro al margen de la fiesta, como una actividad cultural es
pecffica, sin restricciones temporales ni ideol6gicas, como hecho tambien li
terario incluso. Y, como reacci6n, el rechazo que hacia la fiesta y el teatro
vinculado a ella, tienen muchos profesionales del teatro que preferirian un tea
tro elitista y alejado al maximo de sus rakes. Peligros que acechan al teatro
valenciano contemporaneo, y contra los que s610 sera posible luchar a partir
de la aceptaci6n critica del propio legado cultural, festivo y teatral. S610 asi,
pienso, seremos capaces los valencianos de hacer un teatro que interese real
mente no s610 a nosotros mismos, sino mas alIa de nuestras fronteras. Un teatro
autentico, con todas sus limitaciones, es verdad, pero tambien con todos los
hallazgos que se han ido acumulando a 10 largo de siglos, y muchos de los
cuales serfan inexplicables sin la relaci6n / mediaci6n de las fiestas.

(36) Pasqual MAS, Adolf PIQUER, Xavier VELLON: Xarxa teatre: tradici(), festa i teatra
litat. CastelI6, Diputaci6n Provincial, 1997.
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Barkatuko didate Euskaltzaindiko Literatura batzordeko adiskideek ToIo
sako ene mintzaIdia utzirik, egun hartan hitzaIdiaren hondar partean agertu zen
beste gai bat jorratzen badut idazIantto honetan: mintzaIdiaren sujeta pastora
Ietako bertsugintza eta mintzaira zen; haren amaieran, kaIapita zenbaiten ar
tean, atera zena, berriz, teatro horri dagozkion Iehen Iekukotasunak noizkoak
ote diren. Ez baitute bi gaiek Ioturarik beren artean, ez zuzenekorik bederen,
eta ez baitzen Iehen aIdia pastoraIei buruzko ene ihardukiak noizkotasunaren
auzia gisa horretan soIasbidean ekartzen zidaIa, pentsatu izan dut menturaz
egokia izan zitekeeIa behin eta berriz azken urteetan pIazara jaIgitzen ikusi du
dan puntu honetaz errateko nituenak, ToIosan mintzaIdiaren bukaeran eztabai
da bixi-bixi batean azaItzera entseatu nintzenak, manera ordenatuago eta ar
giago batean ezar nitzan. Deus guti ekarriko dut hemen berri denik eta bestetan
jadanik aipatu ez dudanik, bai, ordea, biIdurik agertuko, barreiatuak ziren zen
bait informazio, gai honi doazkionak.

Gaia, azpimarra dezadan, ez da, beraz, zuzen-zuzenean noizkoa den Zu
beroako herri-teatro trajikoa, baina noizkoak diren teatro horren Iekukotasuna
dakarten Iehen dokumentuak. Erran gabe doa, bi gaIderak eIkarri Iotuak direIa,
baina hain zuzen Iehenbizikoari ihardesteko guztiz premiazkoa da Iehenik bi
garrenari erantzun zehatza ematea, zentzuak eta zuhurtziak manatzen baitute
hastapenen finkatzerakoan, dokumentuetan oinarritzeko, eta haietarik ezin bes
tean urrundu behar deIarik ere, izariz eta kontu handiz egiteko.

Auziak, bestaIde, azken urteetan cas d'ecole itxura bat hartu du puntu ba
tzuetan: dokumentuetan baitira batzuk, gisa batean edo bestean interpreta dai
tezkeenak, eta haien kritikan ere finkatzen da parte batean oraingo eztabaida.
Goazen ikus.

Zein izan daitezke pastoraIen historiaren kasuan frogabide gisa baIiatzen
ahaI zaizkigun dokumentuak? Horixe da gure buruari egin behar diogun Iehen
gaIdera. Ezen gure gaian aipatuak izan direnak ez dira oro indar edo baIio be
rekoak: badira segurak eta guztiz fidagarriak direnak, baina beste zenbait, guti
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edo gehiago, eztabaidagarri dira. Beharrezkoa da, hortaz, baliatu dokumentue
tan eta ekarri argumentueian sailkapen bat egin dezagun, oro nahas-mahas,
maila berekoak balira bezala, agerrarazi gabe.

Bi frogabide mota bereiziko ditut hemengo azterketan: dokumentu zuze
nak, aIde batetik; zeiharkako argumentuak, beste aldetik. Lehenbizikoak dira
pastoralen tradizioa halako garaian bazela modu segurean segurtatzen dutenak,
dokumentu horiek izan behar bailukete gera indar eta, beraz, garrantzi handiena
gure auzian. Bigarren partean aipatuko ditugu sail horretakoak. Zeiharkako ar
gumentuek, berriz, ez dute teatroaren noizkotasunari buruzko lekukotasun zu
zenik ematen, baina pastoralen tradizioari erreferentzia egiten dioten kanpoko
seinaleetan oinarri daitezke, edo berdin, kontrara, haien zahartasunaz zeiharka
zerbait adieraz dezaketen barneko elementuetan; komeni da, beraz, ikustea
haietan badenetz kontuan hartzea merezi duenik.

ZEIHARKAKO ARGUMENTUAK

Pastoralen tradizioa noizkoa izan zitekeen finkatu nahi ukan dutelarik au
toreek, bereziki joan den mendeko ikertzaileek, ez dituzte dokumentu zuzenak
baliatu, baizik ere hemen zeiharkako argumentuak deitzen ditugunak. Horiek
ere gutienetik bi motatakoak direla erran daiteke: aIde batetik, pastoralei berei
dagozkienak, hala nola teatra generoa bera, pastoraletako elementu historikoki
datatuak, eta testuetako mintzaira; beste aldetik, pastoralen kanpoko oihartzun
tzat jo izan direnak.

Antzerki generoa

Autore batek baino gehiagok azpimarratu du pastoralek antzerki genera
gisa zuten itxura arkaikoa, eta ezaugarri horren bidez nahi izan dute finkatu
zenbaitek teatro horren sorburua Zuberaan. Ez dute, haatik, denek berdin egin.

Lehenik kausitzen ditugu pastoralak teatro greko zaharrarekin konparatu
dutenak. Egia erran, ez da beti argi konparaketa horren gibelean hari historiko
bat ere ikusi nahi izan ote den. Chahok hala egin zuen dudarik batere gabe:
hogei urte lehenago adierazi baitzuen pastoraletako errepertorioa hamargarren
mendekoa izan zitekeela, urrunago doa 1856an argitaratu zen Biarritz entre les
Pyrenees et l'Ocean liburuan (1) aditzera emanez Erromako greziar eta latin

(l) Mais il est certain que ['art dramatique, dans la joUe province de Soule, date de beau
coup plus loin. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'afaire attention au prologue des pieces sou
Ie tines. Compose en quatrains de six. sept au huit syllabes. dont quatre au mains. mais surtout
les deux dernieres. sont rendues breves par Ie recitateur. dans une langue qui n 'a aucune espece
de prosodie ni de regles de quantite. if est declame sur Ie ton et dans Ie meme gout que la melopee
grecque. Ce prologue fait supposer que la representation des pieces grecques et latines a Rome,



NOIZKOAK DIREN ZUBEROAKO PASTORALE!...- B. Oihartzabal 71

teatro klasikoetan aurkitu zutela zuberotarrek beren antzezmoduaren eredua.
Websterrek (1899) ere bi teatro motak, Greziako teatro zaharra eta Zuberoko
pastoralak, sistematikoki konparatu zituen eta ondorio gisa atera, joan den men
deko Europako teatro mota guztien artean ohiko euskal pastoralek zutela antz
gehienik Greziako teatro zaharrarekin (2).

Halere, Websterrek ez baitzuen dudarik Zuberoko teatroa zerbait gisaz Eu
ropako Erdi-Aroko teatro zaharraren segida zela, ez zuen inolako lotura his
torikorik eman nahi izan Greziako eta Zuberoako teatroen artean. M. Lekuo
nak, aldiz, ideia bera harturik eta Erdi-Aroko misterioekilako harremanak
baieztaturik ere, pentsatzen zuen pastoralek Greziako teatroarekin lokarri his
toriko zerbait izan zezaketela. Literatura oral vasca bere obran, pastoraletako
jokoen bidez esplikatu nahi izan zituen Greziako teatroaren funtsezko ezaugarri
batzuk, hala nola strophe eta antistrophe deiturak berak ere (3).

Erran behar ote dugu arras ahulak direla gisa horretako konparantzak da
tazio historikoen egiteko? Guztiz zilegi da, eta arrazoizkoa, garai eta toki des
berdinetako ikuskizunen artean konparazioen egitea eta antzekotasunen agerian
ematea; ez, halere, besterik gabe haietarik dokumentu zuzenetan oinarrituak ez
diren erlazio historikoen baieztatzeko.

Pastoraletako barne elementu historikoki markatuak

Teatroaren generoak sortu bigarren hipotesiak, pastoralak Erdi-Aroko tea
troari lotzen dituenak, aurrekoak baino egiantz gehiago du, noski. Funtsean
inork ez du zalantzan jartzen aspaldi honetan, zerbait lotura badela bien artean
eta, beraz, pastoralak teatro haren ondokoak, edo ondokoen ondokoak, direla.
Autore guztiek onartu dute puntu hori eta Herellek eman ditu horretaz froga
ezin ukatuzkoak.

Horiek horrela, dokumenturik ez dugu Erdi-Aroan Zuberoan horrelako an
tzerkiak izan zirela erraten digunik, eta Erdi-Aroko teatroaren amatasuna ukatu
gabe, ikustekoa da, zer gisaz teatro hura, edo hartarik sortu antzerki tradizioa,
hasi zen Zuberoan. Alabaina, baldin, geroxeago ikusiko dugunaz, lehenbiziko

donna aux Vasco-souletins la premiere idee de leur tragedie, nous ne dirons pas bourgeoise, mais
paysanne (Chaho, Biarritz entre les Pyrenees et I'Ocean, 2, 127).

(2) De toutes les representations dramatiques qu'on peut voir aujourd'hui, je crois qu'une
pastorale basque, comme elle se joue dans les villages eloignes et par les villageois, ressemble
plus a ce qu'etait Ie theatre primitij grec. (Webster, Les pastorales basques, ikus La tradition au
Pays Basque, 247).

(3) Desde luego, hist6ricamente, es cosa sabida que el genero "Pastoral Suletina" entronca
con el genero "Misterios" de la Edad Media europea. Pero'es que nosotros hallamos en el modo
de su representaci6n en escena, unos detalles cuyo punta de arranque es mucho mas antiguo.
Para nosotros la Pastoral tiene detalles que, para hallarlos en otra parte, que sepamos, hay que
remontarse al Teatro cldsico de los Griegos y Romanos (M. Lekuona, Literatura oral vasca, Ill).
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lekukotasun segurak hemezortzigarren mendekoak bidira, urrun da Erdi-Aroa
garai horretarik, eta ez gaitezke besterik gabe teatro egituren funtsezko antze
kotasunean fida, Zuberoako tradizioaren hastapenen Erdi-Aroan finkatzeko,
Michelek (1857) pastoraletako gaiak ere aipatuz egin zuen bezala (4).

Horregatik entseiatu dira ikertzaileak zerbait seinale aurkitzera pastorale
tan, aurreragoko mendeetako lekukotasuna zekarrenik (5). Alderdi horretarik
autoreek gehienik aipatu duten elementu historikoa, pastoraletan gaiztoei ema
ten zaien turk deitura eta itxura izan da. Vinsonek, Herellek, bai eta Lafittek
ere aipatu dute puntu hau, nahiz ez dituzten ondotik datazio berak atera (Oi
harzabal 1984). Ideia da e1ementu berezi eta garai markatzailea dela ttirken
joko hori Europako antzerki tradizioetan, menturaz Espainiaren konkistara itzu
larazten duena (13-15. mendeak, Vinsonentzat) (6), edo bederen turkoen bel
durra Europan oraino nabari zen garai batera (16. mendea, Herellerentzat) (7).
Gainera, Frantziako eta Italiako literatura dramatikoan turkoen itxura guztiz al
datu baitzen hamaseigarren mendearen hondarrean, turkeriak antzerki elementu
irri egingarriak izanik handik aitzina, aitzinagokoa izan behar litzateke Zube
roako tradizioa (Herelle eta Lafitte) (8).

Aitor dezagun biziki argumentu orokorra dela tiirken antzezjokoari dago
kion hau, dokumentazioaren aldetik euskarririk gabe gelditzen den neurrian,

(4) F. Michelek, halere, bere hipotesia zerbait eztitzen zuen: A queUe epoque peuvent re
monter ces sortes de representations? C'est ce qu'il semble impossible de determiner. Les sujets
que ['on y traite, presque tous tires de la vie des saints. de la Bible et des chansons de geste, la
fixeraient au XIII' et XIV' siecle. temps ou la representation des mysteres et la lecture des romans
de chevalerie furent Ie plus en vogue. Cependant les nombreuses pastorales sur la lutte des ch
retiens contre les musulmans, ceUe qui roule sur la mort de Roland, et d'autres circonstances.
feraient supposer que ces pieces sont moins des imitations des mysteres qu 'une creation indigene
(F. Michel. 1857: 52).

(5) Hemen aipatuko ez ditugun argumentuen artean bat seinalatzen dut ohar honetan: pas
toral deitura bera, Leonen (1909) arabera horrek Nafarroako Margaritaren antzerkien eragina sei
nala baitezake. Hitz horren erran-nahi desberdinez, ik. Herelle (1926: 81) eta Oyhar~abal

(1981/1991: 08 eta 396).
(6) Honela dio Vinsonek: Ce qui frappe Ie lecteur dans les pastorales. c'est la preoccupation

constante de faire tourner la piece a I'honneur de la religion chretienne. a la honte des Sarrazins
et du Mahometisme. La date de ces compositions est ainsi facile a determiner: elles remontent
evidemment aux dernieres phrases de ce que les Espagnols appeUent la guerre de reconquete, du
XIII' au XV' siecle environ (Vinson, 1883: XVIII-XIX).

(7) II est evident que les Turcs des pastorales sont ceux de la premiere periode [Lepanteko
bataila baino lehenagokoa], les guerriers barbares et envahisseurs, les mecreants qui mettent en
perilla civilisation occidentale et la foi chretienne; et les oeuvres dramatiques qui les presentent
sous cet aspect doivent avoir ete conrues au temps ou leurs formidables succes militaires et leur
marche triomphale vers ['Occident epouvantaient ['Europe. c'est-a-dire entre 1453 et 1571 (He
relle, 1926: 109).

(8) Lafitteren arrazoinamendua Herellerenari darraio: Lepante-ko garaitzatik landa, Fran
tziako eta 1taliako literaturetan Turkoen alderako izialdura ez zen bakarrik eztitu. baina arras
itsabasi. Turko gaizoak irringarri bilakatu ziren. eta komedietan "turkeriak" 1578a baino lehen
agertu ziren, orduko Jean de Lery idazlea lekuko (Lafitte. ikus Casenave, Santa Grazi pastorala.
aitzin-solasa. 10. 0).
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franko ahula. Literatura herrikoiaren munduan, bereziki nobeletan aurkitzen
den hartan, turkoen itxura ez da Frantziako teatro klasikoan bezala agertzen,
eta Inperio Turkiarraren beldurrik ez izanik ere gehiago azken mendeetan Men
debaldeko Europan, hemeretzigarren mendea arte iraunen du turkoen itxura
basa beldurgarriak literatura herrikoian (Oyhar~abal 1981/1991: 09). Eta, da
kigun bezala, honetarik hartzen zituzten beti beren gaiak tradizio zaharreko
pastoral ontzaileek.

Mintzairako arkaismoak

Beste elementu bat aipatua izan dena, berrikiago hau, pastoralen zaharta
sunaren erakusteko: mintzaira. Leonen (1909) eta Saroi'handiren (1927) on
dotik, Peillenek (1981) du bereziki eta zehazkienik argumentu hori jorratu.
Oroz gainetik aipatzen diren zubererazko forma zaharkituak pertsona izenorde
indartuak dira (are, nure bezalakoak), eta adizkera trinkoak.

Balio ote dute morfema horiek kopien iturriak hamasei edo hamazazpi
garren mendeetan segurki kokatzeko? Peillenek dio, adibidez, Tartasek 1666an
(Onsa hi/ceca bidia argitaratu zen urtea) ez zuela neure, heure, nore, nure, ore
bezalakorik erabiltzen, eta beraz: ore, nure 17. mendean galdu badira ez da
dudarik heure, neure lehenagotik, hamaseigarren mendean (Peillen 1981:
840). Beraz, ikusmolde horren arabera, pastoral testu batean gisa horretako ize
nordeak aurkituz gero, iturriak araberako garaietan kokatu behar lirateke: ha
maseigarren mendean (neure edo heure) edo hamazazpigarrenean (nure, are).

Azterka dezagun puntu hau (9), eta bereziki ore eta nure formak (10).

(9) Egia erran, ez du iduri pertsona izenorde indartuen erabilera markatzaile historiko egokia
dela kasu honetan garai horietako. Rebuschik (1995) erakutsi bezala, Iparraldeko ekialdeko eus
kalkien ezaugarria da ez dutela izan eredu bateraturik pertsona izenorde genitibo soilen eta in
dartuen arteko bereizkuntzan 16-17 mendeetan. Leizarragaren euskaran neutralizatua da izenor
deen arteko oposaketa pluraleko formetan (zure barne). Etxepareren euskaran sistema are
markatuago zen: i) forma indartu erreflexiborik ez zen erabiltzen izenordea sintagma subjektuaren
osagaia zenean; ii) lehen pertsona singularraren kasuan, sistema ahuldua zen, eta ene ere ager
zitekeen kontestu erreflexiboetan (Nik eniak dakuskit [236: 34]), neure-ren orde. Zubereraz ere ez
bide zen jokabide bakarra garai haietan.

(10) Erran behar da, zubererazko literatura tradizioan autore bihi batek ez duela neure forma
erabili, Iparraldeko bere gisako orotariko euskara moldatu nahi izan zuen Tartasek baizik (eta Oi
henartek ere, are orotarikoago egin nahi izan baitzuen honek bere euskara). Peillen-en baieztapena
zuzentzekoa da, beraz: Onsa hi/ceco bidia Iiburuan, irakurtzaileari egiten zaion abisuan, lehen
biziko perpausean berean, hiru aldiz segidan agertzen da neure forma: neure adesquidia, igaren
udan egun batez nangoela r;ulwinr;e baten itr;albian nellre orenen errayten ninr;ala, loac Iwrturic,
eguindut neure loan ametz handibat eta misteriosbat (Tartas, 1666: 28). Eta hamarka konta dai
tezke obran zehar neure formak. Pastoraletan Saroi'handik (1927) seinalatzen du bi esku-izkributan
neure doloria sintagma aurkitu duela.
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Hamazazpigarren mendearen bigarren partean, Tartasek (1666 eta
1672) (11) eta Belapeyrek (1696) (12) erabili dute ore. Egia da, handik mende
erdira-edo, Maisterren Imitazioaren itzulpenean (1757), ez dela forma horien
hatzik aurkitzen, baina horrek erran nahi ote du zubereraz ez zela gehiago ba
tere horrelakorik? Nekez (13). Alabaina ore bezalako formak atxematen dira,
hemeretzigarren mendeko zenbait kantu eta testutan. Agertzen da, adibidez,
Urzo liima gris gaixoa kantuan, itxura guztien arabera mende horren hasta
penekoa delarik hau (ikus Lakarra, Biguri, Urgell, Euskal baladak, 2, 129-34).
Astros Baionako apezpikuaren kateximaren zubererazko aldaeran (1872an ar
gitaratua) ere aurkitzen da ore izenordea Elizako manamenduetan: Ore Krea
zalia errezebi ezak, berantena Baskoz iimilki (7. 0.) (14). Halaber nure agertzen
da Uskara librii berria-n (1837), ene formaren ondoan: Eta Jesiis-Kristeki ba
tian nure biiriaz egiten deiziit Sakrifizio oso bat (44. 0.).

Gauzak horrela izanik, gaitz da, ene ustez, erratea forma horiek, batere
dudarik gabe ahulduz joan direnak zubereran mende horietan, osoki hilak zirela
orotan edo ororentzat joan den mendean (lehen partean bederen), edo aitzineko
mendean. Charlemagne-ren pastoralaren Saffores errejentaren esku-izkribuan
aurkitzen diren nure, ore eta gisa horretako forma indartuak oraindik mintzai
raren parte bide ziren zuberotar batzuentzat, erregistro horietan bederen, duela
bi mendeko garai haietan.

Orobat pastoraletan aski aise kausitzen diren adizki trinkoentzat. Horrelako
adizkeren aurkitzea hemezortzigarren eta hemeretzigarren zubererazko testue
tan ez da hain harrigarria eta ausartzia handia da oinarri horretan finkatuz bes
terik gabe baieztatzeko testu horiek hamaseigarren edo hamazazpigarren men
dean itzali ziren formen hatzak atxiki dituztela. Hemezortzigarren mendearen
atarian Belapeyre batek erabiltzen zituen egon edo ebili aditzen era trinkoak
(Agirre 1996: 726, 830), eta joan den mendean oraino izkiriozko tradizioaren
berri guti zekikeen Etxahun batek sartzen zituen bere kantuetan (nindiagoZiin,
diagoZii, daudianak, zabiltzanak, nabilazii, etab... ). Nolaz gisa horretako adiz
keretan berma, testu baten iturri zuzenaren datazioa bizpahiru ehun urte lehe
nago jartzeko?

Ongi pentsatu-eta, egiazki arkaikotzatjo genitzakeen formak ez ditugu aur
kitzen pastoraletan (15). Eman dezagun, modu segurean arkaismotzat har di-

(II) Adibide bat: Eman ezak ore diharia ore anaie gatik (Tartas, Arima penitentaren oc
cupatione devotac, Altunaren argitalpeneko 113. 0.).

(12) Belapeyrek ez du forma indarturik I. pertsonarentzat: ez neare, ez nare. Ore forma bi
aldiz agertzen da haren idatzietan, bi aldietan erreflexiboa izanik. Agirrek (1996: 906) seinalatzen
du, haatik, testuinguru berean hire ere embiltzen zuela Belapeyrek.

(13) Dena den, nare eta ore formak bereizteko bide dira hemen,lehenbizikoa lehenago de
sagertu bide baitzen. Charlemagne-ren pastoralean, nure 4 aldiz agertzen da, eta ene 163 bider
(2,5 %), baina hire izenordeak 57 agerraldi dituelarik, ore 25 a1diz kausitzen da (44 %).

(14) Elizako sei manamenduak bi tokitan zerrendakatuak liburu horretan; ohargarria da. ba
tean ore erabilia dela, eta bestean hire, jaunartzeari dagokion manuan.

(15) Hiztegian ere arkaismo garbirik ez da aurkitu oraino (erran nahi dugu, segurtamen zer-
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tzakegun forma aoristoak (jin zedin, egin zezan, .. .), edo albait- bezalako aditz
aurrizki arkaikoak, Leizarragak oraino erabiltzen zituenak, baina hamazazpi
garren mendearen hondarreko osoki itzaliak bide zirenak, ez dira agertzen orain
arte ikertu diren pastoraletako eskuizkribuetan. Hori ez da kontrako froga, nos
ki, zeren pentsa baitaiteke, kopia zaharrez baliatu behar izan balituzte, kopistek
horrelako formak kanbia zitzaketela, baina erakustera ematen du mintzairaren
zahartasunaren argumentua kasu honetan indar gutikoa dela pastoralen sorrera
denboran urrun, hamaseigarren mendean, adibidez, emateko, frogabide segu
rak, hain zuzen, ez baitira aurkitzen testuetan.

Kanpoko oihartzunak (16): 1595eko gutuna

Azkenik hitz bat erran dezagun pastoralen oihartzun gisa ekarria izan den
kanpoko dokumentu batez, han eta hemen hark ere aipamen izan baitu. Flo
ristan Imizcozek (1993) duela zenbait urte argitaratu espioi gutunetako bat da,
hamaseigarren mendearen hondarrekoa, Charles de Lussek (17), Nafarroa Ga
raian erregeorde kargutan zegoen Calderon jaunari 1595ean igorria (gutuna ala
bari idatzarazi zion Charlesek). Honela dio gutun horretan egileak: halaber su
plicazen nicaucu auctore pareba nahi derautacun chercatu neure duhuruian
(Floristan, 1993: 204). Lerro hauetan agertzen den auctore hitza actore itzuli
zuen Otsagin zegoen Palacio izeneko artekari batek garai hartan berean (honi
darraio Satrustegi, moldatu duen gutun horietako glosarioan (1993: 467)). Flo
ristanek iruzkin hau egiten du gero argitalpenaren aurkezpenean:

En fin, como detalle significativo de la conexi6n existente entre ambas ver
tientes pirenaicas cabe destacar la petici6n que se hace de dos actores, sin
duda para las representaciones teatrales populares, genero literario de gran
arraigo en el Soule de la epoca y posterior (Floristan 1993: 182).

Komeni da, ene ustez, gogoan har dezagun, arras gauza harrigarria dela
euskal kulturaren historiaz irakurketa horrek adierazten duena. Alabaina zer

baitekin hamaseigarren edo hamazazpigarren menderaino itzularaz gaitzakeenik, SaroYhandik nahi
lukeen bezala (1927: 21». Eroan > eraman forma aldaketa izan zitekeen markatzaile historiko
egokia. Badirudi, alabaina, aditz horren formaren aldaketa hemezortzigarren mendean egin dela
zubereraz; ik. OEH. Belapeyreren idazkietan ere eroan da oraino forma nagusia, nahiz behin be~

deren eraman forma ere agertzen den haren idazkietan (ik. Agirre 1996: 739). Dena den, ez du
iduri behin edo beste zenbait pastoral testutan aurkiturik ere, eroan formak markatzen duen za
hartasunak lagun gintzakeen testu horien hemezortzigarren mendean segurki kokatzeko. Etxahunek
eruitia dakar Hegiliizeko jaun anderen kantorean (1848); ik. Haritschelharren argitalpena (1970:
624).

(16) J. Casenavek (1983) sail horretako beste argumentu bat erabili du duela zenbait urte.
Dioenaz, Zuberoako bi elizatan ikus daitezke bi itxura, haren begietan, pastoralen itxurak dirate
keenak. Adierazgarriena, Santa Graziko elizan (10. mendea) da eta harburu batean zizelkatua da.
Beldur naiz, haatik, herri-hatsa aurkitu nahiz dabilen poetari zor zaiola bereziki irakurketa hori,
eta ez baitezpada dokumentu azterkatzaile begi-ilun, gogo-hitsari.

(17) Uzten dut izenaren forma (Lusse) eskuizkribuan ageri den bezala. Forma estandan'a,
Luxe da; euskaraz: Lukuze.
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erran nahi luke horrek? Erran nahi luke, teatro bat izan zela garai hartan Zu
beroan edo inguruetan, diruaren truk aritzen ziren aktoreak (auetore pare de
lakoa dirutan ordaintzekoa zela argiki baitio gutunak) baliatzen zituena, eta,
gerla giroak oraino zirauen mende hondar hartan bazebiltzala aktore horiek Na
farroako erresumako bi alderdietan batetik bestera beren lanetan. Kontua are
harrigarriago gertatzen da teatro hori Zuberoako pastoralen tradizioarekin ba
teratzen bada, Floristanek egiten duen bezala, zeren hain zuzen pastoralen
ezaugarrietako bat baita ez dela haietan ofizioko aktorerik, eta aktoreak ez di
rela ordainduak. Arras datu berria eta ustegabekoa litzateke, beraz, jakitea ha
maseigarren mendearen bukaeran zuberotarrek -jaun handi zenbaitek ordain
duz- Nafarroa Garaitik ekarrarazten zituztela pastoraletako aktoreak.

Beraz, merezi du hurbiletik eta begi kritiko batekin beha diezaiogun delako
gutuneko testuari.

Agertzen den hitza auetore da, eta gutunean erabilia den ortografiaren ara
bera bi modutan irakur daiteke: edo auktore, edo auztore. Izan ere, e letrak bi
balio bereziki izan ditzake ortografia horretan (araberako afrikatua bazter utzi
rik), eta egungo ortografian k eta z letrek adierazten dutena seinala dezake:
esciribatue geroe, prineipalei, irabaei, adiscide batee, nieae, etab.

Argi da, ene ustez, zein den bi irakurketen horien artean zailtasun gutiena
ekartzen duena hala forman nola zentzuan. Forman, aktore irakurtzeak eska
tzen du hitzean huts bat bederen zuzentzea letra bat kenduz (auetore ~ ae
tore) (18), eskribatzaileak adieetio errakuntza bat egin izan balu bezala; aldiz,
auztore irakurtzeak ez du aldaketarik eta zuzenketarik eskatzen, zeren forma
hori (-au- diptongoa duena) ongi dokumentatua baita Zuberoan Oihenarten
errefrauetan (19). Zentzuan ere auztore irakurtzeak (aztore, hots) ez ditu ekar
tzen aktore irakurtzeak sortzen dituen arazoak, gorago aipatu ditugunak, zo
rigaitzez errazago baita pentsatzea mugaren bi aldeetako handi-mandien arteko
gisa horretako harremanak usuago zirela ihize tratuetan, teatro gauzetan baino.

Beraz, hitz batean erranik, ez digu deus ere ekartzen Charles de Lusse-ren
gutunak Zuberoako pastoralen historiaren egiteko baliagarri denik.

Lehen parte honetako bukaerara heltzean, ikus dezakegu zeiharkako fro
gabideek oinarri guti eskaintzen dutela Zuberoako pastoralen sorrera zehazki
finkatzeko. Franko garai desberdinak aipatu dira, baina ez da argumenturik aur-

(18) Egia da frantsesean eta, iduriz, Erdi-Aroko latinean ere, izan dela denbora batez nahaste
bat aueteur «lat. auctor) eta aeteur «Iat. actor) formen artean. Baina beste aldera gertatu da
nahasketa, diptongorik gabeko forma (aeteur), "autore" ("egile", hots) errateko baliatu baita zen
bait mendez: "liburu baten autore" hamahirugarren mendetik hamaseigarrena arte, eta "edozein
gauzaren autore" hamabosgarren mendetik hamazazpigarrena arte (Bloch & Wartburg 1968). Ac
teur hitzaren erran nahi bema frantsesez (pastoralen tradizioan aktiir hitzari dagokiona) hamazaz
pigarren mendearen bigarren partean agertu zen.

(19) Errefrauek honela diote: Belatz duana ez utz hagati, auztore jingei denagali (85) eta
Neke da beleaz austore (sic) egitea (652). Ikus hitz horren forma desberdinez OEHko sarrera.



NOIZKOAK DIREN ZUBEROAKO PASTORALEI...- B. Oihartzabal 77

kitu, ez sendorik bederen, teatro horren sortzea Zuberoan hemezortzigarren
mendea baino anitzez aurrerago kokatzeko.

DOKUMENTU ZUZENAK

Ikus dezagun orain nolakoak ditugun dokumentu zuzenak deitu ditugunak.
Pastoralak direnaz bezainbatean, dokumentu zuzenetan aipatu beharrekoak
dira, ene irudiko, debeku ageriak, herritarren eta ikusliarren lekukotasunak, eta
eskuizkribuak.

Debekuak

Pastoralak ekitaldi publikoak izanik, herritar anitz biltzen zituztenak, era
kunde publikoek edo elizako kargudunek ez bide zituzten beti begi onez ikus
ten, edo bederen begia izan nahi zuketen haien gainean. Ezaguna da elizagi
zonek kontrako jarrera agertu izan dutela, hemeretzigarren mendearen bigarren
partean behintzat eta gero hogeigarren mendearen lehen partean ere, orduan
nabari baitira bereziki jarrera horren ondorioak (20). Herriko erakundeek la
guntza ematen zieten batzuetan elizagizonei pastoralen debekatzeko, hala nola
gertatu baitzen 1859an Barkoxen Etxahunen kantoreetan ageri den bezala (Ha
ritschelhar 1970: 486).

Lehenbiziko debeku aipatua (21) 1796koa da. D'Etchardy, Ztinharretako
kantonamenduko zuzendaritzako komisarioak galdegina zuen, eta ez baitzen
errespetatua izan debeku hura, kantonamenduko agintariek agiri bat egin zuten
ondotik Alozeko agintarien ahulezia salatuz, eta pastoralean parte hartu zuten
guztiak, errejenta bereziki, zentsuratuz. l796/04/3ko agiria da, haren arabera
Alozeko pastoralaren errejentak (auteur et souffleur de la tragedie gisa ekarria
da agirian) Elissalt baitzuen izena. Pastorala Charlemagne edo Roland zatekeen
(Oyhar~abal 1981/1991: 25).

Ikus dezakegunaz, hemezortzigarren mendearen hondar partekoa da do
kumentu hau, eta ez gaitu laguntzen esku-izkribuen araberako datazioa baino
urrunago joatera.

(20) Apezpikuek zabaldu debekurik ez da ezagutzen, ez hemeretzigarren mendean, ez le
henago. Joan den mendearen lehen partean Chahok ez du elizaren jarrera gogor hori aipatzen (ez
eta lehenago Egiategik ere). Buchonen (1839) lekukotasunaren arabera 1839an Santa Grazin egin
zen pastoralean (Trois Martyrs), Aita Sainduaren jantziak herriko erretoreak utzi zizkion antzez
lagunari. Segurenaz ere hemeretzigarren bigarren partean gogortu zen elizagizonen jarrera, zen
baitena bederen. Herellek (1922: 206) kondatzen du nola 1857an Bonaparteren ohoretan Nabu
chodosor-en pastorala egin zenean, Inchauspe kalonjeak nahiago izan zuen ikusliarren artean ez
ageltu, eta leiho batetik segitu zuen ikuskizuna.

(21) Debekuaren galdearen testua ez da argitaratua izan. Bai, ordea, debekua hautsi ondoan,
kantonamenduko herri kudearitzak egin zuen ageria. Lanorek argitaratu zuen lehen aldikotz
(1905); Herellek RIEV-en (1910) eta Oyhars;abalek ere (1981/1991) eskaintzen dute.
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Antzerkia ageriko ikusgaia denaz gero, ikustekoa da noizkoak diren ikus
liarrek ematen dizkiguten lehenbiziko lekukotasunak. Horretan ere, garbiki
erran dezagun, ez dugu aurkitzen, gaur egun arte ikerketek plazaratu datuen
arabera bederen, Jauliberren eskuizkribua (1750) baino zaharragoko lekuko
tasunik. Alabaina molde horretako lekukotasunik zaharrena, oraingo itxura
guztien arabera, Egiategirena da, eta T. Peillenek argitaratu testuei esker, eza
gutzen dugu (Peillen 1981). Hiru tokitan aipatzen ditu Egiategik (1983 [1785])
pastoralak, eta bera zuberotarra izanik, ez da dudarik Zuberoako herri teatroa
aipatzen duela pastorala hitza erabiltzean, hala nola aita bati galdatzen diolarik,
haren seme alferraz ihardukiz, ea ez ote den ohartu hark lana dialha hiigiint,
merkhatii, eliza besta ta pastorala (sic) bakoitzari hiitsik egiten eztiala ta zii
ganik hartakoz dihariirik eztiala, ezetare jesanik, arren diala ebatsirik? (Egia
tegi, 1983 [1785]: 200).

Eskuizkribuak

Pastoraletako hitzak betidanik idatziak izan direnaz geroz, testuak berak
ditugu haietaz ditugun dokumentu garrantzizkoenak: ez liburuak, noski, bai
takigu pastoralak ez zirela argitaratzeko idazten (22) (eta berant eta bakan (23)
egin baitziren lehen argitalpenak), baina bai errejentek baliatzen zituzten esku
izkribuak. Eta ez dira guti, Herelle-k berrehun bat kontatu baitzituen, kaier za
har batzuetan atxikiak. Ez da harritzeko, horretaz, pastoralen tradizioaren berri
ematen digun dokumentu iturri aberatsena eskuizkribuek eskaintzen baitute.
Gainera, anitzetan aise da erratea eskuizkribu horiek noizkoak diren, zeren ohi
tura baitzen pastoral kaieren bukaeran pastorala noiz eta non egina (24) izan
zen zehazki adieraztea, errejenta-kopistak bere izen-deiturak ere maizenik ema
ten zituela.

Gure auzian ere eskuizkribuek jakinbide baliagarriena ematen badigute,
erran behar da batzuetan zenbait puntu eztabaidagarri agertzen direla: edo zen
bait eskuizkribuk datarik ez dakartelako, edo ekarririk ere urte zenbakiak nola
irakurri behar diren guztiz argi ez delako. Zalantzarik uzten ez duten esku
izkribuetan fidatuz gero, pastoralen lekukotasun zuzen zaharrena gaur egun es-

(22) Tradizioko pastoralez ari gara, ez tradizio horretan oinarriturik idazle zenbaitek egin
dituzten teatro lanez (Zuberoatik kanpo lehenik, hemeretzigarren mendean, eta Zuberoan berean
ere, gero).

(23) Orain egiten diren pastoralak argitaratzen badira (errepresentazioaren egunean saltzen
dira testuak), errepertorio zaharreko trajerietarik arras guti dira argitaratuak izan direnak: St Julien
d'Antioche (1891), Helene de Constantinople (1909, modu barreiatu batean), Roland (1927, par
tez), Charlemagne (1981), Jean de Paris (1994), St Jacques (1996).

(24) Pastoral baten egitea tradizioan ez da pastoral baten idaztea baizik ere errepresentatzea
edo antzeztea.
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kuen artean ditugun dokumentuen arabera J750ekoa da, erran nahi du esku
izkribu horietan agertzen den errepresentazio datarik zaharrena hori deja (Sain
te Elisabeth de Portugal, Eskiulan, Jauliber izanik errejenta) (25). HaJere, Ii
teraturan aipatzen dira beste Jau eskuizkribu, Jehenagokotzat ekarriak:

- Lehena, Clovisen pastoralarena, 1500 urtekoa omen zen (HereIIe
1926b: 17-19).

- Bigarrena, Artzain gorria deitua, 1565 ingurukoa omen zen, eta Oi
henartek ematen digu haren berri.

- Hirugarrena Saint Jacques-en pastora1arena, hemeretzigarren mendekoa
baina hartan, zenbaitek egiten duten irakurketaren arabera (HereIIe, Urkizu)
1634ko data agertzen da.

- Laugarrena, Jeanne d'Arc-en pastorala, oraindik eskuzta daiteke. Ur
terik ez dakar, baina Herellek 1723ren inguruan kokatzen zuen (urte hori ira
kurririk paperaren fi1igranan), eta Baionako Euska1 Erakustokian 1712ko urtea
dakarren karpeta batean emana da, iduri bailuke Lacombek ezarria zuela urte
hori.

Lau dokumentu horietarik biga galduak dira, beraz, eta pastoral ikertzaile
bihi batek ere ez ditu egiazki ikusi aha1 izan. Hitz batean, aipuzko dokumen
tuak dira. Hirugarren eskuizkribua ikus daiteke oraino, Pariseko Bib1ioteka Na
zionalean baita. Laugarrena dela-eta, aitor dezadan ez dudala aurkitu nik He
reIIek paperaren fiIigranan irakurri zuen 1723ko urtea, eta ez dakigu zer
arrazoinez adierazi zuen 1712koa zela Lacombek (edo, honek egin ez bazuen,
nornahi izan zedin, egin zuenak). Dena den Jeanne d'Arc-en pastoralak ez du
halako muntarik gure gaiarentzat, hor aipatzen diren urteak berak ere heme
zortzigarren mendeko mugetarik haratago ez baitoaz (26). Beraz, ez gara pas
toral honetaz ariko hemen.

Ikus dezagun bada nola azter daitezkeen beste hiru dokumentuak.

Clovis (1500?)

Gauza guti erran dezakegu Clovis-en pastoralaren eskuizkribuaz. Buchon
izeneko artxibozainak eman zigun eskuizkribu horren berri joan den mendean
Le Capitole eta Memorial des Pyrenees agerkarietan (1839) (27). Saffores,

(25) Irakurketa txar baten ondotik aurkitzen da 1759ko erreferentzia zenbait ikerlanetan.
Baionako erakustokian den eskuizkribu hartako ex-librisaz, ikus Oiharzabal (1984: 57).

(26) Pastoral horren eskuizkribua Baionako Euskal Erakustokian da (25 zb.); ik. Oyhan;abal
(198111991: 6).

(27) Memorial de Pyrenees Paueko agerkarian (1839ko urriaren 31 eta azaroaren 2a) argi
taratu zena Le Capitole Toulouseko agerkarian argitaratu zen lehenxeago, Alexandre Dumas-i egi
nikako gutun gisa aurkeztua (ikus Vinsonen bibliografia).
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Chahok ere (1856: 124-125) aipatzen duen errejent atharraztarrari erosi omen
zion 1839an, 1500koa omen zatekeen delako eskuizkribua. Herellek bereziki
garrantzi handia eman zion lekukotasun horri. Alabaina, dio Herellek, paleo
grafian jakile berezia zen Buchon, eta haren errana, menturaz hitzez hitz in
terpretatzeko ez izanagatik, ezin baztertuzkoa (28).

Herellek, bestalde ere, pentsatzen baitzuen hamaseigarren mendearen bi
garren partean hasi zela Zuberoako pastoralen tradiz;oa, Buchonen lekuko
tasuna ez zitzaion hain harrigarria, bereziki 1500 zenbakia mende izendapen
gisa ulerturik (ik. 28. oharra). Guretzat, berriz, itxura hitsagoa du kontu ho
rrek. 1500 eta }750 artean bi mende eta erdiren artea dugu, eta ez dugu ongi
ikusten nola, aurreko mendeetako tradizioko lanetarik Clovisen eskuizkribua
soilik atxiki zen ordu arte, iduriz pastoral kaieren tratutik atera gabe. Ala
baina, hark berak dioenaz, Buchonek delako eskuizkribua Saforres errejen
taren etxean atxeman zuen parmi une collection de 60 a 70 pastorales, eta
honi erosi zion.

Eskuizkribu hori ez guk, ez Herellek, ez beste inork Buchonez kanpo, ez
baitu ikusi ahal izan, nekez fida gaitezke horrelako ohar labur batez ondorio
sendorik ateratzeko Zuberoako tradizioaren zahartasunaz. Are gehiago, Saint
Jacques-en pastoralaren datazioan ere baliatu izan baita jakileen lekukotasuna,
ikusiko dugu, nik hala uste dut behintzat, gisa horretako erranak begi kritiko
batez hartzekoak eta ikertzekoak direla beti.

Buchonen lekukotasuna kontuan hartzeko dela ukatu gabe ere, datatze ho
rren egiantza zerbait indartzen duen beste dokumenturik aurkitzen ez duguno,
hobe dugu dagokion fitxa xoko batean gordetzea, ea noizpait handik atera de
zakegun. Baina esperantza handiegirik gabe. Hemeretzigarren mendearen er
dialde horretan behin baino gehiagotan egin dira Europan, eta Euskal Herrian
berean ere, jakingabez edo jakinaren gainean, testu herrikoi (ustez) zaharren
inguruko irakurketa okerrak. Are zuhurrago izan behar dugu eztabaida pizten
duen dokumentua aipatu bezain laster osoki desagertu izan delarik. Horretan
ez nator bat Herelle eta Urkizurekin: azterkatzaileak eginbidea du horrelakoe
tan sinesgogor agertzea.

(28) Herellek jarrera doi bat bitxia izan zuen lekukotasun horren aitzinean. Buchonez egin
zuen aurkezpen batean (Herelle 1926b) agerian ematen du historialari horren esperientzia aberatsa
hamabosgarren eta hamaseigarren mendeetako dokumentuen azterketan eta argitalpenean. Gisa ho
rretan honela zioen: La competence de Buchan ne peut etre mise en doute eta, beti artikulu horretan
berean, Ie temoignage de Buchan suffit pour etablir qu'il a existe un manuscrit de pastorale "qui
datait certainement de 1500". Halere, neke zitzaion pentsatzea egiazki 1500 inguruko eskuizkribua
izan zitekeela hura, eta interpretazio berezia ematen zien Buchonen hitzei, haren errana doi bat
bortxatuz. Honek erran baitzuen: L'une [pastoralez mintzatuz}, intitulee Clovis, est certainement
un manuscrit de 1500, et je Ie [eskuizkribua] lui [Saffores-i] ai achete, Herellek ohar hau egin
zuen urteaz: Cette expression, "un manuscrit de 1500", paraft employee ici par Buchan avec Ie
sens que les ltaliens donnent (/ ['expression "cinquecento", pour dire Ie XVI' siecle (Herelle
1926a: 110).
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Artzain gorria (~1565)
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Oihenartek bere Art poitique basque (1665) delakoan ematen digun le
kukotasuna arras bestelakoa da. Hark ere hamaseigarren mendeko pastoral ba
ten eskuizkribu baten berri ematen digu, eta kasu honetan ere haren hitzari
fidatu behar gara osoki, beste inork ez baitu Ian hori aipatu eta aldebat desa
gertu baita. Oihenarten lekukotasuna, ordea, ez da nornahirena, eta ongi iker
tzekoak dira hark erranak. Hona zer dioen:

It y Eust Un autre prestre, natif de St Jean Pied de Port, nomme Mr Jean
dEtchegaray qui s'adonna aussi a la poesie basque; Cest Lautheur de La
pastorale JntituLee arzain gorria qui a ite Jouee plusieurs fois en Cette Ville.
It escriuoit if y a Cent ans. Jay Ueu Un Volume de ses rimes basques Escrit
de sa main, La plus part de ses Uers sont aussy composes de quinse syllabes,
Et on les mesmes manquements, En la forme, que Ceux dEtchepare (Lafitte,
Cure Herria, 1967: 228).

Mintzatua naiz behin baino gehiagotan aipu horretaz eta ematea komeni
litzatekeen interpretazioaz (Oyhar~abal 1981/1991, 1984). Ez ditut errepika
tuko Ian haietan adieraziak, soil-soilik azpimarratuko hor agertzen diren xe
hetasun guztiak (garaiaz, tokiaz, autoreaz, izenburuaz, siijetaz, bertsugintzaz)
bihirik ere ez dela Zuberoako pastoralen tradizioaz dakigunarekin bat datorre
nik, eta segurenaz ere anakronismo lexikal baten ondorioz kokatu dutela zen
bait euskalarik Oihenartek aipatu Artzain gorria Zuberoako pastoralen tradi
zioaren barnean. Itxura gehiago du pentsatzeak beste antzerki mota bati
zegokiola Etxegarairen antzerki hura, Donibane Garazin eman zena.

Ikuspegi horri jarraikitzen bagatzaizkio Oihenarten lekukotasuna, ustega
betarik, kontrako hipotesiaren indartzera heldu da. Izan ere, Oihenartek idazlan
hartan euskal berstugintzako joera nagusiak aipatu bazituen, herrikoienak ere
bai, ez ote zuen Zuberoako pastoraletako bertsetez ere zerbait erranen bertsu
mota hori ezagutu izan balu eta indarrean izan balitz haren herrian? Iruditzen
zait baietz.

Saint Jacques

Saint Jacques-en pastoralaren kasua da azken urteetan eztabaida gehienik
sortu duena. Lehenik erran dezagun auzia nola agertzen den.

Bada Pariseko Biblioteka Nazionalean pastoral hari dagokion eskuizkribu
bat (211 zb.), segurtamen guztiarekin baitakigu nork kopiatu duen eta zein
mendetakoa den: Saffores izeneko joan den mendeko errejent famatua (29) da

(29) Chahok (1856: 124-125) estimu handitan zeukan. Biziki errejent famatua izateaz gain,
badakigu pastoralak idatzi zituela (Napoleon Empereur eta Cartouche), ikus Oyhar~abal (1983).
Gorago erran bezala, harl erosi zion Buchonek Clovisen pastoralaren 1500ekoa zatekeelako esku
izkrlbua.
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kopiatzailea, eta kopia beraz joan den mendekoa da. Ezin izan daiteke horretaz
duda izpirik.

Eztabaida ez du, beraz, eskuizkribuak sortzen, baina beste zerbaitek: esku
izkribu horretako ex-libris delakoak, hain zuzen. Hona zer dioen horretaz He
rellek (1926: 110)

La copie du Saint Jacques de la Bibliotheque nationale, n.O 211, a ere faite
il y a une centaine d'annees seulement, et neanmoins on y lit, apres l'epi
logue, la date tres lisible du "29 aoat 1634". Comment expliquer cette date
qui ne peut etre celle de la copie? M. Omont, conservateur du departement
des manuscrits, avec l'autorite de sa grande experience en la matiere, estime
que cette date a da etre reproduite par Ie copiste d'apres une inscription que
portait I'ancien cahier sur lequella copie nouvelle a ere faite (Herelle 1926a:
110).

Horretan gelditu zen Herelle, urrunago joan gabe, eta hari jarraiki zaio Ur
kizu ere berriki pastoral horren aurkezpen orokorra egitean (1994). Altabada,
hemen ere datua franko bitxia da. Urteagatik lehenik, baina bestalde ere ira
kurketa horrek eskatzen duelakotz onartzea errejentak bere kopiako ex-libri
sean idatzi zuela testu iturri zuen eskuizkribuko urtea (eta orduan bi mendetako
jauzia eginez!).

Pastoralaren tradizioaren berri dakienarentzat (Herelleren kasua segurki;
ez, pentsa daitekeenaz, Omont jaunarena) arras arradoa hori, zeren beste kasu
bihirik ez baita ezagutzen non eskuizkribuaren jabeak kopiatu baitu beste es
kuizkribu bateko errepresentazio urtea. Areago dena, eskuizkribu hartako ex
librisak deus berezirik ez du, eta urtea agertzen da egunaren, hilabetearen eta
tokiaren ondoan, beste ex-librisetan bezala, inola ere ez baitu seinalatzen ko
pistak beste nonbaitetik hartzen dituela egunari dagozkion erreferentzia horiek.
Dudarik batere gabe, irakurketa horrek ere eskatzen du hurbil-hurbiletik berriz
azterkatua izatea.

Hiru posibilitate dira gutienik:

- 1634 irakurketa makurra izatea.

- Irakurketa zuzena izatea baina kopiatzaileak errakuntza bat egin izana
urtea idaztean (1834 izkiriatu orde, 1634 idatzirik).

- Irakurketa zuzena izatea, Saffores-ek idazketako errakuntzarik egin
gabe.

Lehen puntua ikustekoa da lehenbizikorik, zeren Herellek segurtatzen badu
ere 1634ko data ongi irakurtzen (tres lisible) dela eskuizkribuan, eta hala egiten
badu Urkizuk (1994) ere, dudan emateko baita, ene ustez, baieztapen hori.
Eranskinean aurkituko du irakurleak ex-libriseko parte horren argazkia (1. ar
gazkia), bai eta ondoan konparantza egiteko kopista berak idatziriko 6 xifrea
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(2. argazkia) eta 8 xifrea (3. argazkia). Honahemen xifre horietaz neronek
egiten dudan irakurketa.

Eztabaida dakarren xifrea bigarrena da urteko zenbakian (1. argazkia). Le
henbiziko soakoan, 6 baten itxura eman badakioke ere xifre horri, piska bat
hobeki behatu-eta, laster ohar daiteke ez dela hain segura irakurketa hori. Kon
paratzen delarik, bestalde, Safforesek berak 6 xifrea (2. argazkia) nola idazten
duen, berehala ageri da, guztiz bestelakoa dela zeinua (goitik beherako marra
da 6-rena; ez da batere horrelakoa azterkatzen dugun urteko zenbakiaren bi
garren xifrekoa). Hitz batean, 1634 irakurketa dudazko bihurtzen da.

Zer xifre izan daiteke hura? Lehen behakoan, ez du iduri batere 8 baten
itxurarik duela. Baina hurbilagotik azterka dezagun.

Zenbaki edo letra bat irakurri behar denean, agertzen denari bezainbat be
hatu behar zaio batzuetan eskuak izan duen nondik-norakoari, zeren jestuari
jarraikiz aiseago ikusten baita zenbaitetan tintazko marretan argiki ageri ez den
zeinua. Eta uste dut hori dela gertatzen gure kasuan.

Entseia gaitezen, bada, lehen argazki hartako bigarren xifreari behaturik,
eskuaren bideari jarraikitzera (argazkien ondoko marrazkian nabariago egiten
dugu bide hori urratsak zenbakituz batetik bostera): abiapuntua zeinuaren er
dialdean da (1), halako biribil-erdi bat eginik eskuinera buruz (2), beheiti heldu
da trebeska zeinuaren beheraino, eta hor doi-doia ezagun bada ere, ikus daiteke
puntu bat bezala (3), ageri baita eskua gelditu dela puntu horretan, marra kon
trako eskualdetik goiti abiarazi aitzin. Gem mugimendu batez gora doa marra,
biribil-erdi zabal batean (4), eskuin alderako hondar batekin bururatzen delarik
(5) hastapeneko biribilaren gainetik.

Azterketa horrek baztertzen du osoki 6 irakurketa, inola ere ez baitaiteke
esplika zeinuaren interpretazio hartan behealdeko puntu hura. Are gutiago egin
daiteke kontuan hartzen badugu Saffores-ek 6 xifrea idazteko zerabilen zeinua,
eta segitzen zuen goitik beherako bidea.

Orain behatzen badugu Saffores-ek nola egiten zuen 8 xifrea (30) (3. ar
gazkia), ikus dezakegu marraren nondik-norakoa gorago deskribitu jestuari da
rraiola bere bost urratsetan. Ondorioak, hala da, arras desberdinak dira; ez, or
dea, marra bi kasuetan gidatzen duten jestuak. Batean (1. argazkiko dudazko
xifrea) puntua agertzen den tokian, bestean (3. argazkiko 8 xifrea) behereal
deko biribila aurkitzen da, lehen argazkiko xifrea egitean, kopistak behereko
biribila osoki egin gabe, luma gelditu baitu kontrako eskualdetik abiarazteko
goiti. Eskuak segitu bideak bi zeinuetan bertsuak dira, eta ez da ikusten zein
xifre izan litekeen Saffores-en idazketan 8 baino egokiago litzatekeenik hor.

(30) Bi modutan egiten zuen 8 xifrea Safforesek, manera bera erabilirik, baina lateralizazio
simetrikoetan. Hemen guretzat baliagarri den modua baizik ez dut aurkezten.
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Lehen ukaldian ezinezkoa iruditu zitzaigun irakurketa, beraz, hurbileko az
terketa egin ondoan, arrazoizko bihurtzen da, hainbestenarekin alferrikakoak
baitira ex-librisaren argitzeko emanikako esplikabide arradoak, eta, halaber,
bazterturik gelditzen baitira, ene iduriko, urte horren bestelako irakurketek so
rrarazi hipotesiak.

Azken hitza

Azterketa honen ondorio gisa zer erran ote daiteke? Lehenik, gauza guti
erants diezaiekegula Herelleren denboran jadanik jakinak ziren gauzei. Bu
chonen lekukotasunak ez du batere berrespenik izan, nahiz handik hona do
kumentu berriak agertu diren, hala nola bereziki Oihenarten Art poetique de
lako idazlana, edo Charles de Lusse-ren gutuna, zenbaiti iruditu baitzaie
zerbait berri ekar zezaketela dokumentu horiek pastoralen historiaz. Ordea,
gauzak hurbilagotik ikertuz, deus guti gelditzen da dokumentu haietarik, Zu
beroako pastoralei zuzenean doakienik eta sendo eta doi bat segurtatua
denik.

Alderantziz, ikusten dugu zein den beharrezko kontu horietan doku
mentu azterketa xeheki eta xorroxki egitea zerbait funtsezkorik edo segur
taturik erran aitzin. Hitz baten erran nahia ez baita beti bera garai desber
dinetan, are gutiago kultura era desberdinen izendatzeko erabilia izan delarik
hitz hori pastoral bezala. Halaber, ikusi dugu beharrezkoa dela iraganaldie
tako ortografiaren anbiguitateen kontuan hartzea testuen interpretatzeko, ga
raikoentzat ere engainagarri baitzitezkeen zenbait forma, auctore hitza be
zala 1595eko gutunean.

Areago dena, Saint Jacques-en pastoralaren Pariseko eskuizkribuko urtea
ren idazketa artoski ikertu ondoan, argi gelditu da, gure ustez bederen, bazter
tzeko dela 1634 irakurketa, Herellek segurtzat-edo ematen zuena eta zenbait
ikertzailek ere oraino ontzat ematen dutena. 1834 da, duda-mudarik gabe, ida
tzia dena ex-librisean, eta beste eskuizkribu guztietan bezala bat datoz kasu
honetan ere kopiaren urtea eta errepresentazio urtea. Ez da esplikabide arra
doren beharrik ex-libris horren argitzeko.

Berriz ere, diogun ezin froga dezakegula ez zela hasia hamaseigarren men
dean Zuberoan pastoral trajikoaren tradizioa, Lafittek edo Herellek, eta bestek
geroztik baieztatu izan duten bezala (nahiz, hemen aurkeztu den interpreta
zioaren arabera behintzat, Oihenarten isiltasunak ez duen laguntzen hipotesi
hori). Haatik, erran behar da baieztapen horren egiteko ekarri argumentuak ez
direla indar handikoak, eta edozein modutan ez dituztela berme gaur egun es
kuen artean ditugun dokumentu doi bat fidagarri direnak.
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Urtearen irakurketa Saint Jacques-en pastoralaren esku-izkribuko ex-librisean
(19. mendea, Safforesen kopia)

[Pariseko Biblioteka Nazionaleko esku-izkribua (Euskal saila, 211 zb.)]

1. argazkia

2. argazkia

Xifre eztabaidatuaren marra bidea

6 xifreari dagokion marra bidea
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BIZITZAREN KOMEDIAK ZUBEROAN

Tolosa, 1998-XI-13

Txomin Peillen

Bizitzaren komediak deritzaiet Zuberoan xx. menderarte ematen ziren
ekitaldiei, eguneroko bizitzaren berri ematen digutelako. Ekitaldi horiek ber
durak, kantoreak, tzintzarrotsak, astolasterrak dira; pluralean erabiltzen diren
izenak dituzte.

Bertutearen izenean

Zuberoan ez du aspaldi bertutearen aitzakiarekin gizarte zentsurak egiten
zirela, eta "bekatuaren" arauera, kantu, parantzerki eta antzerki ematen. Zu
beroatik kanpo holakoak ezagunak dira eta beste izenekin, manexen artean, ga
larrotsak, toberak eta tobera mustrak. Zuberoan behintzat ez dago nahasketarik,
tzintzarrotsak parantzerkiak dira, frantsesezko "charivari"ak dira eta "xaribari";
hori euskaraz hegoaldeko ikerlari batzuek asmatua da, bestalde astolasterra an
tzerkiak dira, frantsesez "parades charivariques" edo "farces charivariques*"
izenez ezagutuak.

Nor ukitzen zuten? Nornahi, herriko kargudun, dirudun aitoren seme edo
ez, apez edo apezpiku. Noiz egiten? Noiznahi eta maiz errepikatzen ziren eki
taldiak. Baita baliatzen trajeria serio baten erdian emateko.

Khantoreak

Halare bakoitzak baldintza bereziak ditu; khantoreak dira hedatuenak (hi
tza kasu hortan pluralean erabiltzen da beti) eta "bekatu" guziak aipatzen di
tuztenak, gizarte legehauste guzien aurka eta nornahiren aurka egiten direnak,
senar emazte zaflakariak, emagalduak, apezak, haur hiltzaileak "khantoreak"
eginaz epaituak dira. Horien artean daude zuberotar koblakariek eginak hala
nola Etxahun Barkoixek idatzi zituen Gaztalondoko neskatilak, Maria Solt eta
Casterot, baita Ama alhaba, Elhartxu eta Mifiau ere. Orain, naski ez dakigu
norentzat eginak izan diren ainitz, non ez den etxearen izena agertzen.



90 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Halatan ere joan den mendekoak izan arren edo oraingoak izenak aldaturik
Igelan eman genituen bi XIX mendekoak Nafarroa Garaiko bat Aingeru Iri
garaiek igorria, beste bat Zuberoakoa eta azkenik 1962.an U.ko apezari nor
baitek egina, azken kasu hortan orduko gazteek harrapatu zuten artzain hori
adinez gutiengo zen neska batekin hotel batean. Auzapezak neska deiturik jakin
zuen hamalau urteetan hasita jokuan zebilala. Holako kasuetan urrunago iku
siko ditugun berdurak egiten ziren, eta ez beti zuzenez.

Satira guziak ezin dira hor sartu, ordea, Llelleren mozkor kantua oroko
rrago da, eta Musde Imaz eta Etxahunek apezekin izan zituen eztabaidak hortik
kanpo daude. Halaber kantore irringarri baina ez gaixtoa egin zion ligiar batek
Ahuzkiko ostatuan lehenago etxekandre zen Xixili Baratzabal eta beste bat Li
giko kantu txapelketaren aurka, auzapeza mindu nahiz.

Khantoreen berezitasuna da, eresi edo melodia bat daukatela eta gazteek
"biktimak" topatzen dituztenean mimoz, ikahinkaz eta parantzerki kanta de
zaketela, maiz beren khantoreen ahaidea txistuz hiistiilotsez eta musika soilez
kantalotsez entzunarazten zaie. Askotan kantoredunari herrian ezinbizia egiten
zaio. Gogorra da baina auzitegiei salatzekoaren ordez egiten da. Khantoreen
egitea oraino modan dago batez ere maskaradaetan ematen direlarik politika
gizonenak.

Berdurak

Egintza hortan ez dago testurik. Sexu legehauste edozein izan denean
bakarrik egiten da, merezi ala ez bi bekatu egileen etxeak bidez bide ezpelez,
ostoz, lastoz edo irin zahiz markatzen ziren. Hala L. herrian, gehienbat apez
gogor batez mendekatzeko, F. eta G. andere piadosen etxeak berduraz lotu
zituzten apezetxearekin. Hor, agian, apez gogor batez mendekatzeko, izan
zen, soinuzale edo dantzalditara zebiltzan neskei kofesio txartela ukatzen
zietelako.

Ixilik eta gauaz egiten bazen, batzutan uzten zuen beste lekuko bat "txo
rimalo" gisako panpina bat. Azken berdura hori ezagutu dut, duela hogei urte,
Basaburuko herri batean, andere batek susmoa baitzuen senarra auzotegiko an
dere batekin zebilala bordazale zeudenean; bi bordak berduraz markatu zituen
eta senarraren borda alboan "mustra" bat ezarri bi egurrez egin gurutze bat
landatu zuen eta gurutzearen buruan senarraren txapela zahar bat ipini eta gu
rutzearen besoetan haren "kasabeta" edo txaketa hedatu. Beko aldetik lurrean
banana bat bi liranjaz inguraturik eman zituen.
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Tzintzarrotsak (manexen galarrotsak)

Norentzat?
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Tzintzarrotsa -hala deritzaio zintzarriekin egiten delako- da parantzer
kiaren bideko hirurgarren urratsa, baina askoz mugatuago da. Ez da egiten zin
tzarrotsik alargun eta ezkontzekoen karietan baizik, ezkongabeen arteko sexu
harremanetaz ez da egiten, ez adulterio kasuetan ere, beti alargun bat edo alar
guntsa batek egon behar du gai.

Maiz Belaren lekukotasuna aipatzen da Donapaleun egin zen tzintzarrots
baten gatik, baina Mauleko beste jakilegoa badago eskuidazki berdinean: "Plai
santerie" kronikan hau kondatzen digu Jakes Belakoak.

Naski izan zitezkean eta batikbat kargudunen aurkako ekintzak tzintzarro
tsen itxura zeukatenak, baina hemen Egiategik ere aipatzen duen mozorroen
erabilera agertzen da. Gainera duela hogeita hamar urte Santa Grazin astearte
gizenez mozorrotuak etxez etxe zebiltzan, ez ondotik ikusiko dugun bezala
gaizki egiten, ordea:

"Ainsi Ie Sieur Serey, conseiller au parlement de Navarre, lequellogea en
la presente ville de Mauleon chez Burro, a la conduite du sieur de Belaspect,
bailly et juge royal de ceste dite ville Ie soir du mardy-gras 25 de fevrier 1648
eux dus venant de Basse Navarre et passant icy pour par eux aller a Pau Ie
lendemain. A cause qu'il y eut des masques qui alerent faire des momeries et
fadesses ordinaires a telles gens et en suite les dit masques de lache des coups
de pistolet devant la porte du logis de Burro, disans voila pour monsieur Ie
commissaire."

("Halaxen Serey jauna Nafarroako parlamentukoa Burroenean Maule ho
netan zegoen, hiri hortako epaile eta auzapeza zen Belaspect jaunaren ardu
rapean, 1648 ko otsailaren 25.ean astearte gizenez arratsean, Nafarroa Behe
retik Pauera joan behar zuelarik biharamenean. Gertatu zen mozorrotuak jende
horiek ohi dituzten tximinokerien eta ahulkerien egiten ibili zirela eta gero mo
zorrotuek pistolekin tiroka eman zirela Burro jaunaren etxeko atearen aintzi
nean, ziotelarik: Hau komisario jaunarentzat.")

Nork egiten?

Herriko mutil gazteek, naski, batzutan lauzpabost mutilek, besteetan hamar
hogeieraino; gero baziren entzule eta ikusleak ere urruntxago segitzen zutenak.
Zahar bat edo beste sartzen zen taldean, kobla zenbaiten "hontzeko" edo edana
zelako; maiz aitzinetik apur bat "pintukatuz" berotzen ziren gazteak.
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Tzintzarrotsen iraupena?
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Ligiko eta Santa Graziko berriemaileen arauera, egarritu arte bizpahirur
oren iraun dezake, baita errepika diteke urteetan ere, alargunak gazteriari dirua
eman arte, dantzaldia edo afaria egin dezaten. Kasu bat eman zitzaigun gerla
aurrean eta oraino gerla ondoan zintzarrotsak izan zituen gizon behartsu batena.

Haboro dena, senaremazte elibat -bata alargun ezkondu zena- La-tik H.
ra bizitzera ihesi joanik eta haraino La-ko gazteek jarraiki zitutela. Halaber bes
te alarguntsa bat Li-tik H.ra oinez zoanean herriko gazteek zintzarriak harturik,
bizikletaz jarraitzen zitzaizkion urteetan.

Noiz?

Gutitan egiten egunaz non ez zen andere bakartu bati; gehienetan, ordea,
gauaz egiten zuten, gizon bat hurbil zegoenean. Ez ziren etxetik hurbiltzenegi
baitzekiten "tiro bat biltzen" ahal zutela. Baina etxekoek entzuteko gisan zen
zarata eta "tzintzarrada".

Nola egiten?

Beren musika "tzintzarri" handiekin egiten zuten, alegia "kiiskiiillii" bo
robilekin, behi metalekin eta tai gabe inarrausten zituzten joalteak. Denbora
berean behi adar turuta jotzen zuten, baita zurezkoa ere; azken honek izuga
rrizko marruma egiten omen zuen. Zurezko turutak kono baten itxura zuen kan
potik eta barnetik ahoaren lekuan hestunea. Lizarrez, altzez (altzak baitu bi
hotza) edo pagoz egiten zen Allande Elixagarai gure berriemaileak dionez.

Bertsoak eta zino minoak

Ikusleentzat baziren mimoak, zinominoak, ihakinak eta bi motatako ber
tsoak. Ohidurazkoak ia beti berdinak eta kasuan kasurako eginikakoak haizeak
eramaten zituenak bekatarien beharrietarat eta kontserbatzen ez zirenak maiz;
beharbada Etxahunen Maria Solt eta Castero, Eihartxu ta Mifiaut tzintzarrots
koplak zitezkean ez baziren astolaster batekoak? Hona ohiturazkoak pastora
laren psalmodiarekin ematen zirenak.

Deia Bada hotz, bada bero
gaur egin dezagiin tzintzarrots
Jaun erretorak erran beiteikii
egin ditzagiin gaii oroz.
(Altzai Lakarri, Santa Grazi, Junes Casenave Harigilek emana)
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(Hemen apezaren baimenarekin egiten dute, Napoleon IILak Ezpeletako
gaztei "tobera" baten egiteko baimena eman zieten bezala P. Urkizuk oroitarazi
digun gisa.)

Tiiriit eta tiiriitots
gaur egiueu diigii tzintzarrots
Peirot hunek erran beiteikii
egin dezagiin gaii oroz
(Ligi, Allande Artigau Elixagarai ligiarrak emana).

Astolasterren mehatxua

Tzintzarrotsak oraiko
astolasterrak geroko,
Peirotinak zer egin?
Tzintzarrotsen lotsaz, thiipiiiaia khakegin
(Ligi, Allande Artigau Elixagarai, ligiarrak emanik)

(Honekin dakusagu jendea ohitu zitekela tzintzarrotsari baina astolasterra
ekintza gaiztoagoa zela eta nekez jasaiten zena).

Mehatxutik mespretxura

Peirotina zirintii
phiko berde jan beitii;
Peirot horrek behar dii
iirrin hunik senditii
(Ligi, Allande Artigau Elixagarai ligiarrak emanik)

Itzuleraren mehatxuak

Ai! eia! zer da haul
lagun aphur gira gaur
Iragaraiko mala ziloan
itho zaizku hamalaur.

Peirotina, Peirotina,
adio bihar arrats artino
bihar arratsen jinen giitiizii
bi dozena haboro
sonu baten egiteko (1. Casenave Harigile)

(Hemen Allande Elixagaraiek ere ezagutu tzintzarrotsen zenbakia dator do
tzena batetik hirur dotzenaraino, zeren biktimen askaziak kenduz geroz ezin
baitzen gazte gehiago bildu).

Bertsoak euskaraz ziren, baina batzutan deia bearnesez adierazteko gauza
parregarria izango zela. Berdin Peirot, Peirotina, Peiroton, maskaradetako be
hartsu, ergel, buhame eta bazterkin jendeen izengoitiak ziren maskaradetan.
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Okzitaniera parre eragiteko erabiltzen zen eta arloteentzat, hala nola kantu eza
gunean.

Bubamiek badakite
trinkuntrankun egiten
abate bat ebats eta
galtzapean gordatzen
Lo Peyroto, to Peyroton, a to praube Peyroton

Astolasterrak

Zuberoako astolaster gehienak Patri Urkizuk argitaratu Zuberoako irri tea
troa liburuan daude. Bat edo beste dabilala nonbait badakigu baina ez ainitz
eta baldin badira hogeigarren mendekoak dira, hain zuzen oraindik hurbilegi
direnak jendeak mindu gabe agertzeko. Ez natorkizue Patriziok idatzitako gu
zien errepikatzera, hala nola "Ainozkurtsni", izenarekin Hardoiek Gure He
rrian eman eszenografia "Instrukzioniak", ez eta beste batzuren lekukotasunak
oro. Baina corpus ia osoa eskuen artean daukagunez geroz aipatu liburuan, go
gozketa batzu ekarri nahi nizkitzue.

Nork norentzat eginak

Koblakariek eginak ziren. Badirudi Etxahunek egin zituela, J. Haritsche
lharrek idatzi zuen bezala, eta kantu nagusia salbatu badu herriaren oroimenak,
familiak paperak erre zituenaz gain testu osoak ez ditugu sekulan aurkituko.
Etxahunen izenaz kanpo Jakes Oihenarten bat agertzen da eta bestalde bada
kigu Sorhuetako Hegiaphaltarrek astolaster ainitz egin zituztela eta euskaltzain
urgazle genuen Marzelino edo haren aitak xx. mendean idatzi zutela, bai eta
Leon Sallaberek ere.

Santa Grazin Hardoi oihantzain eta azken astolasteregilearen berriak kon
tatu zizkigun Junes Casenave Harigilek. Koblakari harek ez zituen astolasterrak
idazten, benetan ahozko literatura praktikatzen zuen, antzerki idazte peripate
tikoa eginaz. Astolasterrak emango zituzten bizpalau lagunekin oihanera joai
ten zen egotzi behar ziren zuhaitzen markatzeko estakuruan. Bertso bat "hon
tzen" zuen, zuhaitzari aizkora ukaldi bat eman ondoren, eta ondoan, alboan
zegoen jokulariari, lauzpabost aldiz errepikarazten, halaber egiten zuen bestee
kin eta eskolagabeko eta eskola guttiko jendeek daukaten oroimen harrigarria
ren bidez, Hondagneu-Jauregi ostatuaren alboan zegoen belardian emaiten zi
tuzten Hardoien "ikasleek" bertsoak astolasterretan.
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Noiz emanik
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Dakizuen bezala asko XVIII. mendekoak dira, trajeria baten bamean sal
baturik eta askotan pastorala baten emankizunaren erditan jokatuak eta hala
agertzen da Petitun eta Petik Hun astolasterraren sarrera hitzaldian

Ditzagiin iitzi erregiak
bere zentruetan
permiti ezadazie sar nadin
herriko egitekuetan.

Pastoralak Pentakoste aldian ematen zirenean, astolasterrak tarteka zitez
kean, baina Ihauteri garaia eta haren aitzakian astolaster hutsa eman zitekean.
Tzintzarrotsak errepikatzen baziren, astolasterrak ez, ezen jokuaren biktimek
batzutan auzitegira deitzen baitzituzten.

Zer idaztankera?

Distikoetan baina beti lau lerrotan idatziak hemistikioa markatuz. Nik ber
tso elastikoak deitzen ditudan horietakoak dira, erran nahi baita silaben kontua
nola nahixka doala, hala nola ditzagiin iitzi bertsoa 9/ 6, 11/ 8. Batzutan errima,
gehienetan asonantzia agertzen da. Bertso asko zortzi silabatako bertso lerrora
hurbiltzen saiatzen dira.

Argitaragabeko XX. mendeko astolaster batean ikusi dugu hitz lauezko za
tiak badaudela. Hizkuntz atlasaren egiten zebilelarik X. Videgain holako pi
txiak bildu ditu idatzizkoa edo ahozkoak.

Zentsuratutako bi jendetarik batek frantses izena eraman dezake, gizonez
ko Petit-Jean (Joanes txikia), Pierrot, anderezko Marceline edo bestelan izen
goitikoa gizonezkoak Kabalzar, Joanik Hobe (joanda hobe) eta andereak, Petik
hun (azpitik on), Xiloberde (Txuloberde), Beltxitina, Arieder. Astolasterren
izenburuak bikun dira eta lehena beti gizonarena; batzutan tituluan ez da ager
tzen biktimaren izengoitia, baina Ligi delakoa pentsatzeko da ligiarra edo li
ginagarra zela.

Didaskaliak pastoraletan bezala dira eta ez frantses ereduan orainaldian,
baina iberiar ereduan agintaldian, jalki, mintza, igain, paseia, retira/erretira.
Distikoak lau lerrotan idaztea, agian Espaniatik heldu da, baina errateko ma
nerak ere agintzen du, hemistikioko mozturan botzaren pausu bat egiten zelako.

Mintzairen erabilera

Gaztelania ez zuten irriaren sortzeko mintzatzen. Parrea eragiteko sasi
frantsesa, sasi latina eta batikbat beamesa zerabilten, tzintzarrotsetan baino ge
hiago.
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Halaxen Saroi'handy-k Santa Graziko Jauregian Hondagneu ostatuan,
1916,an Margaita xaharrari bilduek bearnesen bidez adierazten dute komikoa
izango dela:

Si bou boulets crede
aqueso qu'ey bertat,
Igantian dirate astolasterrak.

Egia da biktima bietatik bat bearnesa baldin bazen batzutan bearnes bertso
bat edo beste esanarazten zitzaiola. Oroitzen naiz ahal bezala grafiatuako bear
nes harekin eta Urkizurekin zer buruhausteak izan genituen, Paueko bearnes
irakasleek laguntzarik ezin emanez, bi kasutan postako bearnes karteruak, ira
kurri eta ulertu zituen bertsoak.

Hain zuzen Santa Grazin eman ziren azken astolasterrak bereziki Bala ta
Vi/ota astolasterrean, bearnes ahapaldi asko agertzen da. Bearnesaren edo ok
zitanieraren erabilera hori maskaradetako beltzetan ere ikusten dugu.

Santa Grazin diotenez azken aldikotz, 1930.aren inguruan, astolasterrak
eman zituztenean herrian, B.ko neskatilaren ohoretan, hedexuriek, jendarmek
jokulariak atxilotu zituzten eta Donapaleuko euskaldun tribunalera eraman; han
askatu zituzten pena bezala etxera oinez sartzea emanik. Ez zen zigor handia
baitakigu gerla aurrean bazirela Larraifietik Donapaleura oinez joaiten zirenak
merkatzale.

Astolaster eta tragikomedietan egunorozko bizitza: medikuntzaz

Ihauterietan ematen ziren tragikomedia eta P. Urkizuren lanetan irakur dai
teke nola ematen ziren, baita Ifiaki Mozosen liburu batean testu osoak. Askotan
esan baita etnologia iturria izan litekela, uste dut lehena izan naizela hortan
begia sartu dudana. Hain zuzen Anuario de Eusko Fokloren bi urtetakoak,
1994-1995ekoak, nire Ian batekin bete dira, eta da euskaraz emana Zuberoako
herri sendakuntzaz ikerketa luze bat. Lan horretarako atera nituen astolasterre
tatik eta ihauteriko tragikomedietatik 109 bertso euskaraz, bat sasi espainolez
eta bizpahirur sasi frantsesez.

Lekukotasunen seriostasuna

Fartsak direnak gain uste izateko zen horietan agertzen den sendakuntzak
ez zuela ezer ikusteko garaiko bizitarekin, baina hain zuzen XVlII.mende eta
XIX. hasierako testu horietan agertzen direnak frantses administraritzaren idaz
kiekin, ekarpenekin bat egiten dute. J.P. Thillaud frantses medikuak La Ma
ladie et la rnedecine au Pays Basque au XVIIII erne siecle delako liburuarekin
bat egiten dute bertso gehienek, ez baita hain irriegingarriagorik nola eguno-
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rozko bizitzan herriak entzuten zituen jakintzalari txipien hitzak baino. Esan
nezake euskara jakin balu ikerlariak aurkituko zituela hor berak ezin hatze
manez deitoratzen zituen iturriak.

Medikllen formakuntzaz

Sendagileak ezin duela merkeago egin egiaztatzeko bere formakuntzaren
eta kokatzearen gastuak aitortzen dizkigu.

799 Eta eskolen egitea
Montpelliereko Unibertsailetan
mila libera zitadaziin
kostatzen urtean (Pantzart).

Ondotik beste gastuak eri dirudunentzat botiga edo senda etxe bat eraiki
duelako, naski ez baitziren dirugabekin ospitalera joaiten.

800 Butiga badiantaziit
hamar mila libera

Bertsoak jarraitzen du liburutegiaren kostuarekin

eta biblioteka
"contant" berrogei pistola (Pantzart).

Halaber potikariak bere jakituria nondik duen azaltzen digu

252 Armenian izan niz
bai eta Italian
gaiiza ederrik eta kiiriosik
ikusi dit haietan (Pantzart).

253 Droga etselentez
hona niz kargatiirik.
han ediren ahal
bezain arraroetarik (Pantzart)

Barberlla edo barberak zer?

196 Bordelen sarthii nintzan
aprendizajearen egiten
eta aprobatii izan nintzan
hantik sarri Chartresen (Pantzart).

(Honekin badakigu XVIII. menderaen lehen erdian ikasi duela barberuak
zeren mendearen erditik goiti Baionan izango baita barberu eskola (ik. JP. Thi-
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Baud). Egia da XVIILean zela benetan antolatu barberuen ofizioa, bizargileen
gandik hautsiz eta medikuetara hurbilduz, orduan ere errege diplomak izan zi
rela, eta bertsoak ongi dio kaxetaz, zigiluaz mintzo:

203 FabUlaz mintzo nizala
ez dezazuela pentsa
ezi so egizue non dudan
erregeren kaxeta (Pantzart).

Emaginen ofizioa

J.P. Thillaud-k kondatzen digu nola XVIII. mende erditsutan Euskal He
rriko emagintsek azterketa bat pasatzen zuten Baionako barberu nausi baten
aurrean eta beste azterketa bat parropiako erretoraren aitzinean ohidura onak
eta zintzoak zirelako agiriaren ukaiteko. Hortakotz, ofizioaren zintzotasunaz
arrazoinekin dio bertsoak:

26 nuela zerbait denbora
ikusi zuntudan izorra
eta orai aldiz
ontsa meherik sabela (Ardeatina).

27 Aperentziak manatzen dizue
haurra galerazi duzUla
ez denez geroz izan etxen
Graziusa emagina (Ardeatina)

Garai haietan bi Graziusa emagintsa zeuden Zuberoan, bata Altziiriikiin,
bestea Muskildin eta inguru haietakoa mintzaeran testua.

Bubane eta Xiloberde astolasterrean emagina zintzotasunaren eredu bezala
agertzen da.

Bubane 112 Etxerat utzuli nintzan
emaginareki(n)
emaztea ediren nuan
haurra sorthurik mithilareki(n)

Malku eta Malkulinan neska izorra berriz parregarria.

Barbera 312 Bizkitartean ikhusi dit
malur heltzeu haregatik
xirringa mokoa sarthurik
kontrako xilotik.

313 Ikhusi dit hartarik
inkropisia (sic) lotzen
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eta bederatzi hilabete
ez errennediatzen.
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311 Operazione garratza
ez dea hori othean
sekUlan ez da behar ezarri
hatza diien xiloan.

Haur galeraztea ez da oraikoa eta Malkulinak deitoratzen du izorra izatea.

254 A! ez deia nnalerus
ennazteen zortea,
izan behar puntzela
edo tripa betea (Malku ta Malkulina).

Eta erabakia

287 Zerbait gisaz nik hura
behar diit jauzerazi
haren lotsarik gabe
nahi niizii trankil bizi.

Gorago aipatzen inkropesia edo hidropisia duela emazte izorra batez erra
tea Europa guzian, agian ipuin iturria da hau bezalakoa, haur baten eta ama
baten hizketa, andere izorraz ari:

-Anna! zer du andere horrek sabel haundi horrekin?
-Hidropisia du, ura sabelean eginik.
-Orduan anna! unnea itoko zaio!

Neska izorrari buruz maiz holako bertsoak badira hemeretzigarren mende
hasierako Martzelina ta Xiberoa astolasterrean, hain zuzen neskak nagusi gu
ziekin ume batez izorra geratzen delako eta bere lehen maitale zozoena Xi
beroak denak adarrekin onartu behar dituelako, azken epaiketan.

Haurren sortzea

Gure mendearen hastapeneraino iraun duten ohiturak Zabalaineneko Da
vantarra senar-emazteek, Urriistoien azaldu zizkidaten; hamazortzigarren men
deko emazteen erditzea, moda zaharrean, berdin berdina zen. Ghar dezakegu
ohitura hori munduan zeihar oraindik bizirik dagoela, eta teknika batentzat, be
hintzat, azken hogei urteetan "modernoek" berriz erabiltzen dutela. Irakur di
tzagun bertso zaharrak.

Pierrot eta Xarrot astolasterrean Xarrot emazteak dio gizonari:

253 Ai! ei! Pierrot!
hanitz gaizto dit trenpiia
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inposiblezki gaur
sorthii behar dit hiimea.
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254 Otoi jeiki zite
eta sii handi bat egin
hartan berotzera
ni ere jeiki nadin (Pierrot eta Xarrot)

Bubane eta Xiloberde astolasterrean, morroinak etxekandreari dio haurraz
erditu ondoren:

114 Orai Iibre zirade
Jinkoa dela laidatii;
zure sabelak behar dizii
ene zintiiraz trozatu.

Mutilak etxekandreari eskaintzen diona oihalezko gerriko zabala da erditu
ondoren sabelaren atxikitzeko.

117 Hots emazii oherat
eta har koraje
salda ekarriren dereiziit
oren erdi bat gabe.

Halaxen ere mende hasieran Zuberoako baserrietan emazteek kokariko edo
zizailuan jarririk, sutondoan, haurraz erditzen ziren eta gero ohean etzaten ja
nari bakarra zutelarik orduan oilo salda.

Kokorikoz haur sortzea orain berriz modan dago eta etzanik baino hobeki
egin dezake emazte batek haurra, non ez duen sezariana bat edo indizio bat,
pikura bat hartu haurraren sortzeko.

Diru arazoetan egonik, Thillaud jaunak ez du ez errezeta ez kondu gehiegi
aurkitu artxibotan. Geronek errezeta bat aurkitu genuen Barkoixen Peillene
neko jatorri etxean, 1702.koa, eta Pantzarten errezeta bat agertzen da. Biologo
ez den batek esango luke -ez da zientifikoa- behin inardetsi zidaten bezala,
baina ohartu nintzen bazirela purga errezeta hartan senda belar gisa landare
ezagunak. Jose Elhorga bidarraitar farmazian doktore denari galdetu nion eta
erantzun zidan errezetako gai gehienak oraindik erabiltzen zirela. Jo nuen Dic
tionnaire de la Pharmacopee Franfaise hortara, Pariseko Bibliotheque Natio
nalean ikustera eta han ezagutzen ez genituen bi landare ez zirela asmatuak
izan ikasi; baina landare horiek azteken sendabelar zirenak ez ziren beti on
gertatzen Europara iristen zirenean eta utzi zen Mexoakan eta Xalap delakoen
erabilera.

Naski parregarri zitzaion eskolagabeko jendeari entzutea agian euskaraz
idatzi errezeta zaharrena.
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Bakus 273

246 Sena kassa hobenetik
Erriibarba eta Agarik
Eskamonea, Aloea
Polipoda eta Turbit.

247 Hermodate, Mexoakan
eta Xalap harekilan
behar diizii orotarik
aments libera bedera.

248 Zeren eta eri honek
korpitz handia beitii
drogak ere hala hala
arrazunable behar dii.

Jakina holako purgak azkenean Bakus sendatu zuen, baina Bakusek na
hiago zukean ardoarekin eta purga harez, urean egosia dena ez du hartu nahi:

Potikaria 270 Ekarzu pinta bat hur
eta czar hirakitera
eta drogak oro
hiits bertan hara.

Ala edateko karratxa
Zer infame ezarrio diizie?
Ahotik kakegiten
sarri ikusiren naiziie?

Aurretik eman aiuta edo labamentuak ez dio ezer egin. ez eta jendeari irri
eragiteko aipatu diren beste bi purgek bata azti erremedioa behi-korotzarekin
egina eta bigarren geronek gazte garaian ezagutu dugun gatz purga.

254 Eta bestalde hainitx
persona dira abiisatzen
ema txar eli baten
beitireie kristel emaiten (Pantzart).

(Oraindik gerla honen aurrean eta azken gerla denboran Zuberoan baze
biltzan etxez etxe andere xahar batzu crremedio eskaintzen. Hemen agertzen
kristel emaitea: klisterio ematea da eta ondotik dator baten konposizioa eza
guna eta beharbada oraindik erabilia).

257 Bena haien labamentia
zertaz date konposatiirik
Uthiirri hur eta nafar gatz
alkarrekin hirakitiirik (Pantzart).

Bitxia da nafar gatzaren aipamen hori ezen Zuberoan kabalen sendaketan
ere erabiltzen baitzen Barkoixen idatzi Dassanzaren aldaera batean irakurri du
gun bezala, orain gatz larria esaten diogu gatz mota honi.
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Sangratze edo seinatzeak
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Odolaren kentzea, klistero eta purgekin XVIII-XIX. mendeko sendaketa
arruntak ziren eta parregai Europa guzia. Baina zertan datza korniko baliapidea
edo litroka kentzen dela odola edo idiei bezala zangopetik.

234 Hogeita lau libera odol
idek'ezozu besotik
eta aski ezpada
beste haiiibeste zankhotik.

310 Sangre bat behar diizii
lehenik zankhotik
odola behera
eraits dakiziin biiriitik (Pantzart)

351 Behar ziiniike orai
sangre bat zankhotik
ezpadiizii odola
arras harritiirik (Malku ta Malkulina)

Kolpe eta zauriak

Zaurien azterketa eta praetium doloris bat agertzen zaigu Pantzarten do
kurnentuetan oso gutti aurkitzen dena, salbu hain zuzen antzerki hortan eta Zu
beroako foruan.

Foruak diona.

Jakes Belak 1667.an dio ordaintzeaz bi zauri mota daudela legearen aldetik
desberdin direnak pakatzekotan eta karioago dela desleialtasunez eginikakoa
eta gaineratzen du, ohitura zaharrez, hogei sos, Hogei Morlaseko sosen or
daintzen zina hiru eliza ta elizatxotan egiten dela Zuberoan. Ernaten zen dirua
dolorearen gatik eta barberuaren ordaintzeko zen, lehen diru bezala, pentsionea
kondatu gabe.

Eta neurtzeaz dio foruak: "Legezko zauria hau da, barberuek neurriak
hartzekotan diotena: luzean ontza batekoa edo kana bostgarrena. Neurtzeko
lau zatitan, lau aldiz egin behar da, erditan zulo txuri bat utziz".

Astolasterrak, berriz:

Barberari errozu jin dadin
plagen estatiiarekin
jaun horiek falta gabe
nam diiela ikhusi.
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Arieder 349

Barbera 348

Barberuak ordaindu arte ez luke eman nahi estatua, azkenean irakurtzen
da frantsesez, euskaraz ezarri genuena:

"Nik Nudigas fauna ikusi dudala egiaztatzen dut, hirur erpuru luze ta lau
zabal duen zauria aurkitu diodala buruan. .. zauri hori Pantzart jaunak egin
dio ta nire sendaketa, sendagailuentzat zor zaizkit hogei ta hamarpistola. "

Euskaraz jarraitzen du:

ezpada osatzen (zikiratzen) Phantzart
debriiek zutie eramanen

Baztangak eta txertazeak

Pikotek edo baztangak izutzen zituen jendeeak, batikbat andereak, begi
tartean uzten zituen orbain zulo txikien gatik huna lehenik serioski aipatzen
zen, gero hurrengo ahapaldian trufara iragaiten, alegia izterren artetik txertatua
izari dela:

Ai! Ei eta anderea!
pikotak heltii zereitzii
ageri diitiizii elkhiten
bilhoa bezain iisii (MaIku eta MaIkulina)

Jauna eztiizii posible
eztit pikotarik
txartatiirik niizii mila aldiz,
bi azpien artetik (Malku eta Malkulina)

Ez ditugu gure ikerlan luzean aipatu sendakuntzazko praktika zahar guziak
hemen azalduko, baina zuberotar zaharrentzat badirudi egunoroko bizitza zela
karkaza iturri ederrena. Agian parre minegingarria, eta gaiztoa kanpotarren
gandik hartu dugunean urte askotarako gure buruez irri egiteko ohiturak galdu
ditugu.

Ondorioz

Zuberoan, gaur, kantoreak egiten dira beti, berdurak ere bai noizpeinka.
Moda zaharreko tzintzarrotsik ez da egiten gehiago. Egiazko astolasterrak,
1936.an eman zituen Leon Sallaberek Ezpeize-Dnduraifien, Piarres eta Katixa
izenburuarekin. Azken testu hori Junes Caseneve Harigileren eskuetan dago
Lehenagoko astolasterrek inor mindu gabe arrakasta bat izan dezakete. Badi
rudi 1938.an Lakarrin ere eman zela. Behin, Germain Lexardoi zenak astolaster
zahar bat, inoren izena ukitzen ez zuena, berriz emanarazi zuen, 1979.an. Mas
karaden karietara berritan eman zen Barkoixen.
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Halaber politikazko astolaster berria eman nahi izan zuen Junes Casenave
Harigilek duela bederatzi urte Iraultzaren jakobinismoaren salatzeko. Hamar
bat lagun hartu zituen jokulari izateko baina ikusgarria eman baino bi hilabete
abertzale politikazko egitekotan sartu ziren eta antzerkia utzi. Hau da Zube
roako azken astolaster hautsiaren kondaira laburra. Testua beti egilearen es
kuetan dago eta Mauleko Miroir de la Soule agerkariak zatika argitaratu zuen,
Mila zazpi ehun eta lautanhogeita bederatzi izenarekin. Egileak berriki erran
bezala, antzerkiaren aurretik satanak buhame dantzetan agertzen ziren eta gero
komedia hasi baino lehen, Iraultzaren satiraz "khantoreak". Testua bera ohitura
zaharrez pastorala baten gisa idatzia zen. Bost pertsonaia zituen, haietarik hiru
zuberotarrak. Herriz herri eman behar zen. Oren bat eta erdiko emankizuna
zitekean.

Jakina, Zuberoako lehengo eta gaurko maskaradetan eguneroko bizitza
agertzen da, gizarte kritika badago, baina mugatua nintzenez beste lekukotasun
emaile antzerki eta parantzerkietarajo dul. Hortaz gainera Fran~ois Fourquetek
eta Iiiaki Mozosek Ian onik egin dute eta Dicharry zuberotar gaztea dabila orain
testu horien aztertzen.

Gaur erran dezakegu gizartea ez dela hain gogorra sexuaren inguruko le
gehausteen aurka, baina gizarte kritika orokorki ez da hila, aski bizia da Zu
beroan maskaradetan ikerketek erakutsi duten gisa, Kepa Larrinoak aipatuko
dizuen bezala. Nafarroa Beheran, politikazko tobera mustra onak ematen di
tuztenean, hala nola Amikuzeko tobera, halaber Hirigoyen anaiek eta Antton
Lukuk tobera ereduetan idatzitakoak, ohitura ez da galdua; galarrots eta toberez
nik baino hobeki hitz egingo dizuete, bihar.

Badakigu ere urte askotan nafartartu testu batekin Pantzart tragikomedia
Iruiiean ematen zela urtero. Noiz Zuberoan zuberotar testu zaharrarekin?
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Adolfo Arejita,
euskaltzain urgazlea. Labayru lkastegikoa

O. Sarrera

Txosten hau atxakia bikaina gertatu zait Pefiafloridaren euskarazko Ian
biak berriro irakurri eta gogoeta egiteko XVIII. mende erdiruntz euskalletretan
gertatu zen berritze-aire horren baldintza, giro eta ondorioez. Neurriz laburra
da berez kontearen euskal emaitza: Gabon sariak, 36 orrialdeko sorkuntza poe
tikoa, sarreran bost bat orrialde hitzlauz dituela, eta El borracho burlado gaz
telania-euskarako antzerkitxoa, hau luzeagoa (54 orrialde), baina obra esan
guratsua literatur sorkuntza bezala, genero, gai, motibo eta estiloen aldetik.

Edozein literaturatan gertatu diren berrikuntza guztiak bezala, hau ere ezin
zatekeen gizarte- eta ekonomia-mogimenduetatik ate gertatu, eta gaur ere ezin
dugu ondo ulertu ez interpretatu, ingurune horri ohartu gabe. Espainiako errei
nuan Carlos III.aren erregetza pean aldakuntza nabarmenak gertatu ziren al
derdi guztietatik: industria, nekazaritza, merkataritza, hezkuntza eta pentsa
moldearen eremuetan izan ziren batez ere aurrerakuntza eta garapen nabariak.
Horretan ekintza bikaina izan zuten han-hor-hemen sortzen joan ziren Batzar
edo Ekonomia-Elkarteek. Horietan lehena Xabier Ma Munibe kondeak, beste
jaun zaldun batzuekin batera eraiki zuen Euskal Adiskideen Batzarra izan zen,
jakina denez. Berritze eta aurrerakuntza-fenomeno hau, ideia, jakintza eta le
tren eremuan Ilustrazioaren izenaz ezagutu izan da. Frantzian lehenago eta in
dartsuago erne eta garatu zen ideia-uholdea, muga iragazi ondoren, Hego Eus
kal Herrian berez-berez sartu zen, lurralde hauetako jende goi-mailako eta
eskolatuenen eskutik.

Euskal ilustrazioaren giroaren epeletan sortu zen Pefiafloridaren euskal an
tzerkia ere, zientziak eta letrak elkarri zeutsela joan behar baitzuten, egiazko
eta sinesgarriak izango baziren.

1. Pefiafloridaren biografia-zertzelada batzuk

Hil zen urte berean (1785) argitaratu zen Adiskideen Batzarraren boleti
nean haren biografia bat, luzea eta zehaztasun askokoa, estilo oso literarioan
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ondua. Hura bihurtu da gerora bibliografia-iturri oinarrizkoetarikoa. Hurretik
ezagutu zuen herrikidearen lekukotasun hurrekoa, hil ostetxokoa. Ikertzaileek
gerora beste zertzelada gehiagorekin aberastu dute haren biografia. Muniberen
kasuan, pertsonalitate ospetsu eta izendatua izateak bere aIde ona agertu zuen,
biografia fidagarri baten jabe egitea, zeren garai beretsuko beste euskal idazle
batzuen nonzeberriak hain zehe jakiten ez baita erraz. Gain-gaineko bizitza
zertzelada batzuk gogoratuko ditugu, berariaz beraren euskal lanarekin zeri
kusia izan dezaketenak.

Azkoitiko hirian jaio zen Xabier Munibe Idiakez 1729an, Aita Larramen
dik Salamancan bere gramatika El Imposible Vencido. Arte de la Lengua Bas
congada (Arte) atera zuen urte berean. Seme bakarra. Etxe onekoa. Jesuiten
ikastetxean ikasi zuen lehen eskola eta gramatika. Etxe giroan zaldun bati ze
gozkion mendu eta ekanduak hartu bazituen ere -hala tokatzen baitzen-, era
guztietako herri-jendeaz izan omen zuen harremana mutikotan eta gaztetan.

lrudimen handia omen zuen, eta musika eta literaturara joera handiagoa
gramatika lehorrera baino. Izaera otzan eta barea bazuen ere, zolia etajakingura
handikoa ei zen. Goi eskola har zezan, gurasoek Frantziako Tolosara bidali
zuten 14 urteko zela, jesuitek han zuten ospe handiko ikastetxe batera. Han
trebatu zen konde-semea zientzietan: matematika eta fisika esperimentala, bes
teak beste. Lau urteko ikasketen ondoren bihurtu zen Azkoitira. Ama alargun
dua zen artean. Gazte-gazterik ezkondu eta politika ardura eta karguetan sar
tzen joan zen: hiriko alkate, probintziako diputatu nagusi, besteak beste. Elizan
zein gizarte-ospakizunetan ere aurrerengo zebilen: hainbat konposizio ondu
omen zituen, bai elizan kantatzeko, bai herriko plazan soinutzeko. Herri-mu
sika eta dantzen babesIe sendoa izan omen zen.

1748 inguruan Akademia-Bazkune baten taiua hartu omen zuen Azkoitiko
gau-bigira edo tertuliak. Beste hiri askotan bezala batzen omen ziren han ere
arratsero zaldun, elizgizon eta hiriko jende izendatua orohar, lagunarte gozoan
egoteko. Azkoitiko zaldun eta elizgizon argi eta ikastunak bildu omen ziren eta
araudi bat zehaztu ere bai. Asteko iluntze bakoitzean jardungai berezia izaten
omen zen: zientzia gaiak (matematika eta fisika), gai humanistikoak (historia,
literatura) eta musika lantzen ziren batez ere.

Bergarak San Martin Loinazkoaren omenez eratu zituen festetarako pres
tatu zituen opera-antzerki, musika-saio eta bestelako antolakizunen bidez go
ratu zen euskal gizartean kondearen hotsa. Eta han erne zen Adiskideen Ba
tzarraren asmoa ere, Sociedad de Amigos del Pals izenaz, eta baita eraiki ere
(1764), Pefiaflorida bera buru izendatu zutela. Horren hurrengo, Bergarako
Erret Mintegiaren sorrera etorriko zen hamabi urte geroago (1776), euskal zal
dunsemeen hezkuntza-eskola izango zena. Mintegi hori berezia gertatu zen
erreinuan, zientziei ematen zitzaien garrantziagatik. Hitz baten esateko, Pefia
florida izan zen Batzarraren eta Mintegiaren gidari, buru eta bihotz. Oraindik
gazte zela hil zen 1785ean, kutsatutako eritasun batek jota.
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2. Pefiafloridaren euskal lana

Eskenaratzeari atxikirik daude obra biak. Gabon-sariak (GS), antzerkia ez
bada ere zentzu hertsian, eskenaratzeaz eta publikoaz loturik dago: badira koru
taldeak, pertsonaia edo pertsonai-talde desberdinen adierazkizunak kantuz ema
ten. Bestalde, El borracho burlado (EBB) antzerki-generoan sartzen da oso
osoan, eta honen azpian, komedian. 6pera c6mica bezala aurkezten da sarre
ran.

Obra bitzuk inprenta bidez argitaratu ziren eskenaratze-egunerako: entzu
lego bat izan zen emaitza bien lekuko, eta testu irarriaren bidez zabalgo han
diagoa izan zuten obra haiek, unean bertan zein ondoko aldietan. Datu garran
tzitsua da hau literatura-Ianaren hedapen eta eraginari begira; kondeak bere
sortzapenaren oinatz eta lekukotza ziurra utzi zuen ondoko belaunaldientzat.

Kondeak teatroarekiko atxikimendua Frantziako ikaste aldian hartu zukee
la pentsa daiteke, eta Tolosan jasoko zuela Moliere, Corneille eta Racine-n ga
rai loretsuaren berri. Nolanahi ere, kondeak, eta haren inspirazioz Batzarrak eta
Mintegiaren sortzaileek berebiziko garrantzia ematen zioten genero honi lite
ratura-espresioen artean. Antzerki neoklasikoa defendatzen dute ilustratuok.
Gabon giroko antzerki barrokoak ez ditu asetzen; aitzitik, hezibide eta ekandu
onen bermatzaile izango den antzeki-eredu bat bultzatu nahi dute. Bergaran
finkaturiko printzipioek dioten bezala, Batzarrak antzerkia erabiltzea propo
satzen du, bertute-eskola izan dadin, ez galbide-eskola, garai hartako Elizak
modu susmagarriz ikusten zuen bezala. Elizak orohar eta jesuitek bereziki ez
zuten begi onez ikusten Batzarrak antzerkiari ematen zion papera, honen iriz
pidea baitzen, genero hori guztiz baliokoa zela, ez bakarrik denbora-emanga
rritzat, baizik batez ere gazteriaren eta gizarte osoaren hezibiderako. Ingurune
honen barruan ulertzen dira hobeto kondearen eta haren ingurukoen antzerki
gintza, eta gainerako literaturgintza.

Gabon-kanten inguruan beste sorrera-arrazoi bat ere eman daiteke. Eliz os
pakizunetan biziro parte hartzen omen zuen kondeak, familiaz ere elizkoia bai
tzen Munibe. Eliz zeremonietarako hainbat kantu ondu omen zituen, eta halaxe
gabon-kanta hauek ere, Azkoitia hiriko gabon-elizkizunari zegokion goratasuna
ematearren, ospakizun horretan hiritar orok parte hartzen baitzuen era batera
edo bestera. Baldintzakizun honi, aurreko urteetan beste hiri batzutan egiten
zirenen aurretikoa gehituez gero -egileak sarreran arrazoi nagusitzat ematen
duena-, ez da azalbide gehiagoren beharrik.

2.1. Gabon-sariac

Hau da, dakigula, Pefiafloridaren lehenengo euskal obra. 36 orrialdeko ple
gu mardula osatzen du Ian inprimatuak. Artean eta geroago inprimatu ohi ziren
gabon-kantak baino mardulagoa edukiz eta txukunagoa itxuraz eta letra-tipoz.
Azkoitiko Miserikordian bertan irarri bide ziren.
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Pefiafloridak ez zituen bere izenez argitaratu Azkoitian 1762an gabon egu
nez kantatu ziren Gabon-sariak. Luisa Miserikordiakoa alegiazko monja-izena
erabili zuen hartarako, ezizen bat, gaur ziur dakigunez. EBB opera komikoaren
lehen edizioan ere ez da ageri egilearen izenik, baina bai behintzat aitatasuna
antzematen uzten duen Un Cavallero Guipuzcoano mozorro gabekoa. Gabon
sariak, ordea, egiletasun mozorrotuaz atera ziren: emakume baten alegiazko
izena, Luisa, eta eliz-andere baten izenondoa: Miserikordiakoa.

Zertzelada honen aipua egiten dut, agian egilearen gogoan ere genero bata
eta bestea guztiz bereiziak zirelako. Opera komikoa, zaldun baten kondizioari
hobeto zihoakion gabon-kanta bat baino, literatura-sorkuntza bezala. Publikoa
ere ez zuten bat: antzerkia publiko jantziago eta goi mailakoarentzat pentsatua
zegoen: zaldunak edota haien seme eskolariak, elizgizonak. Gabon-kantak li
turgiaren aldamenean edo gerizpean aspaldiko tradizioa zuen; nolanahi ere, he
rri zehea, edo eliztar zeheak ziren genera horren hartzaileak.

Ondoko edizioetan ere ez da egilearen benetako izenik eman oraintsura
arte. Hurrengorik hurrengo: Euskalerria aldizkarian lehenengo 1. I. Aranaren
eskutik (1883,566-570). Mende honetan Manuel Lekuonak Egan-en (1956, 9
53), eta berandutxoago G. Arestik (1965, Auspoa 48, 47-77), EBB antzerkiaz
eta Barrutiaren Acto-arekin batera.

Gavon-Sariac izenburu nagusiak, edo juntagailu ondoko azalpeneko az
pitituluan, beste bi sinonimo ditu: Gavon-Cantaac edo Otsaldiac. Lehenagotik
ere euskalliteraturan ezaguna den poesia mota baten aurrean gaude, gaztelaniaz
villancico-etan ordezko adiutua duena. Egileak berak aitortuko du hori batere
atzerakuntza gabe, eta agian bere emaitzaren arrazoi ematearren:

Ygazeo Gavonetan eeussinituan gure eehean maquifiabat Gavon Canta im
primitu: batzuee Bilbaoeoae cirala, besteae Madrileoae, Carizeoae, ta eztaquit
nun an urrutietaeo batzuee [...] i,beste ifiun diran Eleizaae imprimierazotzen
ditue ateratzen dituen Cantaae, (azquenie Bilbaoeo San Praiseueo Praille ga
joetarafio) ta gure Azeoitieo Eleizaederrean eantatzen diranae, illumpean guel
ditubeardeve? (GS 5-6)

Aurretikoen artean, Bilbo eta frantziskotarrak ditu aipu Euskal Herriari
doakionez, Madril eta Kadizkoekin batera. Baina hiri gehiago ere baziren, ar
tean gabonez halako kantuak soinutu edo antzeztu ohi zituztenak gure artean.
Agiri bidez on egin daiteke, behinik behin, Bilboz ostean, Gernika eta beste
hiri batzutan ere kantatu izan zirela. Besteak beste, Bilboko Jandone Fraiskuko
1855ekoak (1). Gernikako Gandararen bat ere lehenagokoa da (1757) (2), baina

(I) Cf. <<Villancicos I en basquence, que se han de cantar en ell Real, e Imperial Convento
de N. P. S. Francisco de la M. N. Villa de I Bilbao, en los Solemnes Maytines del Nacimiento de
N. Sr. Jesu-I Cristo, en este ano de mil setecientos y cinquenta y cinco, puestos I en Musica por
el P. Fr. Martin de Oaraveytia, Organista, y I Maestro de Capilla de dicho Convento.»
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honek onduriko eta ezagutzen ditugun hirurak (1762 eta 1764koak beste biak)
argitaratu izan zirenen berririk ez dugu.

Kondeak frantziskotarrak hartzen ditu ahotan. Horrek berorrek salatzen du
zeharka, agian haien gabon-kantak ziratekeela beste guztien artean hotsik ge
hien egiten zutenak. Frantziskotarrek orduko Abandon bazituzten komentu bi,
gutxienez: bata, apalagoa, Basurtun, eta bestea nagusia eta itzal handikoa, Con
vento Imperial de San Francisco zeritzana, gaurko San Frantzisko kalean ze
tzana hain zuzen, eta karlistatean suntsitu zena. Beranduago hor loratuko zen,
kasurako, Pedro Astarloaren obra. Baina komentu horrek XVIII. mendean, eta
XIX.ean ere, loraldi bikaina ezagutu zuen Gaboneko Kanten sorkuntzan, be
randuago Jandone Jakue Bilboko eliza nagusian ere oihartzuna izango zuena.
Munibe-k praille gajo bezala ematen baditu ere, ez dirudi garai hartan Bilboko
hiri ondoko komentu hori hain diru-urri zebilenik. Agian, Kantabria Probin
tziako aberatsenetarikoa zen. Horregatik inprimarazo bide zituen Gaboneko
Kantok. Baina atxakia hori eraz datorkio Jaun Kondeari, berarenen inprimatze
arrazoia sendotzeko.

Tipografia da besteak beste deigarriena inprimaldi horretan, X. Altzibarrek
zuhurki ohartzen duenez (1991, 32). Konposizioaren luzera (36 orrialde) ia li
buru txiki batenera hurreratzen da, areago kuarteta neurrietan inprimatu zela
jakinik.

Edizio-taiuaz gainera, beste berritasun bat ere berariaz aipu du egileak, hiz
kera garbiarena. Arteango batzuk erdal usaineko hizkera narratsagoan eginak
zeuden antza, eta kondea euskara garbiaren zale azalduko da, aurretiaz Larra
mendi eta bestek defendatu zuten bideari dautsala: Ezdebe beste erdara mor
dollozko abek ainbat merezi? (GS 6). Horretan, zeharrez baino ez bada ere,
aitor du Larramendirekiko zorra. Zehazkiago azterkatuz gero, haren hiztegia
(D1) eta gramatika (Arte) eskuartean erabili zituenen duda handirik ez dago:
Cantaac erdaratikoaren ordezko Otsaldiac darabilen azalean bertan, adibidez.

Gabon-kanten izenak dioenez, kantatzeko ondu bide zituen Otsaldi hauek,
orduan beste tokietan ere egin ohi ziren bezala. Tamalez GS-en doinurik ez da
gugana heldu, ez eta EBB-ko bertsoena ere orohar -«Canzoneta de Chanton
de Garrote» ataltxoarena agiriratu zen, hurrean-; baina berberak aitor du, eder
emango dutela entzutean: gure Azkoitiko Musika Aingeruzkoak kantatuko di
tuan iru Kanta aldia (GS 6). Sarreran azaltzen ditu, gainera, nolako bertso mol
deak eihotzen saiatu den, berarentzat zailen edo zirenak gailenduz; hain zuzen,
seguidilla eta aria direlakoak (GS 7).

Egitura ondo taiutua du obrak:

Edizio bat baino gehiago ditu. Cf. Alfonso Irigoyen (1977): «Bilbo eta euskara», Euskera,
393-394. J. A. Arana Martija (1981): Canciones de Navidad. Berrarg. faksimilez, 17.

(2) Cf. Jose Antonio Arana Martija (1976): «Gabon Kanta de Guemica de 1757», Euskera
1976, 89-98.
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a) Lehen Otsaldia. Lehenenik, eskenaren kanpotiko ikuspegia: abeletxe
bat herriko sartzaieran. Entzuleen arreta eskatzen da, gaian sartu aurretik [To
nadillea]. Ondoren, koadroa hurbildik pintatzen da: haurtxoa sehaskan, asto eta
idia aldamenean. Birjina Amandrea alboan hari begira. Hurrengo, egiazko aita
Jainkoaren miraria azaltzen da: argia kristal garbian sartzen den bezala, sartu
da Jainkoaren hitza Amandrearen sabel garbian. Ondoren, aitaordekoa. Hu
rrengo, hango bakartade giroa. Itxurazko soledadea, ezen zeru guztia du lagun:
aingeruak ditu kantari, berri ona iragarten. Azkenik, herritar guztiei erregu
deia, haurragana hurbil daitezen, umilki adoratzera eta eskariak egitera. Hark
eroango gaitu Aitaren magalera [Segidilla].

b) Bigarren Otsaldia. Aurreko eta ostekoa baino askoz laburragoa. Na
turaren alabantza, izadiari eta haren osagarri ederrenei (eguzki, ilargi, izar,
zeru-lur, mendi, muino, ibar, ibai, erreka) bizia ematen diela [Rezitatua]. Jaio
berria munduaren kreatzaile [Ariatxoa].

c) Hirugarren Otsaldia da luzeena. Artzain-kanta baten bilbatzen da otsal
di hau. Hitzlauzko sarrera-azalpenaz, Adirakia, abiatzen da. Ondoren Tirfin eta
Filis artzainen kopla-segida luzea dator, artzain-koruaren laguntzaz kantatzen
dutela.

d) Atzenean, Kopla jostailuak.

2.2. El borracho burlado

1764an plazaratu zen Azkoitian, uztailean (2tik 7ra) egin ziren Batzarretan,
itzulitako beste antzerki-lan birekin batera (Metastasio-ren La clemencia de
Tito, Joakin Maria Egiak itzulia, eta El mariscal en su fragua, frantsesez Que
tant-ek onduriko Le Marechal Ferrant zeritzanaren egokitzapena, Pefiafloridak
berak atondua). Urte bereko irailean (1Ian) antzeztu zen Bergaran, San Mar
tinen ohoretan ospatu ziren jaiak zirela-ta. Hots handia egin omen zuen, eta
zaldun asko joan bertara ikusten. Harik denbora gutxira sortuko zen Batzarra.

Argitaratzea ere urte berekoa da. Bergarako Udalak antzezte egunerako in
primarazo baitzituen Muniberen opera bitzuk, berak sortua eta itzulia.

Obra honek ere, lehenengoz argitara zenetik, bere transmisioan ia mende
eta erdiko etena ezagutu duo RIEV aldizkarian atera zen atalka lehen edizioaren
reprint bat (3), eta askoz beranduago bigarren edizio faksimil bat egingo zen
1969an Biblioteca de la Gran Enciclopeadia Vasca-n. Artean, gorago aipatu
dugun Aresti-ren Auspoa-ko edizioa dugu (1965) (4).

Izenburua, azaleko testu guztia, pertsonaien aurkezpena, azpititulu, des
kripzio eta aurkezpen guztiak gaztelaniaz daude. Testu antzeztua euskara-gaz
telanian dago, baina gaztelaniak arlo handiagoa hartzen duela esan daiteke.

(3) Cf. R/EV. 1907: 383-408, 481-496; 1908: 298-301, 564-568; 1909: 248-260.
(4) Auspoa. 48 znb., 79-160.
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Euskaraz esateko idatzia dagoen testu guztiak gaztelaniazko itzulpena du al
damenean (5). Horren arrazoia begien bistakoa da: euskara aditzen ez zutenek
ere antzezlana arazo barik konpreni zezaten. Euskarazko testua, bestalde, hitz
neurtuz dago: egileak berak ohartzen duenez, kantatzeko egina da. Ilustrazioa
ren estetika asmoen barruan, antzerki musikatua bultzatu zuen Batzarrak, Fran
tziako komedia-opera eredutzat hartuz. Hala bada, gaztelania da antzezlarien
hizkuntza oinarrizkoa, eta euskara kantuzkoan.

Obra honen egitura, gaia, balio literarioak eta eraginak behin eta berriro
aipatuak izan direnez, ez naiz horretan luzatuko.

3. Hizkera euskal testuetan

Honezaz ere azterketa batzuk eginak dira, eta hizkuntzari dagokionez X.
Mendiguren (1987,135-162) arduratu da berariaz gai hau EBB-n aztertzen. Hu
rrengo, X. Altzibar (1991) murgildu da testu bietan, obraren edizio kritikoari
ia bostehun oin-ohar eta glosarioa erantsi zizkiolarik.

Ondoren emango ditudan zertzeladetan, haiek esandakoaz gainera zerbait
gehitzen saiatuko naiz, gauzaren batzuk errepikatzeko arriskuari gehiegi be
giratu gabe, hala ere.

3.1. Gipuzkera da kondeak bere izkribuotan darabilen dialektua, eta ze
hazkiago, mendebal gipuzkera. Beraz, Otxoa de Arin ordiziarraren eredutik
hurbilago dagoke morfologiaz, Mendiburu edo Kardaberaz-enetik baino. Baina
senide hurrekorik izatekotan, Larramendiren Azkoitiko sermoia dateke bat.
Hura 1737an predikatu zuen jesuita euskalzaleak Birjinaren izenaren egunean,
irailean, Xabier Maria artean zortzi urteko mutikoa zela, eta ezin da pentsatu
argitaratuko zenik, ez baitzen usu. XVII. mendeko Azkoitiko monja baten gu
tunak ere -Satrustegik FLV-n argitara emanak- aurretiko egokiak lirateke
zenbait forma kontrastatzeko. Nolanahi dela ere, morfologia aldetiko kidetasun
edo hurbiltasun bat bada aipatu testuen eta Muniberenen artean, Azkoitiko,
Urolako edota Gipuzkoa mendebaldeko hizkera lotgune duena. Hango bertako
hizkeraren zenbait forma isladatzen direla kontearen idatzietan, berehala iku
siko dugu.

Hala ere, testua irakurriz ohartzen gara ez dela euskara lokala; tokiko hiz
keraren eta mendebaldeko formen kutsua berez berez irristatzen bazaio ere,
ekialde edo erdi-ekialdeko ereduen presentzia nabaria duo Horretarako gogoan
izan behar da, ordurako gipuzkera literarioa loratzen hasia zela: Larramendiren
gramatika (Arte) eta hiztegia (DT) lehenengo, hegoaldeko euskal literaturaren
pizgarri eta oinarri izango zirenak. Horrez gainera, Munibe idazten hasi zeneko,
Mendiburuk argitaratuak zituen artean Devocioa (JVD) (1747) eta Otoizgaiac
(1760), eta Kardaberazek ere bai Cristavaren bicitza (1760), Egercicioac

(5) Elebitasun hau, eta halako sorkuntza-obra baten barruan, interesgarria dateke testu kon
paraketa baterako ere. Aintzindari dugu Munibe holako testu mota baten itzulpen-saioa egitean.



114 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

(1760-61) eta agian Astete-a eta beste opuskuloren batzuk. Ereduok gipuzkera
literarioa ekialderantz zeramaten, eta kondea ere ez dago prestijio-eredu horren
kutsutik libre: halako koine antzeko bat eihoko du, behin mendebalde, behin
ekialdeko formak erabiliz. Orohar, Larramendik Arte-n deskribatzen eta DT-ko
adibideetan eskaintzen duen ereduari hurbildik jarraitzen zaiola esan daiteke.
Hala bada, erakusleetan, 2. graduan oriee (eseu orietatie, GS 4) erabiltzea izan
daiteke adigarri on bat, beste askoren artean. Aurrerago aitatuko ditugu DT
iturri duten neologismoak ere.

Bizkaieraren eragina ere ezin da ukatu. Sortetxea Markina ondoan zuten
Munibetarrek, eta kondeak harreman estuak zituen odolez eta adiskidetasunez
hango jendearekin. Berriz gogoratuko dugu emaztea ere onatiarra hartu zuela.
Arrazoi batzuk edo besteak izan, Bizkai tradizioko hitzez eta egituraz josita
dago kondearen obra.

Gehitxoago sakon dezagun hizkera-berezitasunen puntuan.

3.2. Moifosintaxia

Aditza

a) Mendebal gipuzkeraren ezaugarritzat jo daitezkeen honako formak
aipa daitezke:

- erazo faktitiboa, beste idazle gipuzkoar askotan ere zabal dabilen arren,
mendeb. hizkerarekin dago kidetua. Aditzoinaz zein partizipioaz, bietara da
rabil: argierazotzen (GS 4), sartu arazoko aut (EBB 5).

- Aditzizenak eraikitzeko -te / -tze bitasuna gertatzen da hainbat aditz
eredutan Bizkai eta beste euskalkien artean. Behin baino sarriago hautatzen du
Bizkai erakoa. Adib. Kanpaiak jotera (EBB 8). Baina hurrengo bertso-lerroan:
Kanpaiak asitzen dira, asi-tzen eredua darabil.

- Laguntzaile iragankorraren adizkietan, deu, debe, neban (6).

Iragan datibokoa laguntzailean dizku darabil, bizkaierako deusku / -z adiz
kiaren nori-hizki berbera duena (7).

- Egin lag. aoristoa hiru pertsonako adizkietan sarriro darabil, bestalde
gipuzkera klasikoan ugari eta zabal lekukotua. Hala darabiltza egiozu, egiezu
edo egiztak obj. pl.duna (8). Baina ezan lag.eaz ere baditu holako adizkiak,
adb. zaiogun (9).

- Aginteerako adizki laguntzaileak gero kutsukoak direnean -ke atzizkiaz
eraikirik ikusi ohi dira Bizkai tradizio zaharrean, eta berdin hain zaharra ez den

(6) Cf. Jaincoac nai badeu (GS 6), guelditubeardeve (GS 6), secula alacoric nola ecussi ere
ez nevan ecin asmatu nevan (GS 7).

(7) Cf. bialtzen dizcuen azquero (GS 4).
(8) Cf. eman eguiozu (GS 4), adierazo eguiezu (GS 4), lotara ezarri eguistac (EBB 6).
(9) Cf. Escazaiogun (GS 16).
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Afiibarro eta Juan Mateo Zabalagan ere. Munibek, Txantonek saltzaileari
emandako erantzunetan, aginteera kutsu garbikoak daude: Ara nere Emaku
mea, orain zer egintxo bat daukat, ta gero biur daitezke (EBB 34), Andretxoa,
orain presa degu, beste ordu baten zatozke (EBB 35), Atozke bazkal onduan.
(EBB 35).

- Aniztun (pI) baliorako bakun (sing) zentzuko adizkiak erabiltzearen az
terrenak Bizkai ekialde eta Gipuzkoa mendebaldeko testuan ematen dira noiz
behinka. Kondearenean ere badira halako batzuk: zera (zuek), zaude (zuek),
dezu (zuek), zauzka (zuek) (10). Mogelen testuetan hainbat adibide idoro dai
teke, baina modurik erregularrenez darabilen idazlea Frai Bartolome dugu.

- Aditz trinkoetan ikusi aditzaren adizkiak ditugu: dakusgun, bizk. da
kuskun, eta dakustan (11).

b) Ekialde joerakoak dira, ordea, ondokoak:

- Mende-atzizkietan -en, -ela egitea, mendebal erako -an, -ala barik.
Hala, dela, dena erakoak darabiltza (12).

- dute, dituzte egiten ditu edun aditzaren 3. pers. aniztunak, beraz -te hiz
kiaz, eta ez -e hizkiaz (due, ditue), gipuzkera mend.ak ohi duenez. Beraz, gi
puzkera ekialdeko joera (13).

- dadukat adizkia, daukat baino ekialde joera handiagokoa da (14).

- Etzan aditzaren dautza, zautza adizki aniztunak, gip. eta ekialde eus-
kalkiei dagozkie (15).

c) Arkaismoez ezin hitz egin daiteke zentzu hertsian obra hauek direla
ta, zeren idazleak, beste klasiko askok bezala, garaiko entzuleen ulergarritasuna
bilatzen baitu. Hala ere, gaurko ikuspegitik zahar-azterrentzat jo daitezke zen
dozena (zentozena), gengian (genkian, genekien) bezalako adizkiak, n ondoko
ozendurak bitxi bihurtzen dituenak. Inguruko hiztunek hala erabiliko zituztela
pentsatu behar da.

d) Tokiko edo inguruko hizkeraren adigarritzat jo daitezke beste hauek:

(10) Cf. Eguzqui andia / Yzar arguia / Lastotan dautzan / aureho orree / sortuae cera, / fa

orren mendera / viei artean / zaude zuee (GS 19), Ain gueldiriean / eeuen toquian / leeu batean
/ zausca zuee (GS 19), Eranzun bada lagunac / essandezun bezela (GS 23).

(II) Cf. nola gue dacusgun gaur (EBB 22), bafia dacustan ea / nere Chapelcho adobatuba.
(EBB 24).

(12) Cf. Gurequin dela (GS 16), naiz dena dela (GS 16).
(13) Cf. bocie onenae dituztenai (GS 21), eeintzuec au eguiten duten canta berri onetan (GS

21).
(14) Cf. aur biurturic / gaurco gavean / daducat nic / guizon tristea (GS 19).
(15) Cf. zue gordeco dituzu / or zautzan leeutie (GS 24).
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- diaz (doaz) adizkia, berariaz gipuzkera mendebaldean ezagutzen dena.
Besteak beste Mogelen gipuzkerazko testuetan guztiz ugaria da; ez, ostera, bes
te giputz autore klasikoetan (16).

- zat, bizk. jat eta gip. zait adizki-formen erdibidekoa, gaurregun ere ber
tsotan, puntuak hala eskaturik, sarri erabilia (17).

Mugatzaileak, deklinabidea eta beste

a) Mendebaldea zentzurik zabalenean hartzen badugu, bizkaieraz gainera,
gipuzkera mendebaldekoa barruan dela, eta nolabait ekiaideko gramatika-ezau
garriekin oposatu, ugariak direla esango dugu mendebal hizkeren bereizgarriak
testuan. Baten batzuk garanduko ditugu:

- Perts. izenordainetan, 3. pers. anizt. eurak darabil batzutan, edo honen
gen. edut. euren (18).

- -ea sintagma mugatua -a bokalez amaituriko hitzetan. Adb. Tonadillea
(GS 9).

- -ori, -au eta batez ere -ok mugatzaile hurbilak ugariak dira Ian bietan,
Bizkai testuetan gertatu ohi den bezala. Haia zentzu positibo zein negatiboko
izenondoekin eraikitzen diren bokatibo-sintagmetan: Emen engoan i / urde zi
kiflori (EBB 4). Baita ere Iehen edo bigarren pertsonei, sing. edo pi., dagozkien
izen-sintagma markatugabeetan ere: Eldu bada irurok, / ik burutik, / ik gerritik,
/ eta ik oin aldetik (EBB 13). Era berean, Iehen edo bigarren graduko posesi
boen ondoko izenetan: zuben gosariori / ozten oidago (EBB 18) (19).

Baina Bizkai euskaran usu denaren kontra, mug. generikoa erabiltzen ere
badaki halakoetan: Artzen badegu / bien artean... (EBB 9).

- Orien mesedeok, Bizkai tradizioan sarriro aged den euron mesedeok
goi-tratamenduko izenordainaren parekoa da (20).

- -az instr. soziatiboaren lekuan darabil, Bizkaiko -agaz hizkiaren pareko
bezala. Hala nabari da beraz batera adizlagunean. Ziurrenik, bost silabako neu
rriari egokitu beharrik forma Iaburtu hori hautatu du (21).

- [Izen -ekin / -gaz + Izen] juntadura edo koordinazio balioko egitura,
Bizkaiko aldean baino Gipuzkoakoan ia sustraituago dagoela esan daiteke, be
rariaz mendebal gipuzkera osatzen duten Urola eta Goiherrikoan. Lardizabal

(16) Cf. alcar aturic diazela (GS 21), ura / empleatzera diaz (GS 33).
(17) Cf. Ay niri cer eguin otezat! /oriez ibilten aztuzat. (EBB I).
(18) Cf. Euren damu gaistoan (GS 25).
(19) Ondoko adibide honetan: Jaun andiau ecustean (EBB 31), ni lehen pertsonaren ordez

dago mug. hurbildun IS.
(20) Cf. Egun on Jaungoicoac dietela / orien messedeoi. / Une ascotan egon ditezela /orien

messedeoc. (EBB 33).
(21) Cf. guero eramango gaitu /veraz batera (GS 17).
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eta Iztuetaren testuak apurren bat jorratzea asko da hori frogatzeko. Gipuz
koako alderdian gaurdaino bizirik iraun du gainera egitura honek. Azkoitian
bertan arruntak dira hiztunentzat, aitarekin ama etorri dira eta halakoak. Pe
fiafloridarenera itzuliz, soziatiboaz barik, -az instr. mugatuaz ere eraikitzen du
balio hori, -ekin soziatiboaren gainera. Itxura guztien arabera, haren hizkeran
guztiz ohizkoa izan behar zuen egitura' honek (22).

- -rean ablatibo arkaikoaren azterrena ere badugu sekularean horretan.
Euskara zaharrean, bizkaiera baino eremu zabalagoa hartzen bide zuen (23).

- Zenbatzaile multzokari aniztuna adierazteko, guziak / guztiak formaz
gainera, izan aditzaren orainaldiko f1exioak erabiltzen ditu. Hala diranak 3.
perts., baina baita zeranak 2. koa ere. Beta G euskalkietan zeharo hedaturik
dagoen multzokari zahar kutsuko hau -ez dakit gaurregun Azkoitian erabilia
den- bizi da oraindik Oizpeko auzoetan, besterik ezean diran guztiak beza
lako perifrasietan. Dena den, XVIII. eta XIX. mendeetan lekukotasun ugariak
ditu, batez ere Bizkaiko aldean: dirianak, dirianok. Muniberen testuan bereiz
garririk interesgarriena, zeranak 2. pertsonakoa erabiltzean datza (24).

- ezpada junt. aurkariaren erabilera, Bizkai euskaran ugaria dena (25).

- Mende-perpaus osagarrietan -na atzizkia erabiltzea, Bizkai euskaran
ezeze, gipuzkeran ere zabal dabil, baina berariaz gip. mend.ean. Ugaria da, esa
terako Goiherri aldeko izkribatzaileetan (Iztueta, Lardizabal). Urolako hizkeran
gutxienez gaurdaino iraun du, eta areago erabili ohi da bertsotan, puntua hor
nitzeko egoki datorrenean. Kondearen testuetan ere ezaguna da, jakina (26).

- Izenaren eskuman kokaturiko perpaus erlatiboak, Mogelegan hain uga
riak direnak, Munibek ere lekukoturik ditu inoiz. Hala: Nola naizan Zapatari
/ lama andia dudana... (EBB 15). Berez euskara osaka egitura da hau, baina
Bizkai autoreetan, berariaz Markinaldekoetan, are ugariagoa.

- ain... zein da korrelazio-egitura konsekutibo zentzukoa, berariaz Biz
kaiko tradizioan dokumentatua dena ere badarabil, ondorioko aditzari mende
ragailurik ipini gabe gainera: ain da poz nere gogoa / zein da ezdakit zer egin
(GS 17).

b) Erdialde edo ekialdeko hizkera-ezaugarritzat eman daitezke beste
hauek:

(22) Cf. Ceruaz Lurra. ta Ychasso zavalac (GS 18), itz batean Cerua vere arguiaquin I Lu
rra. ichassoaz, ta ur guciaquin (GS 18).

(23) Cf. gurequin bearco dezu / beti secularean (GS 24).
(24) Cf. essango ditut diranac (GS 10), Ezda Arzayric guelditu I inguru gucian. / diranac

emen datoz I bada elcarren leyan (GS 23), atozte. atozte ni gana ceranac (GS 18).
(25) Cf. ecin beste modus pagaguitzaqueala ezpada arequin (GS 4).
(26) Cf. Arzayzat zendozena I aincifia guenguian (GS 25), Essagundu Munduac I Jesus jaio

dena (GS 32).
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- Erakusleetan abek ald. gipuzk. mend.ari dagokio. Era berean aura 3.
pers. sing., Deba arroko gipuzkeran ere erabilia dena. Mogelek horraitio ura
hobesten du testuetan (27).

- berak 3. graduko izenordain aniztuna eta berari dagokion beren edu
tezkoa aniztuna (28).

- Izenordain edutezko bihurkarietan ere, nere, gere, zere eredukoak di
tugu. Nolanahiere ez dago oraindik gure / gere neutralizariorik. Edutezko
arruntak forma neutroekin osatzen ditu (29).

- -(e)z instr. mugagabea bat bezalako zenbatzaileekin (batez) nekez era
bili ohi da bizkai euskaran (30).

- ainbat berdintasun konparazioko posp. bezala: Ezdebe beste erdera
mordollozko abek ainbat merezi? (GS 6). Bizkai euskaran -en beste, aina edo
antzekoren bat agertu ohi da.

- zein anaforikoa erIaL mende-perpausetan mugaturik deklinatzen da, eta
ez Bizkai euskaran bezala mugagabez. Hala zeinean (canta onen irudidea, cei
fiean asmatzen dan... , GS 21).

- bait- aditz aurrizkia, giputz euskaran ohi denez, kausa-zentzua marka
tzen darabil: bait da (donzella / bait da garbia, GS 12, mirari aifi andiau /
guertatu bait da, GS 12).

- -tekotzat hizkia, helburua markatzen duena, ugaria da aditzizenekin
ekialde euskalkietan, baina gipuzkeraz ere ezaguna. Larramendik ere aipatzen
du bere Arte-an (ed. Altzibar, oh. 148, 183). Behin baino sarriago darabil kon
deak: ta ongi etorri on-bat / ematekotzat (GS 22), ogi puskatxo bat / irabaz
tekotzat (EBB 14).

3.3. Lexikoa

a) Hemen ageri da nabarien Larramendiganako atxikimendua, adibide-
kopurua hain ugaria ez bada ere:

adiraki, 'oharra' (Adiraquia, GS 21).

askideatu (asquidatu, ta cumplitudezue, GS 5).

egokilkida, 'metafora', testuan egokikilde bezala datorrena (Arzayaren ego
quiquilde edo Metaphoraren azpian, GS 22).

irudide (canta onen irudidea, GS 21),

(27) Cf. utci erassoco disca / laster baster avec (GS 25), Beti goiz. ta gabean. / aura picher
artean (EBB 3), ta ni aura billatcen (EBB 3).

(28) Cf. Avereac verac (OS 11), veren arnassaz (OS 1I).
(29) Cf. ezgaitzala arren utci / guere vician (OS 16), Ourequin dela (OS 16).
(30) Cf. laguntzeas / Estrivillo batez gucien artean (OS 22).
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mirari (GS 9).

ongiro, 'benignidad' (nai oi dezun onguiroarequin, GS 4).

b) Bizkai edo mendebaldeko euskalkiarekiko kidetasuna salatzen dute
hainbat hitzek. Hitz bat edo beste izendatuko dugu Bizkai airekoen adigarritzat:

albo (alboan jarrita, GS 11).

algara, Bizkai euskaran da erabiliena, idatziz zein ahoz, baina giputz men
debaldeko autoreetan ere ezaguna da (31).

ames ald. (amez alegreaquin, EBB 7) Bizkai taiukoa da, amets erdi eta
ekialdekoaren ondoan.

antxinako (Melon anchinaco Organista buapo are, GS 7), aintzinako ba
rik.

atxur, erdi eta ekialdeko aitzur barik (32).

ausi, pentsa daiteke mendebaldeko ausi ald. dugula, eta ez (h)autsi erdi.
eta ekialdekoa (33).

bear, 'lan', eta beargai, 'zeregin', Bizkai euskaran erabiltzen diren bezala
darabiltza, baina langai ere bai (34).

berariaz (GS 5).

burdinara (Burdifiara, GS 33), burdin + are osagaiez eraikia, mendebal
kutsuko hitza da, duda barik.

ediro, 'aurkitu' (ediro ecindet, EBB 1), Otxoa de Arin Ordiziakoak, Ba
rrutia eskribauak eta Mogelek darabilte besteak beste aldaera berau, Bizkaiko
beste idazle askok idoro darabilen bitartean. Nolanahi ere, Urola eta Goierrin
arrunta zen hitz hau (35).

eleiza (Eleizaac, GS 6), eliza barik.

elkarren leian, 'zeinek gehiago', gipuzkera tradizioan ezaguna, baina as
koz ugariagoa Bizkai ekialdekoan (Mogeldarretan adib.) (36).

eskerge (Mendi esquerguea, GS 19), bizk. eskerga, Bizkai euskara tradi
zioan ugaria, berariaz bizk. ekialdean, baina gipuzkerakoan ere ezaguna (Kard.,
Izt.).

(31) Cf. Algara,jarreac (GS 32).
(32) Cf. Achur, Burdifiara. ta / golde biurturic (GS 33).
(33) Cf. Aussiric gabe (GS 13).
(34) Cf. bada bid guera / bere bearrarequin (EBB 14), goicean goiz bearrera (EBB 15),

Aimbeste bearguairequin, I au ecusten badet nic (EBB 14), estubenac langairic / ifioz escuartean
(EBB 14).

(35) Cf. Barrutia: Pobrero xaio zara Jesus dulzea / ediro ezin arren ostatu obea (Acto 2 J).
(36) Cf. diranac emen datoz / bada elcarren leyan (GS 23).
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ete bizk. ald. ere inoiz badarabil, ote orokorrarekin batera (37).

idizil, 'zigor, barda' (verga). DRAE-k Bizkai euskarakotzat dakar, D. Agi
rreren Kresala-ko adibidea ematen duela (38).

igaroko (Ygaroco urtetan, GS 5), gaurregun ere Bizkai aldean bizirik di
rauena laburdura bidez: idako / irako astebetean erako esapideetan.

ingura(tu), 'maneatu, bizkortu', Moge1ek darabilen ingira adi / zaite agin
du-lokuzioaren parekoa da (39).

inoz (GS 9), inoiz aldaera barik.

inunzi, 'erratz, ginarre' birritan ere badakar Munibek. Tokiko euskarako
ald. ematen du, literaturan oso gutxi lekukotua. Larramendik dakartzan hurre
neko aldaerak, iunzia, igunzia dira (40).

onguifiai (GS 4), -gin atzizkiaz.

ugariro, mendebal joerako -ra aditzondo-atzizkiaz (41).

zora (zoro biurturic, as 11), era barik.

Gabon hitza da adierazgarrienetarik, 1ehen testu guztian hain maiz eta tes
tuinguru desberdinetan erabilia: Gabonak (Ygazco Gavonetan, GS 5), gabon
egin, 'celebrar la Navidad' (gavon eguiteco, GS 5), gabonsaria, 'aguinaldo'
(GS 5).

c) Erdi edota ekialdeko kutsua ageri dute, aldiz, beste hitz batzuk:

andre (Andre onen, GS 13), eta ez andra mendebaldekoa.

apeta, 'capricho' (cer apetec edo eroaldic emandidan, as 5).

arzai (Belen inguruco Arzaiac, as 21), eta ez arzain (artzain) Bizkai eus
karan bezala.

aurtxo (an dago aurchoaz, GS 13), nahiz ume mend. ere darabilen.

biribilatu, 'inguratu, batu, elkartu', Larramendik ere darabilen aditz bitxia,
eta Arakistainek ere jasoa (cf. Altzibar oh. 23), baina testuetan gutxi lekuko
tua (42).

(37) Cf. Au nola ete dijoan / veguira beza. (EBB 17), Amezetan otenago? (EBB 24).
(38) Tamala da hiztegi batzuk idizil hitzari sarrerarik ere ez ematea, hitz lexikalizatu osoa

izan eta zentzu guztiz propioa duenean.
(39) Cf. ecin ingura leique / goicean goiz bearrerd (EBB 15). Mogelegan: Nescatilla, inguira

zaite (PA 11).
(40) Muniberen adibideak: nola ifiunciac eguiten ere daquian (GS 7), Yfiunci onequin / Den

da au, / gaur garbituco det (EBB 13). cf. Larramendi, DT I, 339.
(41) Cf. Garia, eta Artoa / merque ta ugariro (GS 34).
(42) Cf. ecin iiioz echera / vere aurren aldera / biribillaturic (EBB 3).
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erdietsi (erdietsi dessazula, GS 4).

estrabi, 'aska', G eta AN euskalkietan ageri da (Larr., Kard., Arrue). Afii
barrok (VocB v. Pesebre) beren-beregi markatzen du G euskalkikotzat, biz
kaierazkotzat askea eta estramifia dakartzan bitartean. Hitz honen senide hur
bila da estramifia, -ea, Bizkai mendebaldeko Afiib. eta Zabalak
darabiltena (43).

etsai, (Etsaya alferric dabil, GS 24, gure Etsay guztiac, GS 25), eta ez
arerio:

etzin (auzpez etzifiic, GS 4, etzifiic au paz, GS 11), eta ez etxun.

farra, farre, eta ez barre (44).

gabe, nahiz bage gip. mend.eko aldaera ere bai naibage berban (45).

guzi (guizon on gucientzat, GS 15), baina guzti ere badarabil.

jatsi (jatcitacoa EBB 1), eta ez jetsi, giputz klasikoetan ere ageri dena,
Bizkai euskarako ald. bera da.

lendabizi (Zenda bician, GS 16), maiz (GS 12).

naski (Argatic nasqui / dabil Mundua igassi, GS 15), ongui (ongui ba
guera, GS 16).

zai (Chabolac zai gabe, GS 24), eta ez zaino

d) Tokiko hizkerako aldaera asko goiko sail bietan emanak dauden arren,
berezitasuna duten hauek gehituko ditugu:

erten, bizk. urten eta ekiald. irten barik (46).

kopra, 'kopla' (47).

paratu, 'prestatu, atondu': ispillu bat bezin / garbi, lau / ta eder parako
det (EBB 14).

e) Zahar kutsuko hitz eta adizkiak ere ageri dira testuetan, baina kondeak
halako uste barik darabiltzanak. Berarentzat ezagunak ziratekeen hitz-moduok,
eta ziurrenik ahozko iturritik jasoko zituen, eta ez aurreko autore eta idatzie
tarik. Hartakotzat jo daitezke:

Badarauntza, 'jotzen du' (Campaeac badaraauntza ya, GS 8).

(43) Cf. Munduaren Salvatzailleajaiozala Estrabi batean (GS 21).
(44) Cf. malcoac /oi dira faITa bano / gozoagoac (GS 13), Algara. farreac (GS 32).
(45) Cf. zai gabe [... j arduraric gabe (GS 24), Len gucia zan pena /negar. nai bagueac (GS

32).
(46) Cf. nola sartu, ta erten (GS 12).
(47) Cf. Copraric gueienac (GS 6).
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Madura, 'fadura, padura', ibai hegal lauak. Azkuek (Dice) Bergarako le
kukotasuna jasotzen duo

Munotxoa, 'muinotxoa' (Munochoac saito bildotzchoen guisara, GS 18).

Ostia (Ostia sentitcean, EBB 8), gaurregun ere Urolaldean bizi den hitza,
adib. osti-zaparrada konposatuan. Mogelek ere gipuzkeraz badarabil, eta ar
terago Larramendik jasoa du Trueno hitzean (48).

Sartzaiera (Gure Errico sartzayeran, GS 9). Aditz etorkiko izen-aldaera
horrek -tzaite, -tzaiera nominalizatze-berrekailua duo Holakoak silaba biko
aditz batzuekin egin ohi dira bizk. zaharrean: artzaite, batzaite, eltzaite, ken
tzaite, saltzaite, sartzaite eta bestetan. Sartzaiera izena zabal dabil Bizkaiko
klasikoen artean (cf. Aiiibarro).

4. Estilo-baliabide batzuk

4.1. Hitz-andanak

Kategoria bereko hitzen enumerazio edo lerrokak oso gustuko ditu kon
deak. Testua bertso-neurrian ondurik egonda, hainbat erosoago izan ohi da ba
liapide honetara jotzea. Izenen lerrokak dira ugarienak, obra bitzutan gainera:

ta orain atzeguin, gusto / Aigara, farreac. / Gorroto, errierta, / auciac, ta
guerra, / gaitzac, gosse, guezur, ta / intencio oquemic (GS 32)

Abogadu, Escribau, / eta Merioac, / Medicu, Barbero, ta / Boticarioac (GS
32-33)

Emango digu lurrac / Garia, ta Artoa, / gastaiia, sagardoa / ta ardoa naicoa.
/ Juan da emendic trampa, / ta fede gaistoa, / ya ur bague saltzenda / Tabernan
ardoa. (GS 33-34).

Izenondoenak ere ez dira falta halako kateaketak:

Senar ordia / alfer naguia (EBB 2), isopillu bat bezin / garbi, lau, ta eder
paraco det (EBB 14).

4.2. Adjetibo adierazkorrak

Adierazkizun-preminen araberako adjetiboak hautatzen jakitean dago sa
rritan konposizioak sorrarazten duen zirrara edo eraginaren giltza. Herri-iturri
tik jasoak diren heinean, maisukiro jadesten du eragin hori lortzea Munibek.
Adibidez, triste izenondoaz aurkezten du Txantonen emazte dohakabea: ai Ma
ritxo tristea/ / Ire zorigabea/ (EBB 3) (49). Adjetibo markatuen kasuan batez

(48) Cf. Jaiqui zan Ostia illun edo eguraldi trumoezcoa (Mogel CC B\). Larramendi (Dice
11, 353): «Trueno, [...1ostotsa. odotsa. ostiya [...1».

(49) Gaurregun ere inoren beharrean dagoen jendea izendatzeko hala erabili ohi da herri
hizkeran: (a) Hareek ume tristeak, aitarik ez amarik ezagutu ez dabenak! (b) Gizon tristea! Andrea
!n'l jakonetik bururik be ez dau altzau.
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ere, are gehiago zentzu gaitzesleaz edota berdin onesleaz direnean, logratuago
ematen du testuak. Senar-emazteen tirabira guztian, izenondoen kontrajartzean
dago gatza eta berakatza. Batetik, urde zikinori (EBB 4), likitsa (EBB 5)... Bes
tetik, laztana (EBb 4).

4.3. Errepikak

Adierazpide hanpatzaileen artean, baliabide guztiz arrunta. Hala, Txanto
nen atsedeten uzteko eskariari Maritxok ezetz erantzuten dionean, Txanton go
gor tematzen da: Bai, bai, bai, bai (EBB 4). Isiltasuna eskatzeko, hiru pertso
naiak batera kantatzen dute: Txit, txit, txit, txit / goazen ixil ixilik (EBB 13).

Bertso-ahapaldi labur samarrak behin baino gehiagotan dira errepikatuak.
Hala: Or konpon Marianton / ajolarik etzat esaldia birritan emateak erritmo
eta jaikitasun berezia eransten dio eskenari. Aurrerago, Eldu bada irurok, / ik
burutik, / ik gerritik, / eta ik oin aldetik bertsoa hirutan kantatzea, ekintza ko
rapikatzen den puntuan gertatzen da.

Euskal atala kantatzeko egina izateak zerikusi zuzena du ia beti errepika
egitura honekin, antzezlariak kantore-koru bihurtzen balira bezala.

4.4. Hitanoa

Hitano trataerak pertsonaien arteko etxekotasuna, hurkotasuna adierazten
du: etxe eta lagun giroko berbeta-modua da, eta giro horretan ohi darabil Mu
nibek ere, txukun gure ustez. Dena den, senar-emazteen artean, Txanton eta
Maritxoren artean hika egitearen arrazoia ez dakigu zertan datzan: hala ekan
tzen zelako garai hartan, ala kondeak berariaz ipinita, andre-gizonen arteko ha
rreman garraztua markatzeko. Lehen hipotesiak dirudit sinesgarriago. Elizgi
zonen gomendioen lokarrietarik askaturik jokatzen duke antzerkigileak, hala
izanez gero.

4.5. Hotsitzak

Hotsitzen bidez entzuleengan sortzen den eraginaz ondo daki baliatzen
idazleak. Hala, kanpaiotsa irudikatzean: din dan, din dan, din dan (EBB 8),
iterazio-egitura hirukoitzaz. Berdin trumoiotsa: Trumoiak aditzen dira / trrrum,
trrrum (EBB 8). Edo zigorraren hotsa: zirt zart (EBB 9). Herrenaren oinotsa:
Nere erren guziarekin, / banabil, trik trak, trik trak (EBB 14).

4.6. Soziatibo emendiozkoa

[ISnor + IS-ekin] sintaxi-egituraz adierazten den emendio-egitura ez da
eta juntagailuaz adierazten den berbera, ene ustez; hau markatugabea den bi
tartean, hura markatua da. Hitzlaua baino egokiago gertatzen da, gainera, ber
tsoa, egitura honen indar estilistikoa isladatzeko: Emaztea aurrakin / aztuerazo
egiztak (EBB 7) (50).

(50) Ez dago gogora zertan ekarri Bizkaiko amodio kantu zahar hartako kopla ezaguna: Ene
begiakaz biotzeen artean / errenkore andiak erne zitean (Mitxelena, TA V, 3.1.22.).
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5. Herri-tradizioko ondarearen ekarri batzuk

EUSKERA - XLIV, 1999, I

5.1. Pertsona-izenak eta goitizenak

Herri-pertsonaiak dira obra batean zein bestean kondeak aurkezten dizki
gunak, nahiz ekintza-protagonista ez diren beti hauek, are gutxiago GS-n. Ga
bon-kanta honetan aipu soila baino ez du egiten, baina interesgunea beren izen
deituretan datza. Munibek inguruan zukeen gizarte euskaldun hartatik hauta
turiko bene-benetako herri-pertsonaiak dirudite, batez ere izenari eta lanbideari
dagokienez: Martinbeltz gixagajoa (GS 7), Melon antxinako Organista buapoa
(GS 7), Lorentxo dantxaria (GS 7). Ghar bedi pertsona-izenok forma hipoko
ristikoz emanak daudela, herritarren artean entzuten ziren bezala. EBB antzer
kiko pertsonaien zerrenda irakurri baino ez dago: Txanton Garrote, Maritxo,
aurrekoaren emaztea, Martiniko zapataria, Matxalen honen emaztea. Era be
rean, Antontxo, Juantxo bezalakoak Izen batzuk itxura bikoiztuaz ematen ditu
euskara-gaztelanietan, hala nola, Peru / Periko (EBB 9). Nolanahi ere -txo
atzizki gutitzailedunak dira ugarienak izenetan. Jaun zaldunak Don titulua au
rrean dutela izendatzen dira, jaun statusa ondo agerian dela. Hala, Don Pedro,
Don Antonio, Don Diego. Hauek ere, ezin ukatu, gizarte hartako pertsonaiak
ziratekeen, Muniberen lagun hurrekoak eta bera bezain umoretsuak, nonbaiten
ere.

5.2. Hizkera-lokuzioak

Herri-hizkeraren ezaguera ona ezeze, haganako eraspen handia erakusten
du kondeak euskal lanetan. Horretan aurretiko jesuita euskalzaleetarik ez ze
bilen urrunegi. Larramendi, Kardaberaz zein Mendiburuk erreferente nagusitzat
dute herri euskara, hiztunen hizkera, esatez eta egitez. Hala aitortzen dute, ba
tez ere lehenengo biek, eta hala aplikatzen dute beren euskal idatzietan.

Aztergai darabiltzagun testuetan, herri-hizkeraren islada alderdi desberdi
netan nabari bada ere, lokuzioak begiz joko ditugu, eta baten batzuk aurreratu:

Ajolarik etzat, bizk. ez deust ardura, giputz hizkeran oso hedatua.

Aren pasiua! (EBB 24, 36), gaztelaniaz 'jVoto a tal!' itzultzen duen ate
raldia.

Auxe bai gizona diabruetxera (EBB 31), gazt. 'Este sf que es hombre con
mil diantres' itzultzen duo

Bost gaubela ta izerdi gozo, zeinetan bost zenbakia balio mugagabez era
bilia den; bestalde, enumerazio-kate adierazkorra osatzen dute IISS biek (51).

Esan da egin (Orrabada essan da eguin nun imprimierazo ditudan, GS 6),
agindu baten betekuntza iragarteko.

(51) Cf. bast gaube/a. ta izerdi gozo co ta bazaitzit ere (GS 7).
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Gatutua egon, 'hordirik, mozkorturik egon', edo katubaz egon Mogelen
erara, zabal dabilen irudia da euskaran (52).

Gizonaren panparroia! (EBB 16), [Iz + -en + Adj] egituraz craikia, zen
tzu hanpatzailea adieraziaz.

Gogoango didak, gazt. 'me las paganis', mehatxu-esaldia, Mogelek ere be
hin baino sarriago darabilena bestalde, eta Larramendik hiztegian jasoa (Acor
darse). Bizkai ekial. eta gipuzk. mend.ean lekukotua (53).

Mesederik asko, bearrikan asko, gaurregungo eskerrik asko formularen
egituraz eraikiak darabiltza, non -ik part. + asko zenbatzaileaz balio hanpa
tzailea ditxekan esaldiari (54).

Or konpon Marianton (EBB 5), gaurregun ere bizi-bizirik dirauen ateraldi
zaharra, esaleak bere burua zuritzeko erabili ohi duena (55).

Ordu onean perifrasi klitxetua, gazt. 'enhorabuena', garaiko hizkeran zabal
zebilkeen.

Poliki baten, bizk. polito baten (Poliqui baten cantatcen die aren passioa,
EBB 36).

Urtikan, 'kanpora' (56).

5.3. Atsotitzak

Errefrau edo atsotitzik bat edo beste baino ez dugu idoro testuan. Bi dira
aitagarrienak:

(1) «Oh! y con quanta razon / dixo aquel gran Vizcayno: / Auntzac ichi
baleyo / Aquerrac ichi leyo.» (EBB 6)

(2) «Alaje Dendariac, / eta Zapatariac / ire erriertaacgatic / milla itz ema
nagatic / gogoric ez badute / ecer eguingo ez dute, / alper da Maria maquillatu
/ berdin berez behardu.» (EBB 8)

Bitzuk dira ezagunak eta berariaz mendebaldeko tradizioan hotsa egin du
tenak. Herri-jatorriko beste hainbat hizkuntz-baliabide bezala, atsotitzok tes
tuan josteko idazleak agertzen duen trebetasuna nabarmen jartzekoa da. Horrek
adierazten du kondeak bazuela halako jakinmin eta sentiberatasuna herri-hiz-

(52) Cf. edo nago zoratuba, / edo bestela nago gatutuba. (EBB 25).
(53) Cf. Farra eguiten didae / gogoango didac (EBB 5). Mogelek ere mehatxu-kontestu be

rean: "Goguango deubat, deunat, 0 deutsut; no te 10 hechare en olvido: amenaza" (PA Nomencl
161), "Ichoc bada: goguango doc niri bazcarija ucatuba" (Ip 30).

(54) Cf. Martin beltz guissagajoac messederic asco eguiiiie (GS 7), Atozte, eguindezute /
bearrican asco (EBB 18).

(55) Esamoldearen zentzua hurrengo bertsoak uzten du agerian: Or eompon Marianton / ajo
larie etzat.

(56) Cf. Urtican iehura gaistoori (EBB 36), Urtican petral ori(EBB 36).
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kera eta herri-jakintza gaiei buruz. Baina ez da ahaztu behar, bestalde, Larra
mendiren hiztegian izan zuela aurretiko aberats bat errefrau kontuan, hiztegian
zehar horietarik asko baitago sakabanaturik.

Lehenengo atsotitza erraz izan liteke etxe giroan edo Markinaldeko gizar
tean ikasia, bizkaitar baten aipua egiten baitu. Bigarrenaren lekukotasunak ere
ugariagoak dirudite Bizkai aldean (Mogel, Uriarte, Obieta, Azkue), baina gi
puzkerazko bersio hau da arretagarriena, berdin lokailu bitxi horrekin josia.
Aurretikorik zuzenena Larramendirena dateke (57).

Errefrau bion aipua ez dator alferrik, zeren argitaratu zirenetik ia berrogei
urte beranduago lA. Mogelek berriro jasoko zituen PA-n, lehenengoa IV. ber
bajarduneko zerrenda hotzean, baina bigarrena abade-fraileen arteko atzeko jar
dunean, eta modu honetan:

«11. Auntzac ichi baleijo, aquerrac ichi leijo» (PAb 66);

«alper da Maria maquillatu» (PAb 131).

Ondorioa atera daiteke, behintzat, Muniberen euskal obrak era bateko edo
besteko eragina izan zuela ondoko literaturan, batez ere Batzarrarekin harre
mana edo lotura izan zuten autoreetan.

5.4. Herri-kantak

Herri-kantuen oihartzuna etengabea da Muniberen obran, antzerkian be
rariaz. Argitan uzten du datu horrek herri-folklorea ikasi eta dastatzeko zuen
sena. Musikazale eta herri-festen zale handia zela jakinez gero, ez gaitu inolaz
ere harritu behar sintonia horrek.

Ardo-kanten aztarna aipa daiteke lehenik. Edanaren inguruan uzta ugaria
dugu euskal herri literaturan, aldi eta aIde guztietakoan berriz. Munibek ere,
bere gogo irrieragileaz, behin eta berriro joko du edanaren topikora; are arrazoi
gehiagoz, kantuz diharduela badakigu:

- Batean, Gabonetan asko edo gehiegi edanaren kalteak gutxiesteko, ho
nako zirikaldiak bilatuko ditu:

Ta Ardoac galdurican / lengo malicia / ez gaitu moscortuco, / edan cia,
cia. (GS 34).

- EBB-ko lehen ahapaldiak ere edan-kantak dira, euskal tradizioan an
tzeko eredu ugari dutenak. Bigarrenak hala dio:

Edari eztitzu gozoa / Cerutic jatcitacoa / cembait eta ondorago / ambait
aiz gozoago. / Jaincoac bedinca azala / nic bedincatze audan bezala. (EBB 1)

(57) cr. Larramendi: «MAQUILLATU, apalear; a/per da Maria maquillatu, berez bear du.»
(DVCI263).
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Baina are deigarriagoa da Donostiatik gatoz (EBB 32) hasten dena. Berri
tradiziotik oso-osoan hartua dirudi, eta intentzio osoz hautatua, kondeari beti
darion irri eta umore senak eraginda.

Era berean, plaza-kopla ezagun baten bertsioa eskaintzen digu, Bizkai al
dean oraindik ere erraz jaso daitekeena: Arako aintxinako / bioen kontuak / ixil
egonagatik / ez dauzkat aztuak. (EBB 35).

Gaztelaniaz dakarren Vengo de Peregrina (EBB 37) ere eske-kopla egin
egina da.

EBB-ko azken eskenako kopla batzuk ere herri-tradiziotik jasoak dirudite.
Lehenengoa adibidez: Txanton Birigarro / amesetan dago / txepeltx bat izanik
/ egin da Karrastaro. / Lakirikon parrirarefia / Lakirikon / parariraron. (EBB
53). Eta berdin azken aurrekoa: Ezta ez ere Andrerik / edate eztubenik / naiz
nafar, naiz klaret, / ta naiz Endaiakorik. Lakirrikon...

6. Beste literatura-ezaugarri batzuk

6.1. Komikotasuna

Umorea eta burlazahar edo trufa egiteko dohain apartaren jabe ageri da
Munibe. EBB-ko solas eta autuetan askoz nabariago, gaiak ere gehiago lagun
tzen baitu. Baina GS-en ere ateraldi barregarriak ez dira falta.

- Bala, irakurleei egiten dien agurrean, inprimatzeko erabakia aditzera
ematerakoan:

Ez bada, Jaineoae naibadeu, ta datorren urtean vici banaiz, sofiean dara
madan gona au saldueo badet ere, imprimitu beareo deve Deamuchoetan. (GS
6) (58).

- Martinbeltz, GS-etako musika ontzen lagundu omen diona, herri-per
tsonaia bat da zalantzarik gabe, eta haren trebetasunen artean, era bitakoak
ematen ditu: bata gogozkoa, musikagintza, beste lanbidezkoa, erratzgintza.
Adar-jotzea edo barre-buria azal-azalean ditu konteak:

Martin beltz guissagajoae messederic asco eguifiic lagun eguinda batez ere
Seguidilla, ta araeo Aria edo Copra andi aetan [...]; ta are berriz, nola ifiuneiae
eguiten ere daquian, aseo daqui, ta guizon jaquintzubat da (GS 7).

- Burua monja eginik, bere burua abonatzen hasten da, inor baino kantari
hobea dela esanez, eta boza ez bada ere, entzumen aparta duela aitortuz. Bitara
adi daitezkeen hitzak darabiltza irakurie-entzuleen entretenigarri:

(58) DEAMUTXOETAN. Demonino hitzaren fonna hipokoristikoa, demon(ino)txoa edo de
mun(ino)txo hitzetik. Ekialdean badu aldaki bat, demuntxo (OEH, VI, 97), baina mendebaldean
bada diamotxo, diamutxo itxura, Larramendik (Dr) eta Aiiibarrok (VocB) jasotzen dutena, eta gaur
egun oraindik Ondarroan bizi dena eta Domingo Agirreren idatz lekukotasuna duena: Diamotxo,
diamotxoena! Oin erdiz eraman dio, oinezdiz bakarrik! (EE 1917, 202) (OEH, VI, 203).
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Ala ere ezdide eantatzen ventajaric eramango ez batae, eta ez besteae; ta
ala ieassi nai devan gueia<e> ez dauea ni gana etortzea bano, ta nie berealaje
eraeussieodiot; bada eztarri garbi garbia ezbadet ere, belarriae galantae ditut.
(GS 8).

- Ez auzirik, ez eritasunik egon ezagatik, legegizon eta osagileen beharrik
ez dela egongo adierazteko, hara zer ateraldi duen:

Abogadu, Eseribau, / eta Merioae, / Medieu, Barber6, ta / Botiearioae, /
ez dira bear; ta argatic / izango da sarri / Hipoerates gajoa / sagfien janari (GS
32-33).

- Agurra egiteko, plaza-kopletan bezala, eztarria urraturik edo katarroa
emango ditu aitzaki barregarri bezala:

Bana eanta berriau / gueicho luzatu da / nere eztarri tristea / y aurratu da:
/ Naiago det issildu / eatarratu bano / Agur nere genteac / urrengo urterano.
(GS 35-36).

- Hainbat arrazoi gehiagoz, GS-en atzeneko Copla Jostalluac deritzene
tan. Beste motibo batzuen artean, salerosietako iruzurrak ditu mintzagai, beste
gabon-kanta batzutan ere azaldu ohi direnak (59).

Ez da onesquero essango / guezurric batere, / eguia essango dute / Den
dariae ere. (GS 34).

- EBB-n, Txanton Garroteri eskarmentu on bat emateko burubidea har
tzen dutenean Don Antonio eta Don Pedro jaunek, hara zer kantatzen duten:

Arteen badegu / bien artan / eguingo degu / aren sonean / troqueo danza
/ gure modura, / joten degula / zirt, zart idieil batequin. (EBB 9).

Bibliografia behinena

Mendiguren, Xabier (1987): «El borracho burladoko euskararen azterketa
(1764)>>, ASJU, XXI-I, 136-162).

Munibe, Xabier: Gabonsariak. El borracho burlado. Xabier Altzibarrek
prestaturiko edizio kritikoa. Eusko Legebiltzarra. Gasteiz, 1991.

(59) Gemikako 1801-eko Gabon-kanta bat dut gogoan, neuk Litterle Vasconicle a1dizkarian
ezagutarazia (6. znb, 1993).
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1. NOR DUGU IDAZLEA

Euskalliteraturako manualik oinarrizko bezain ezagunenetan, Luis Mitxe
lenaren Historia de la literatura vasca, zein Luis Villasanteren izenburu bereko
lanean ere, ez da aurkitzen Gandara delako Bizkaiko idazlearen aztarrenik. Zer
gatik? Aipatutako literatura-manualak 1960 eta 1961 urteetan argitaratuak di
relako, artean idazle honen berri ez genuela. Handik bost-sei urtera, 1966an, J.
Ignacio Telletxeak eta Manuel Lekuonak Boletin de la Real Sociedad de Ami
gos del Pais aldizkarian, Gernikako idazle honen berri lehenengoz eman zuten
arte, ez genekien, gure jakinez handian, inoiz Gandara izeneko idazlerik euskal
letren baratzean izan dugunik. J. 1. Telletxeak Larramendiren paperak arakatzen
eta aztertzen ari zelarik, Madrilgo Real Academia de la Historia delakoan, he
mezortzigarren mendeko, 1764ko Gernikako Gabon-kanta batzuk aurkitu zi
tuen. Gabon-kantok aipatu dugun aldizkarian argitara eman zituen Telletxeak,
Manuel Lekuonaren iruzkin literarioekin horniturik. Ikertzaile handi biren la
nak bateraturik, euskal idazle baten berri ematen duen artikulurik interesga
rrienetako bat dugu, inolako zalantzarik gabe (I). Zorioneko aurkikuntza batek
idazle zahar baten ezaguera eman zuen. Idazlea, gainera, ez zen nolanahikoa,
bikaina baizik. Larramendi maisuaren onespena hitz hauetan jaso baitzuen:
"Iracurri ditut Gabon cantac, eta azquenean paratu diotet imprimantur, ain
ederrac, gozoac, quilicorrac".

2. GANDARAREN EUSKAL LANAK ETA HAUEN GAINEKO
IKER-LANAK

Telletxeak eta Lekuonak argitaratu zuten gabon-kantak izan zuen, zorio
nez, segida Juze xamarra. Lehenik, Mitxelenaren hizkuntza-oharrez jositako

(I) MICHELENA, Luis (1966): "Acotaciones de un lector", Boletfn de la Real Sociedad
Vasca de Amigos del Pafs, 260-263 or.



130 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

artikulu zehatza dugu. Maisu errenteriarrak eskuartean erabiliak zituen Gan
dararen eskutitzeko gabon-kantak, zein Larramendiren erantzun bizia. baina ar
tean garrantzi gehiegi eman gabea zen. Artikulu horren ondoren hirugarren arti
kulu bat dugu, Jose Antonio Arana Martija euskaltzain eta liburuzainarena
"Gabon Canta de Guernica de 1757", Euskera agerkarian, 1976, 89-980r. Arti
kulu honek idazle beraren beste dokumentu baten aurkikuntzaren berri ematen
zuen. Dokumentu horretako testu berrien artean, beste gabon-kanta bat ager
tzen zuen. Artikulu-egileak Gandararen beste gabon-kanta bat argitaratzeaz gai
nera, etorkizunean testu gehiago argitaratzeko asmoa agertzen zuen. ldatz eta
mintz aldizkariaren 2. alean, 1982 an, "Gandararen gabon kanta ezezagun bat
(1762)" artikuluan, Joseba Andoni Lakarrak Academia de la Historia delakoan
aurkitu zuen Gandararen beste gabon-kanta bat argitara eman zuen Adolfo Are
jitak. Artikulu honetan agertzen den alea zuzendurik agertu zen J. A. Lakarra
ren "XVIII. mendeko zenbait bilantziko berri" ASJU XVI, 1982, 172-176 la
nean. Eta, azkenik, Jose Antonio Arana Martijak 1984ko Euskera agerkarian,
2. alean, 499-510 or. "Sebastian Antonio de la Gandara Bizkaiko idazlea" arti
kuluan, aurreko bere lanean agintzen zuen "Ama maitegarriari zortziko", "Ama
maitegarriari bere jaiozan" eta "Ardoaren ganian" konposizioak eman zituen
argitara.

Gandararen euskal lanak, beraz, sei bertso-sortatxo dira, sei sorkari lau
bost artikulutan sakabanatuak, lehen artikulua 1966koa, eta azkena 1984koa,
hogei urteren epean. Euskallanez landa, baditu erdal bertso-sorta edo sorkariak
ere. Erdarazkoen orijinala edo jatorra, euskal sorkari gehienak bezalaxe, Jose
Antonio Arana Martijaren eskuetan daude, eta euskarazkoetan egin duen be
zalaxe, erdarazkoak ere argitara emateko gogoa agertu du behin baino gehia
gotan. Artikulu honetan ezagutzen ditugun euskal sorkari barreiatuak ezezik,
erdarazkoak ere emango ditugu argitara, J. A. Arana Martijak bere jatorriz
koaren kopia bat utzi baitu gure eskuetan. Aipatu ditugun sei bertso-sortatxoak
Xabier Amurizak berriki argitaratu duen Bizkaiko Bertsogintza II lzendunak
liburu marduleko 55-71 orrialdeetan aurkitzen dira bildurik. Txalogarria da de
nak liburu batean bildu izana, baina bertso batzuen transkripzioan akatsak ager
tzen dira (2).

(2) Idatz & mintzeko zenbait akats Jose Antonio Arana Martija euskaltzainak salatu zituen.
Amurizak Gandararen "Gabon Canta Guemicacoa, Hurte 1762" sorkaria Idatz & Mintz-etik hartu
beharrean "XVIII. mendeko zenbait bilantziko berri" lanetik hartu balu, agertzen diren bi huts edo
erratok ez lirateke agertuko. Zuzenketak honelaxe behar luke:

5-Zeruak, zeu bazkatzeko
seinetan titi hutsaz,
bere bular gozatsuak
amari bete deutsaz.
Jesus, hartzazu titia,
zeurea dozu guztia. (eta ez gustua)

6-Baioatzuz begixeok
gustuzko negarretan
zeu baxen samurrik ez da
hemengo bazterretan
beraro jausten da intza.
Egia ez dinot, Gaintza. (eta ez berazo)

1999 Oinarri-oinarrizko zuzenketak dira hauek guztia eta beraro. Gaur eguneko euskara stan
dardera testuok ekarteak uste baino zailtasun gehiago ematen ditu. Esate baterako, Bizkai-euska-
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Marijesiak gehien landu dituen gure arteko ikerlariak, Jose Antonio Arana
Martijak, Gandararen sorkariak edo pieza poetikoak askoz landuagotzat zituen
Gernika inguruan kantatzen diren gabon-koplak baino. Herri gabon-kantak bai
no landuagoak ezezik, Pefiafloridaren lana baino landuagotzat du Martijak
Gandara bere herritarra. Landutasun horri atzemateko ez da bakarrik bere oler
kizko sorkarietara jo behar. Larramendiri zuzendu zion eskutitzean Andoaingo
maisuaren ikasle umiltzat harten du bere burua: Ontzatuten deustazula, yaqui
tea izango da nire atseguin betea: eta berau gonburutuko yat, ecertacotzat eu
qui nai banozu. Artikulu honetan berean emango ditugun bi eskutitzetan argi
ikusten da Gandarak erabiltzen zituen Larramendiren hiztegiko hitzak, Larra
mendik berak ere ez dituela erabiltzen bere idatzietan. Larramendiren eskutitza,
horretaz, askozaz herri-kutsuagoakoa eta biziagoa egiten delarik.

Gonburutu herri-hitza izan daiteke, beharbada, ontzatu ontzat eman adie
razteko hitz larramenditarra dugu. Badira elementu landuak adierazten duten
egitura eta baliapideak ere. Baina guri herri-literaturatik duen neurrian intere
satzen zaigu, baina kontu hori utz dezadan geroko.

4. GANDARAREN ANTZERKI (KUTSUKO) ALEAK

Herri-literaturako antzerki-jardunaldi hauetan Gandararen gaineko gure
lana txertatu dugunean, antzerkia denaz bezainbatean, edo antzerki kutsua duen
aldetik dela interesgarri iruditu zaigu hasiera batean. Herritasuna argi ikus dai
teke, geroxeago aztertuko dugunez. Antzerkitasuna, ordea, hain argi ote dago?
Gaur egun Gernikaldean Gabonetan kantatzen diren Marijesiek ez duten arren
antzerki-arrastorik, Arana Martijak garai zaharragoetan antzeztuak izan zitez
keelako ustea azaltzen duo Zer esan, bada, gabon-kanta bezala heldu diren ale
hauetaz?

Goian zerrendatu ditugun sei euskal sorkarien artean zeintzuk dira antzerki
munduan sartzekoak? Seietatik argitaratu ziren lehen hirurak, hau da, gabon
kantak. Telletxeak eta Lekuonak agertutakoan, akto bakarreko gabon-kanta bat
litzateke, una Opereta navidefia, artikulu egileak esaten duen bezalaxe. Badago
sarrera bat sarmen, badaude bi pertsonaia, "Bizkaitarra" eta "Muxil". Koru bat
edo guztiac ere badugu, eta estribillo, lelo edo euscarichu bat ere bai. Pieza
txiki honek badu antzekotasunik Barrutiaren Acto para la Nochebuena lana
rekin. Muxil eta Bizkaitarra Belenera doaz Amabirjina bere haur sortu berria-

rako seigarren bertsoko basen ondo ikusten dut baxen jartzea, nahiz eta baizen batetik etorri. Era
berean nas < naiz batetik. Arazoa, ordea, bestetan dago. Samur nola jarri? Gandarak ez dakar
samur/xamur aukera bietatik bigarrena jartzeko arrazoirik. Dudazko kasuan samur markagabea

-jam behar dela deritzat. lntza 'rocio'ren kasuan, gaur egun ihintz idazten dugu, baina modu ho
rretara ez dugu silaba bat gehitzen?
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rekin ikustera. Barrutiaren Acto-an badago Gracioso pertsonaia. Pertsonaia ho
nek barre eragiten duo Barre eragite hori, Muxilen kasuan, bere euskara
gaiztoaren bidez egiten da. Gandararen gabon-kanta antzeztua zela pentsatzeko
arrazoiak testuan berean aurki daitezke bukaera honelaxe baita:

Apaintzalleari
Osaiac
enda Baltzolari
graciac.
Eguin dan bihar
biraldu bear
Yacaz Muxhilari
sariac.

Antzerki-Iantxoa apaindu edo prestatu zion pertsonari eskerrak ematen
zaizkio. Baita aktore-Ianetan ere ibili denari, horrexegatik agertzen da azkenean
Baltzola delako bat. Antzezte kontu hau erabat inportantea da, zeren Larra
mendik berak Gandarak bidali zionean bere gabon-kanta honela erantzuten du:

lracurri ditut Gabon cantac, eta azquenean paratu diotet imprimantur, ain
daude ederrac, gozoac, quilicorrac. Etzaiteala aurreraco naguitu, ez alpertu;
itchequi sail! oni, molda itzatzu orrelaco asco ta ugari, esna ditecen lotiac, eta
urte osoetan ecer danik eguin bague vici diranae. Ordaiia bialtzen dizut Az
coWan aurten eantatu diranac, musica quilieora batean, Peiiafloridaeo Con
deae eguin dituenae, eta berae musiean paratu dituenae.

Beraz, Pefiatloridak egin eta musikan paratu bazituen, antzeztuak ere izan
go ziren.

Bigarren iruzkindu nahi dugun gabon-kanta, Arana Martijak bere lehen
artikuluan eskeini ziguna, hamabost bertsoz osatua dago. Zer da hor kontatzen
dena? Jesus jaio den gaua da, gau argia, gerizarik edo itzalik gabekoa, izarrak
jira-bira ari dira, eguzkia bero dago, arbolak txaloka, mendiak saltoka. Artzai
nek orduan Jesus beren begiz ikusi, agurtu eta erregaluak eramateko asmoa
hartzen dute. Behin Beleneko estalpera direnean, lehenik 9garren bertsoan Je
sus agurtzen dute:

9-Agur, sein maitea,
ceugaz da baquea
ceurorri
etorri
Angueruen ahoric
enzuna dinot nic
Fararira
Bestec ecarri esteuzt
belarrira.
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Jesus umea agurtu ondoren artzainak, bigarrenik, Ama Birjina agurtuko
dute:

10-Biz ordu onean
Birgina
ceure sabelean
eguina
ogui Cerucoa
yatorcu gozoa
Fararira
Nic beguia beti dot
yanarira.

Ama Birjina agurtu ondoren, azkenik, San Jose, edo, nahiago izatera, Jo-
sepe agurtuko dute artzainok:

ll-Pozic sagos aujaz
orainche Zeure
esposiagas,
Josepe,
Sein onen aurrean
Angueru artean
Fararira
Batu gara guztioc
mirarira.

Behin estalpean dauden Jesus haurra, Ama Birjina eta San Jose agurtuz
gero, erregaIu-eskaintza etorriko da.

Egitura argikoa da, beraz. Lehen zatia aingeruen agerrera eta mirariak: ar
bolak txaloka, mendiak saltoka, buruak Ioka. Bigarrenik, Belengo estalpean
daudenei agurra, eta azkenik, opari-eskaintza.

Arana Martijak bere artikuluan Gandararen Ian honen eta Barrutiaren an
tzerki-Ianaren arteko konparantza Iinguistikoa egiten du, izan ere hizkuntza aI
detik dauden bateratasunak harrigarriak dira. Artzainek opari-eskeintza egiten
dutenean berdin esaten dute kasu bietan, Gandararen kasuan, esaterako, "Ain
guichiagaiti parcatu" eta Barrutiarenean: "Gutxiagaiti parkatu". Zerrenda uste
baino Iuzeagoa denez gero, ez dut hemen jarriko. Lantxo honetan egituraren
ordenaz hitz egingo dut. Garai bateko gabon-kanta mota batzuetan, eta garai
horiek XVIII. mendea eta aurreragokoak izan daitezke, antzezte-egitura bat
zaintzen zen. Zehatzago esango dut, gabon-antzerki kantatuetan, zein ttiki edo
ez hain txikietan (Barrutiarena kasu), ematen zen ordena bat bera izango zen,
kasu gehienetan. Hemen azterkizun izan dugun honetan ere badago amaiera
gisako bat, Belengo estalpekoei ezezik, entzuleei ere zuzentzen bide zaiena:
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15-Adio gustiay
adio
ecer albaguinai
balio:
Euquico gozuez
egun eta gauez
Fararira
Gustiz prest etorteco
ceuen deira.
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Antzerki kontu honetan azter dezagun azkenik hirugarren pieza. Idatz &
Mintz-en agertua. Hemen ere, aurrekoaren antzera, aingeruak urduri daude Be
lengo berri ona aIde guztietara eramaten. Gero Jesus haurrari eta Ama Birjinari
zuzendutako bertsoak agertzen dira. Poesiari dagokionez, beharbada, finen eta
trinkoena date, esaterako:

Bildoschua, izan zaite
ondo zeu etorria:
ama onak emon deutsu
dozun azal gorria.
Epea eldu dinean,
echiko dozu curtzean.

5. HERRI GABON-KANTAK ETA ANTZERKITASUNA

Badago antzerkitasunean besterik ere. Manuel Lekuonak "Gabon-misterioak
Euskalerrian" (3) lanean zenbait herri-kantatan halako teatro-hondakin bat ikusten
bide zuen. Oharpen zorrotza da benetan. Garai bateko Erdi-Aroko "Misterioetan",
hau da santuen bizitzako antzezpenetako teatro-hondakin batzuk ikusten zituen
zenbait gabon-kantatan. Lekuonak jartzen duen adibidea hau da:

Bi eta iru bider
Joxepe'k jotzen du;
gizonak bentanara
nekez irtetzen duo

Adibide argiagoak ere aurki eta zerrenda luze xamarra osa daiteke herri
gabon-kanten artean ere, baina kontua besterik da: egile ezagunen gabon-kan
tek ere bide estilistiko bera jarraitzen dute. Hau da, autore batek gabon-kanta
bat bere baitarik asmatzen duenean, artzainen arteko elkarrizketa pipertsuen bi
dez egin ohi du teatralitate edo antzerkitasunez horniturik. Adibideak Manuel
Lekuonak berak sortutakoetan ezezik, XVIII. mendeko piezetan ere ikus dai-

(3) LEKUONA, Manuel (1978): "Gabon-misterioak Euskalerrian", Jdaz-Ian guztiak II, Kar
daberaz bilduma-23, 158-165 or.
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teke. Eman dezagun, kasurako, diogunaren lekuko, Manuel Lekuonak Laur
gainen, Segurako Lardizabaltarren etxeko ganbaran bildu zuen ale zoragarriko
pasarte bat. Alea 1705koa da, XVIII. mende hasierakoa beraz:

(Estribillo 1705)

Eder dek olaan gabia;
larre onean ardia.
Nafar banD obe diagu
Zaragoza'ko zuria.

Brindatzen diat, Zeledon:
onixek egiten dik on:
Sekulako onezkero
izango gaituk gu on.

Estribilloan edo hasieran ikusten da hika ari direla artzain bi. Antzerkita-
suna Lekuonak zioen mugimendu, zein elkarrizketa gisako kopletan ematen da:

Belen'eko portalepean
omen-zeagok Jaungoikoa:
ura ekusten an omen-dek
Paskoal gure aldekoa.

Goazen gu ere, Petiri:
Paskoal ez dek agiri:
ardiaz kontu dadukala
esan zeagot Gatxi'ri.

Ikusten denez, garai bateko artzainen herri-izenak agertzen dira: Petiri,
Gatxi, Pascoal. Aginduak, edo nahiago bada, aditza aginteran: "Guazen gu ere,
Petiri!". Hau da, labur zurrian, Lekuonak zioen antzerkitasuna. Beste horren
beste gertatzen da Nikolas Zubia Araozek (1647-1694) bere liburu Doctrina
Christiana en Bascuence (Donostia) gaur egun galduan, sartu zituen gabon
kantetan. Hona gabon-kanta hauek Jose Lezamizek (1654-1708) Vida del
Apostol Santiago liburuan:

Dialogo entre los pastores:

1 Matxiniko Harri dogu ze
zer dio, Txeru? angeru mila
Atzorik ana gure menditi
ze barri dogu? igaro dira.

Gandarak ere ba ote ditu honelekoak? Erantzuna baiezkoa da, ikus deza
gun, esaterako:

Or dagoala, derichat,
cantau guraz Carpio:
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Pozen pozac dauco alan.
Eta nun dogu Pio?
Onec ez ece, ni bere
ausa banas alegere.

Antzerkitasun hau da gabon-kantari bizitasuna ematen diona. Bizitasuna,
bizkortasuna eta herrikotasuna. Literaturaren balio aldetik Ama Birjinari eta
Jesusi zuzendutakoak dira onenak, baina herrikoitasuna emateko ez dago tan
kera honetako elkar-hizketa bezalakorik. Tankera horretako elkarrizketa bi ga
bon-kantatan agertzen dira, goragoko Idatz eta mintz sortakoan eta baita Arana
Martijak agertutako lehen artikulukoan:

7
Eznea Perico,
arzazu
gastaea, Joanico,
ez aztu.
Ardaoagaz, Anchon
contu pichiruon
Fararira
Presente eguin eah
Zast hurira.

Hiru adibide jarri ditugu, eta guztiak dira parekoak. Lehenean agertzen di
ren artzain-izenak PascoallPetiri/Gatxi. Bigarrenean CarpiolPio. Hirugarrenean
Periko/Joaniko/Antxon. Gehienetan aginduak eta galderak agertzen dira. Hi
rugarrenean artzainen herri-izenez gain agertzen dira, gaztaea, ardoa, esnea,
hurbiltasuan bat emanez. Hemen, argiro ikusten denez, artzainak dira elkarren
artean hizketan daudenak. Manuel Lekuonak erdarazko villancico edo villa
nesca euskaraz artzain-kanta deitu ohi zien: "Erri-xume kanta alegia. Erri-ez
jakin-kanta. Kanta oietan olerkariak-olerkaririk jakintsuenak ere- ezjakin-pa
pera egiten du; eta bere esan-bearrak ezjakin-itxuran ditu esaten. Olerkari ez
bafio artzai izaki alegia. Eta artzai batek Jesus'en jaiotzaren aurrean jelkiko
lituzkean itz eta sentiera ber-berak jelki berak ere... Orixe da Villancicoa. Orixe
da Artzai-kanta" (4). Guk jarri ditugun Gandararen bi azken adibideak herri
patroi edo ereduan ebakiak dira. Lehena, Lakarrak berak, euskaraz ere, bilan
tziko (5) deitzen duena, eta bigarrena, Arana Martijaren lehen artikulukoa.

(4) LEKUONA, Manuel (1956); "Eguberri-kanta zarrak", Egan, 7-44 or.
(5) Ez dugu hemen villancico hitza nondik datorren, zein olerki-moeta den eta abar adie

raziko. Artzain-kanta, hots, euskaraz deitzeko era Larramendi eta Aiiibarroren hiztegietan agertzen
da Pastorela, egloga adierazteko. Jose Vicente Echagarayren bertso-paper batean ere agertzen da
"Donostiako gazteak 1850 garren urteko errege bezpera gauean" delakoan Pastorela, edo artzai
kanta izenburu bezala. Ikus Festara, Auspoa 35-36 alea. Mende honetako autoreen arteko adibi
deetan Ibiiiagabeitia, Andima eta Juan Ignacio Goikoetxea "Gaztelu"-renak agertzen dira Orota
riko Euskal Hiztegia-n. Lekuonarenik, ordea, ez.
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6. HERRI-LITERATURAKO BALIAPIDEAK GANDARAGAN

137

Gandarak herri-literaturako baliapideak erabiltzen dituela ez dago dudarik.
Herri-literatura eta literatura landuak edo kultua uztartzen ditu oreka eder ba
tean. Oraingo atalean herri-literaturako baliapideen artean kopla zaharren tek
nika aipatuko dugu. Kopla-zaharren teknikan bertan, baliapide desberdinak
daude. Klasikoena Laurgaingo gabon-kantaren mutur bietan aurkitzen ditugu
nak lirateke:

Eder dek olaan gabia:
larre onean ardia...
Nafar bano obe diagu
Zaragozako zuria.

Astoak on dik oloa;
idiak arto-lastoa...
Festa onetan edan dezagun
Betiri ekark ardoa.

Baina kopla zaharren teknikadunen artean badago mota berezi bat, zen
bakiak erabiltzen dituena. Hona zenbait adibide:

Eman dezadan ifarraldeko bat:

Lau arrosa, lau begi
Bortz arrosa'ta bortz begi,
Gizon debocharen haurrak, maiz gose'do egarri (6).

Eta orain Bizkaiko bat:

Ortxe goien bost ardi,
iru yantzan ta bi adi
Etxe ontako (Mari Bitori)
klabelin gorri dirudi (7).

Bi ale hauek ikusi ondoren zer ondorio atera dezakegu? Badago kopla za
harren teknika horretan sail berezi bat, zenbakiduna deituko duguna. Irudi zen
bakiduna duten kopla zaharrak badira. Zenbakiak beti begi bistako zerbait ager
tzen dute zenbaki bidez, esaterako, Lau arrosak tau begi, eta berean, bortz
arrosak bast begi. Bigarren kasuan bost ardi daude etxeburuan: Ortxe goien
bast ardi / hiru yantzan ta bi adi. Hiru dantzan ari badira, beste biak begira.
Begibistako kontuak aipatzen ditu kopla zahar teknikako zenbakidun irudiak.

Kopla zaharren teknika ez da bakarrik mugatzen kopletara, bestetara ere
zabaltzen da, denok dakigunez. Eman dezagun amodio-kantu zoragarri bateko
irudia:

Zazpi uso doazi hamalau hegalez,
beren mendi-Iephoak atxeman beharrez;
Kanpoan hiltzera noa, maitia, zure minez,

(6) IZEN GABEA (1953): "Agur Etcheko-Andria", Gure Almanaka, 40 or.
(7) AREJITA, Adolfo (1982): "Santa Ageda koplak Sopelana-Urduliz inguruan", Eusko

lkaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, 85-93 or.
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Bortha idek zadazu, Jaunaren amorez,
Jaunaren amorez.

Amodiozko kantu honetan ere irudia zenbakiduna da, eta irudia zenbaki
duna den kasu guztietan, adibide gehiago ere eman daitezke, begi bistako on
dorioak ateratzen dira zenbakien bidez. Zazpi uso doaz hamalau hegalez de
lakoan, uso bakoitzak bi hegal baditu, guztira hamalau hegal izango lirateke.
Ardao-kanta batean, esaterako, zortzi ta sei dira hamalau (8) esaten da. Guzti
honek zer ikuskizun du Gandararekin? Gure ustean Gandarak ere badarabil
azaldu dugun teknika horretako baliapidea:

6 Enas ni yoango
utsean,
dodaz eroango
aldean
arrandun lau bildots
eguin deguien ots,
Fararira
~enmenean bi ta
bi lauxhe dira.

Lau bildots eramango ditu Belengo portalera, eta bukatzeko bi eta bi lau
xhe dira dio. Hau da, "dos y dos son exactamente cuatro". Hemen ere zen
bakiak erabiltzea herri-poesiako baliapide estilistiko bat dela deritzagu.

7. GANDARAREN ESKUIDATZIEN TRANSKRIPZIOA DELA ETA

Gorago azaldu dugunez, gure artikulu honetan Gandararen eskuizkribuen
argazki, zein transkripzio zuzena eskeintzeko asmoa agertu dugu. Gure asmoa
eskuidatzi guztiak transkribatzea izan da: euskarazkoak zein erdarazkoak. Eus
karazkoak, zorionez, letra argiagoan agertzen dira. Erdarazkoak transkribatzeak
uste baino buruhauste gehiago eman digu. Gure transkripzioa erdarazkoetan,
behin behinekoa dela deritzagu, hainbat ilunune baitaude (9). Batek baino ge
hiagok pentsatuko du erdarazkoen maila ez dela bikainegia, betegarri eta irri
antx nabarmenekoak direla. Gandararen izpiritu jostalari eta biziaren erakus
garri direnez gero, transkribatzeko erabakia hartu dugu. Euskarazkoek, egia

(8) AZKUE, Resurrecci6n Maria de (1990): Cancionero Popular Vasco, 212 or. Tercera
Edici6n, Euskaltzaindia, 1990: Zorfzi fa sei dira amalau. /apaldu bearrak gaifuk gaur:/ kapoi erre
fa ollasko/ardangi ona edafeko/lagunarte onefarako.

(9) I1ununeek aurpegi guztiak agertzen dituzte. Noiz jarri maiuskula, noiz minuskula ez da
erraza erabakitzen. Puntuazioari dagokionez ere ez da lanbide xamurra. Idazlearen berariazko pun
tuazioa ez da erraz bereizten. Tinta markak ez dira erraz ikusten noiz diren berariazkoak, noiz
zirriborroa...
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esan, badituzte euskalzaleontzat hainbat enkantu eta parmerial, hain dira eder
eta pollitak...

Zergatik agertu eskuidatzien argazkia? Gandararen euskara berezia da, zi
nez. Hainbat egitura agertzen dira beste inon nekez aurkituko ditugunak. In
dartzaile bereziak, aditzera zaharkituak eta abar. Lan monografiko sakon bat
merezi du gure gernikarraren euskarak. Orain arte argitara diren Gandararen
euskal lanek, kasu guztietan ez bada ere, askotan izan dituzte akatsak edo erra
tak, Mitxelenak eta Arana Martijak salatu dutenez. Harri berean ez behazto
patzen ahalegindu gara. Eskuidatziak zuzen transkribitu eta argazkia bera ere
argitara eman ondoren, gerora inork landu nahi baditu, bide erosoagoa eskein
tzen diogula uste dugu.

8. ESKUIDATZIEN ITURRIAK

Eskuidatzi guztiak hiru dokumentutakoak dira. Kronologikoki argitara
eman diren ordena berean argitaratuko ditugu guk ere. Lehena eta bigarrena
Madrilgo Real Academia de la Historia delakoan aurkitzen dira. Lehenaren
aurkigunea, legajo 62 fondo Jesuitas delakoan. Bigarrena (11-1-9/8109.8) erre
ferentzia duen karpetan. Bi erreferentzia hauetan Larramendiren paperak bil
tzen dira. Paper hauetan bere miresleek bidalitako dokumentuak ere badaude.
Miresle edo ikasleen artean Gandara ezezik, Joseph de J. M. Araquistain ere
agertzen da. Arakistainek bidali zion hitz-bilduma edo hiztegia ere bigarren
erreferentzia horretan aurkitzen da. 1. A. Lakarrak dioenez, gutun gehiago ere
aurkitu beharko ziren Larramendiren paperen artean, 1764-XII-20 an bidalitako
gutunean honelaxe baitio: igaz, orain bafio egun batzucaz gueroago, biraldu
neutsun cutunaren, ez eta igaz hudecoaren, eranzumenic artuteco izan eztot
zoriric... Gutun hori baino Iehenago bidalitakoa litzateke bigarren dokumen
tuko 1762ko Gabon Canta. Beharbada agertuko dira noizpait falta diren gu
tunak.

Lehen dokumentua osoena da Gandararen gutuna eta gabon-kanta ditu,
batetik, eta Larramendiren erantzuna, bestetik. Bigarrenean gabon-kanta
agertzen da bakarrik. Hirugarren dokumentua koaderno bat dugu. Hauxe da
eskuidatzirik luzeena. J. A. Arana Martijari esker kopia bat eskuratu dugu.
Kopia honek 29 plama eskuidatzi ditu. Nik izandako kopian, eta orijinalean
ere bai, orrialde bi falta dira. 24garren orrialdean agertzen den konposizioan
4. ahapaldiaren pusketa bat, 5 eta 6garren ahapaldiak agertzen baitira. Falta
diren aurreko ahapaldiak gordetzen ez diren orrialdeetakoak dira. Guk pla
mok edo orrialdeok zenbakitu ditugu guri etorri zaigun koaderno ezosoaren
arabera.
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ORAIN ARTE EZAGUTZEN DIREN GANDARAREN LANEN BILDUMA

Lehen dokumentua

GUERNICACO GABON-CANTE, hurte 1764
Mushil, da Vizcaitar baten artean.

Sarmen.

1... Auxhe ce gaiiea!
2... Celambere dan.
1... Nic yaquin minea,

asco da essan.
2... Equin bada, Muxhila:

nai etzaitut ixhila.
Zeu lagun, niri habia

urtengo Canta gustia.
2... Orrelan biz.
1... Poz dot izan.
2... Gaquiozan.
1... Ni zeuc aldiz.
Gustiac... Galanto, erechian,
Orniduco da Cantea.
Bacocharen aldian
izango da eusquerea,
dagoquien zorian.
2... Aurrah maite,
assi zaite.

I

Mux... Judan bat huria
da Belen.
Ona etorria
zan Virgen,
assentetaco,
cerren zalaco
Jose yatorria
Daviden.

Euscarichu.

Ifioh!
Gustiz alai
dino.
Onec nun nai
Ots eguin bear leuque...
tantararai. (1)
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II

Vizc... Ostatu nayaz zen
Maria.
Alperric zan Belen
andia.
Etzan aurquitu
noc an laquetu
hari guela baten
gracia.

III

Mux... Ah gente gangarra
Belengo!
Gustiai zaldarra
urtengo.
Zuec ucatu
Virgeni lecu?
Zuentzat su garra
hurrengo.

IV

Vizc... Sartu zan abere
echean,
Jose zala bere
aldean.
Bertan Semea,
Bacar berea,
arguira zan gure
Onean.

V

Mux... Noc dau ez orretan
mirari?
Ceimbat zor guc izan
Amari!
Anche nic egon,
mosu da emon
oinchu politetan
berari.

141
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VI

Vize... Viei direanae
lurretan,
baita dagozanae
goietan,
Andra ehueuna,
biotz biguna,
Zeuri esquer manae
milletan.

VII

Mux... Ago, Deabrua,
asserre:
Orainehe burua
yae erre.
Aguinoe naieo
eerratu? Haieo,
emon zorroztua
nic eerre. (2)

VIII

Vize... Virgina, eeurorren
besoae
dira gozoaren
gozoae.
Euretan sarri
Jaungoieoari
zagoz eraguiten
ohaoae.

IX

Mux... Esan da nie, Virgen
gustia,
seeula, ta amen,
eztia
dala berbera,
bururiepera.
Garbi diiiot emen
eguia.



SEBASTIAN ANTONIO DE LA GANDARAREN... - Xabier Kaltzakorta

x
Vize... Jaungoicoa eeuxhee

acia
izango, ez bestee,
Maria.
Aeitzallea,
idebaguea,
daueo ugatz orree
guria.

XI

Mux... Ay beeatariae
izan gu!
Zeure bitarteae
balidu.
Gure jabea,
gugaitie ea
Zue eguin sotilae
erregu.

XII

Vize... Apaintzalleari
osaiae,
enda Baltzolari
graciae.
Eguin dau bihar,
biraldu bear
yaeaz Muxhilari
sariae.
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Gandara (3)

Neure Mexhu gustizeoa: igaz, orain banD egun batzueaz gueroago, biraldu
neutsun eutunaren, ez eta igaz hudeeoaren, eranzumenie artuteeo izan eztot zo
ririe. Cetan hau legoquean eztaquit. Aguindu ta deustazunari, aldodanez, egui
ten deutsadala, deriehat. Arar, berneeo erimen esquergue bat pariduten nagoala,
Gabon eante lasterea aurtengo apaindu dodana, Dona Joaquina Maite Loyza
gaeoaren arrengo guritsuen eragoquiz.

Ontzatuten deustazula, yaquitea izango da nire atseguin betea: Eta berau
gomburutueo yat, eeertaeotzat euqui nai banozu.

Agur. Guerniearie, Abenduaren 20. Hurte 1764.

Zeure ieasleehu humil zindoa
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D. n Seb. n Ant. de la Gandara

Mexhu chito Arguiti Aite Manuel Larramendico. (4)

Agur Gandara Jauna, ta osasuna.

Ala asi oi ditut, nere ezagunai ta adisquideai bialtzen dioztedan cutunac,
ancifiaco Erromatarren guisacoac: Ave Dne Gandara et Dno Gandara salutem.
Agur eder hau da, latifiezco Ave, salve, vale oyei dagotena, eta euscaldun
gueienac eztazautena. Espafiarrac, francesac, italiarrac beren hizcuntzac dituzte,
latifietic jalquiac, eta ala ere eztute hitzic ave, salve, vale ondo esateco danic.
Dios te salve, Dios te guarde esaten da ave-ren eta salve-ren aimbateco, edo
ordaintzat. Ala gaizqui. Aingueruac etzion Virgifiari Jaincoaren icenic aitatu,
Ave gratia plena, agur graziaz betea, gure beco errietan esaten dan bezala, eta
Franciaco euscaldunetan ere bai. Aurqui, onen gafiean ondatu uste ditut Gaz
telau guziac, cerren eztaquiten Ave au bear dan bezala. Jaincoac salva zaitzala,
guarda zaitzala: Cer bada? Condenatzeco bidean dago? Galtzeco perillean da
bil? Goarda-bearric badeu etsai gaistoetatic? Quen guri itsusiqueta oriec! Ave
gratia plena: Ona garbiro ta ederquiago: Agur graciaz betea. Orra bada cergatic:
Agur Gandara jauna, Guiputz labaifia dirudizuna, lausengaz ta churiquetaz
apaindua.

Beste ainbeste, ta alaco cutunic zurea bezalacoric, ifiorc ere eztit eguin
Bizcai aIde orietatic; Guiputzetatic ere guichic. Lo daude erne bear duten gu
ziac, s6rrac eta g6rrac, 6tzac eta m6tzac, motelac eta gatzic bagueac dirade.
Madridtic, Paristic eta beste erriaietatic, Jaincoac daqui, jaquintsu andieta
tic (10) cembat alabanza izandu-dituzten, zuc or dituzun libru oriec, Trevouxco
Memoria famatuetan anche datoz atereac eta isuriac Eusqueraren aIde esan di
tudan guciac, aitortzen didatela gucietan arrazoia, baita gure hizcuntza dala
besteac bafio ederrago, obeago, gozoago, eta ona non gure etsai cital guziac
arrituric isildu diran Madriden ta Parisen. Bafia Euscaldunai egoqui, edo arriari
aimbat (5) dezu, eta onechec sumindua nauca ecin gueiagorafio.

lracurri ditut Gabon cantac, eta azquenean paratu diotet imprimantur, ain
daude ederrac, gozoac, quilicorrac. Etzaiteala aurreraco naguitu, ez alpertu:
ichequi saill oni, molda itzatzu orrelaco asco ta ugari, esna ditecen lotiac, eta
urte osoetan ecer danic eguin bague vici diranac Ordafia bialtzen dizut Azcoi
tian aurten cantatu diranac, musica quilicor (11) batean, Pefiafloridaco Condeac
eguin dituenac, eta berac musican paratu dituenac.

Ni hiruroguei ta amairugarren urtean sartua nabil, zartu naiz, ez ordea
oraindican elzartu (chochotu, caduco): burua daucat soilla, bafia fresco ta sen
d6, aurpeguia cimurric bague, aoa ortz (guciacquin) ederraquin, colorea zuri-

(10) Ez da erraza hitz hau irakurtzea. Nik neuk anpicoatic irakurtzen dut. Era horretara ezer
ulertu ezinik Lekuonak bezala transkribatu dut: andietatic.

(II) Ez da garbi ikusten. Lekuona eta Telletxearen artikuluko quilicor ekatri dut horra.
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gorri ederrarequin (ala esan oi didee nacustenac): escribitzen aztu etzait, eta
ardoric ifioiz ez, beti uni edaten dedala. Orra pintatu nai banazu, nere antza.
Aspaldico urteetan equin diot nere Eusqueraren bear, ta Ian oni; eta cerbait
arguitara ezpadet, gure Belchoc aimbeste etsaiec icaraturic, bidea ichi didate;
idiqui dedifiean, botaco ditugu calera. Hau nai dezu, eta hau esaten didazu. Nai
daquizula bada beste edocein gaucetan agure oni cerchoren bat aguindutzea,
icusi dezazun ez agura modrolloaren guisa, bai zaldun gazte baten leguez obe
dituco deutsudala. Orra bucatu dot cutun necagarri hau zeuven escaraco ver
baegaz. Escara gustiac dodaz maite, ta goze.

Agur, Loiolan Urtarillaren 23 ta 1763 urtean. (6)

Bigarren dokumentua

GABON CANTA GUERNICACOA, HURTE 1762.

1
Adanen humeac nequez,
dempora lengoetan,
buztarria cerabillen
ctizen sorbaldaetan.
Azan vicitza, Garratza;
da beragaz contu latza.

Euscarichua.

Gaur gagozan pozturic,
nola nai.
Hegira!
baice bai,
begira
Lioia bildosturic.

2
Angueru bacocha doa
ifioxco viciroen;
campora cerren Belengo
barri ona daroen.
Hurduri dabiltz venetan
Anguerilac gail onetan.
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3
Judaeo Lioia, bere
orro suz beteaquin,
aguertuten zan gogorto
guizaqui tristeaquin.
Orain datza 10 gozoan
Virginearen altzoan. (l)

4
Bildosehmi, izan zaite
ondo zeu etorria:
ama onae emon deutsu
dozun azal gorria.
Epea eldu dinean,
eehieo dozu eurtzean.

5
Ceruae, zeu bazeatzeeo
sefietan Tid hutsaz,
bere bular gozatsuae
amari bete deutsaz.
Jesus, artzazu Titia:
Zeiirea dozu gustia.

6
Bayoatzuz beguixeoe
gustozco negarretan:
zeu basen samurric ezta
emengo bazterretan:
Beraro jausten da intza;
Eguia eztifiot, Gaintza?

7
Or dagoala, deriehat,
eantau guraz Carpio:
pozen pozac daue6 alan.
Eta nun dogu Pio?
0'nee ez ece, ni bere
ausa banas aleguere. (2)

8
Jayotza onee dadueaz
eeruae, eta lurra
atseguinez zoraturic.
Au ezta, ez, guzurra.
Ezpozu gura sinistu,
eguingo deutsut nic ehistu.

EUSKERA - XLIV, 1999, I



SEBASTIAN ANTONIO DE LA GANDARAREN... - Xabier Kaltzakorta

9
Jaungoicozeo beguiaeaz,
eerueo Erreguina,
ee laburra dan, baeutsu,
guetiroen alheguina.
Andra gustizeo maitea,
quen zeue gueiigafiic eoitea.

10
Zeiire seme bigun orri,
ama maitegarria,
asserratu eedaquion,
hoi da gueiire larria.
Zeu bitarteeo bazara,
seguru egongo gara.

Gandara (3)

Hirugarren dokumentua

147

GABON CANTA DEL ANO DE 1757 QUE YO D.
SEBASTIAN ANTONIO DE LA GANDARA PRO
TONOT. AP. PRESBITERO BENEFICIADO DE
ESTA VILLA DE GUERNICA COMPUSE EN
QUINCE SIGUIENTES VILLANCICOS, Y POR SU
BORDONCILLO SE INTITULA EL FARARIRA.

1
Gau aren manea
ilunic
bapere baguea
daeust nic
guerizac urrundu
onee laster ditu.

Fararira
izar gustiae dabilz
gira bira.
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2
Chist, Anguerua
ehist
ehairorie
Ceu yastea on derist
eerurie,
Arzainxheoe gafia:
ori dala mafia

Fararira
Angueruae hirraldi
gura dira.

3
Yayo dan ezquero
Belenen
eguzquia bero,
bada emen
otziearadunie
quen bequit alborie (1)

Fararira
Erurzailleae bere
otz estira.

4
Arbolae daeustaz
ehaloea;
da mendiae eurraz
saltoea,
Baiabilcuz ofiae
difioe Iagunoe

Fararira.
Gaur gueure buruae
Ioea dira.

5
Arin Belenera
goazan:
beguiz eeustera
eguin dan gustizeo
bervea eguiaz betea

Fararira.
osteranzeeo berbae
utsae dira.

EUSKERA - XLIV, 1999, 1
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6
Enas ni yoango
utsean,
dodaz eroango
aIdean
arrandun Iau bildots,
eguin daguien ots,

Fararira
~enrnenean bi, ta
bi Iauxhe dira.

7
Eznea Perico,
arzazu:
gastaea, Joanico,
es aztu.
ardaoagaz, i\nchon
contu pichiruon.

Fararira
Presenteguin eah
Zast hurira. (2)

8
EIgara BeIenen
ongura,
sar zaite ceu Ielen
Iecura,
ceifietan seifichua
datzan oyaIdua.

Fararira
Biozaquin deyogun
chinchirira.

9
i\gur, sein rnaitea,
ceugaz da baquea
ceurorri
etorri
i\ngueruen ahoric
enzuna dinot nic
Fararira
Bestec ecarri esteuzt
beIarrira.
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10
Biz ordu onean
Birgina,
ceure sabelean
eguina
ogui cerucoa
yatorcu gozoa.

Fararira
Nic beguia beti dot
yanarira.

11
Pozic sagos aujaz
orainche Zeure
esposiagas,
Josepe;
Sein onen aurrean
Angueru artean

Fararira
Batu gara guztioc
mirarira. (3)

12
Erregaluchuac
dacargus
eder chitozcoac
aiutuz
estatoz alharic
escu charretaric

Fararira
Nai guenduzan obeac
albalira.

13
Ain guichiagaiti
parcatu
ona gara sarri
ciertu,
cerbait gueiagogaz
dogunaren eraz

Fararira
Nor eletorque ceuen
gozaldira
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14
Artu gozus ongui,
Maria.
Jaunac gueitu begui
gracia:
audozu ceurea
andra onguilea

Fararira
Berac urteten deusu
arpeguira.

15
Adio gustiay,
adio
ecer albaguinai
balio:
Euquico gozuez
egun eta gauez

Fararira
Gustiz prest etorteco
ceuen deira. (4)

Gandara

AMA MAITEGARRIARI, ZOR1ZICO

1
Cerren zarean ceurez
ama onguiroa,
Virgifia, ceugan daucat
neuronen gogoa:
icendatuagas ceu
poza dot artuten,
amudioz jatala
bioza beteten.

2
Gustiori ederra
orafien bagaric,
zara, Jaunaren escuz
sortu cineanic:
eguiya gordetarren
vicia emonda,
artez eguin nai neuque
Cu gafianz egada.
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3
Sortuera Ceureae
onezeo barria
mundu ehar oni eutsan
eearri, Maria:
Jaungoieoaren seme
boeoeh betieoa
zala sabel eeurean
araguitzeeoa.

4
Ceure iderie inox
izan estalaeo,
esta izango bere
mundua daneeo:
orregaiti, Andrea,
baearra Zara Zu;
enda gustioe alan
autortuten dogu. (5)

5
Edoeein beeataric
dau iguesleeua
Ceugan, eseatuagas
Ceuri amparua
Estaquianan ondo
ate au billatzen,
bere burua berae
deungaro dau galtzen.

6
Cerueo Erreguina,
balia zaquiguzi
erregututen auxe
egongo gaehazus:
izan dedilla gueure
amasa azquena
Jesus onenarequin
eeurorren ieena.

Ceeellaren 3 Hurte 1768
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AMA MAlTEGARRIARI BERE JAIOZAN

1
Jayo cinean,
Zori onean,
Ceruetaco lorea:
Ceuxec isurten
dozu Adanen
humeenzat amorea.

2
Ceure arguiac,
gueure beguiac
guztiz alegretan dituz:
cerureanic
ondo lastanic
munduac artuten zaitus.

3
Dauco biotza,
motzaren motza
oneresten ezteuzanac (6)
eguiya dala,
ceugan davela
atseden gosoa Jaunac.

4
Bera ceurezat,
da ceu berenzat,
esan seusquneti, Zara:
bada Ceuleguez
esta inor, ez,
izango aren gogara.

5
Lurra ez ece,
cerua bere
Ceugafia dago jarquiric:
Ceure jaiozan
biac egozan,
miraritu ta, ixilic.
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6
Da Guztiala
chit liberala
Ceugaz, Maria, ciertu:
ceuc gustiraco
daucazulaco,
gura dozunean, aguertu.

Cece11aren, 14 garrenean Urte 1768.
Gandara. (7)

LLANTO 0E UNA MONIA

1
Silencio, Senores:
que fuerte pesar
una pobrecita l10ra
sin cesar.
Dize que su padre
monja la meti6
mal aya mi padre,
que no me cas6.

2
Cuando yo hera nina
entre en un combento,
donde havitaba
con mucho contento:
pero la alegria presto
se acav6.
Mal aya mi padre,
que no me .caso.

3
Me 11aman al torno,
que fuerte pesar
pero nunca ay monja,
que falte a escuchar
si hablo en secreto,
ay quien 10 tono (sic)
Mal aya...
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4
Ya me dan el vela
que es esto Senor [?]
pero nome obliga;
por que tengo amor.
toda mi hermosura
aqui se acabo?
Mal aya...

5
Si ya soy profesa
que tengo de hacer.
tengo la bihuela (8)
sin poder tafier.
harto sentimiento
ya 10 tengo yo.
Mal aya...

6
Tocan a retiro,
voy con prontitud:
dice la Abadesa,
esa no es birtud
suena la campana:
que mal hago yo?
Mal aya...

7
La Madre Abadesa,
viendome llorar
me di6 chichisbeo
para consolar:
Y viendome aun triste,
luego me not6
Mal aya...

8
Si canto en el Coro
con mi abilidad:
dize la abadesa,
eso es vanidad.
Rodillas entierra,
porque mal cant6
Mal aya...
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9
Si me voy a la Huerta
a la recreacion,
al punto me Haman
a la oracion,
Y si tardo un poco
vien 10 pago yo.
Mal aya...

10
En el Refitorio
es cuento maior:
comer 10 que ponen,
aun siendo 10 pear, (9)
mas que no se guste,
la vianda paso.
Mal aya...

11
De estomago flaca
soy, pero ay demi
par que el chocolate
no esta para mi:
La falta de renta
esto me causo.
Mal aya...

12
La vez que platillo ay
no Ie haUo sabor,
antes bien padezco
grande resudor.
Es que la apetencia
ya me estrago
Mal aya...

LUSIT QUIDAM EGO PANXI

1
Oyganme los de buen gusto,
que voy a cantar unas vadas
Henas de contento grande,
par ser de Alegria todas.
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2
A que se han visto las modas
de la Corte con el aire
y garbo correspondientes
al mas realzado donaire.

3
Miren, que no hablo al desaire,
no me dejara mentir
de Musica el gran concierto,
segun mi corto sentir. (10)

157

A LA PROCLAMACION EN GUERNICA HECHA
DEL REY N. S. CARLOS TERCERO, QUE DlOS
QUE, PEL M. N. Y M. S. SENORIO DE VIZCAYA,
LA TARDE DEL DIA 3 Y TODO EL 4 DE SEPT DE
1759 YO DN. SEBAST. N ANT. DE LA GANDARA
PROTONOTARIO AP. CO PRO BENEF.DO DE
ESTA AHA(?) VILLA CANTE ASI EN LAS 8 OC
TABILLAS SIGUIENTES.

1
Vizcaya Noble
que bien se explica
hoy en Guernica
tu pundonor
quando proclamas
con vivas llamas
de ardiente Roble
atu Senor.

2
Del Arbol fuerte
las ojas todas
trinan en odas
afabordon
vida por fuero
Carlos tercero
con feliz suerte
de vendicion. (11)
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3
Solar Ylustre,
gracias al cielo
da tu desvelo
con devocion,
causando de hecho
de tu fiel pecho
tan grande lustre
admiracion.

4
Tu providencia,
del templo fuera,
tanto se esmera
en fomentar
el regozijo,
que del colijo
magnificencia
muy de alabar.

5
Con buen talante'
la larga danza,
a vuestra usanza,
fue de primor:
de ella la mana
hizo galano
el rozagante
corregidor.

6
Musica, toros,
fuegos con arte,
vailes son parte
de la funcion:
Y los chupines
con los clarines
sacan a coros
un vello son. (12)
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7
De cada tuerto (?)
la Artilleria
de noche, y dia
correspondio,
por orden cierta
de estar alerta
que vuestro acierto
les expidi6.

8
Para el dinero,
que has expendido,
te se ha venido
el Potosi?
en fiestas tales
siempre los reales
te sobran; pero
sales de ti. (13)

159

MARIA BLANCA ENCOROZADA A LOS PIES
DEL REY. MADRID.

1
A vuestros Pies, Gran Monarca,
Glorioso Carlos tercero,
yo la infeliz Mari Blanca
a pedir Justicia vengo.

2
Yo, que a la puerta del sol
tantos afios ha de asiento
soy Doncella (que en Madrid
es mui poco 10 que hay de esto.)

3
Metida entre tantos brutos
Asturianos, y Gallegos
me he mantenido con honrra,
que es milagro, y buen suceso.

4
Y estando siempre desnuda
en verano y en ynvierno,
ni el sol me ha puesto morena,
ni me ha blanquecido el yelo.
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5
Y que en tan publico sitio,
ni me compro, ni me vendo
cuando Yeo, que se estan
tantas a tantos ven<;liendo.

6
Donde con peso, y medida
floreze tanto comercio;
y el septimo se quebranta
tan sin medida, ni peso. (14)

7
Donde entiempos desgranados
seven tantos Granaderos
contantas quiebras soldados
veteranos y venereos.

8
En los hechos mui visofios,
en pesumptivos guerreros,
en 10 publico Narcisos,
Cacos 10 mas de sus Cuerpos.

9
En este puesto nombrado,
que oy se hace nombre del Puerto,
siendo la puerta del Sol,
ni el Sol, ni la Luna Yeo.

10
Y quando de las Canteras
dejan las piedras sus senos
al poder de la violencia,
que a nada deja en su cero.

11
Y de lobregas estancias
salen a la luz del cielo,
para formar en el aire
adulativos objetos.

12
Yo infelize, siendo pie[dra]
por labrada con aciertos,
de los ojos meretivan para(?)
que no yea a los vuestros.
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13
Con un quebrado capuz
y mi bello bulto cubierto,
y pintado de figuras,
por hacerla quien 10 ha hecho.

14
Me han disfrazado en abuja,
pero sin ojo (15), yo Creo, que si
vos no abreis el ojo,
la labor ira al infierno.

15
De mi llanto son testigos
esos raudales que vierto,
y no pueden enjugarse
con tantos pintados lienzos.

16
Un figurado Palacio
me sirve de monumento,
que de Italia hasta el Palacio
os ha venido siguiendo.

17
No es amor, aunque os parezca;
que si 10 mirais atento,
no es todo como 10 pintan:
que son palos encubiertos.

18
Si para fingir Palacios
se desnudan tantos Cuerpos,
sobrarn despues las almas,
que se van quejando al cielo.

19
Los sacrificios humanos
ya ha dias que fenecieron:
y si a consentirse buelven,
bolveran aquellos tiempos.

20
Querer por fuerza las dichas,
cuando no vienen del cielo, (16)
es llenar toda la tierra
de asombros, sustos y miedos.
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21
EI general Despotismo
a solo un hombre sin zelo
Ie hace insolente; y por el
aborrecido a su duefio.

22
EI Doctor que no hace caso
de la quja del enfermo,
y remedio no receta,
como quiere que este bueno?

23
Por vanas comodidades
hacer estragos violentos
es engordar a los lobos,
y devorar los corderos.

24
No deja el pastor su aprisco
por ir los lobos siguiendo:
porque con esta ocasion
sacian el hambre los per[ros]

25
Se hacen duefios del ganado,
muerden a diestro, y siniestro:
y con ponerles carlancas,
aseguran el pezcueso.

26
Quando balan los rebafios,
escuche el pastor atento
zele hagas el valido (?);
y pres (17) to sera el lamento.

27
En este mismo paraje,
adornada con trofeos,
y vestida con alhajas,
me vi envuestro nacimiento.

28
Y tambien quando en el trono
Espafioles os pusieron:
y en un asalto, en Beletri,
vuestra vida defendieron.
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29
Por esta otra esperaba
mas luces en vuestro ascenso:
y vestida a la italiana
ser para modas modelo.

30
Mas me yeo encorozada
en un calabozo estrefio:
y no puedo hallar justicia;
porque anda por esos suelos.

31
Son pues tan recios los golpes,
que dos fuertes terremotos
tantos estragos no han hecho
como hacen los ytalianos.

32
Que importa, que tan limpio,
y llano se quiera poner el suelo,
si para hacerlo han quitado
los vestidos, y alimentos. (18)

33
Como haciendo malas obras
pueden ser buenos Maestros,
los que subiendo, y bajando,
hacen subir el sustento?

34
Que importa hacer para abastos
edificios opulentos,
si es bolver el pan en piedras,
con que se asolan los pueblos.

35
El derecho de las gentes
ya no se mira derecho
por que las togas de escudos
en duras lanzas se han buelto.

36
Todo el orden racional
en pompa vana se ha resuelto,
que a leies de los sentidos
reauce (?) el entendimiento.

163



164

37
Los grandes, que son enanos
con el alma, y en el cuerpo,
como no tienen sustancia,
nada pueden contra hechos.

38
Vnos a otros se emulan
por libreas, y cocheros:
con volantes, y con tiros
emulados todos ellos.

39
Para que estos, y otros vaian
en sus coches mui serenos,
a tempestades de piedras
descalabran los pequenos. (19)

40
Que importa, que para alivio
expidais justos decretos,
si en el modo de observarlos,
se convierten en venenos?

41
La pragmatica del trigo
es el ejemplo mas fresco:
pues el comerciar sin tasa
sera tirano comercio.

42
Los generos, que no pueden
vivir las gentes sin ellos,
ni se deven estancar,
ni darles libertad a precios.

43
De 10 primero se sigue
por aumentarlos perderlos;
que los traguen siendo malos,
y los paguen como buenos.

44
De 10 segundo, que el rico,
ambicioso, y usurero
Ie compra en tiempo barato,
por venderlo carD entiempo.
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45
De esto nacen carestias,
desolaciones de pueblos,
pobreza de labradores,
y de ladrones aumento.

46
Las doncellas no se casan;
se hechan a hurtar los mancebos (20)
elIas lIenan las galeras:
a horcas, y presidios ellos.

47
No hay quien cultive las tierras:
y a trueque de padre nuestros,
se van cargando con elIas
las yglesias y Is combentos.

48
Y si va un ejecutor
por los caidos de los fechos,
salen de los publos grandes
a mendigar muchos viejos.

49
Por que los dejan sin camas,
sin sartenes, ni pucheros;
y en no haviendo que quitarles,
los echan con improperios.

50
De estos abunda la Corte:
y si un dia los encierran,
en el hospicio, a otro dia
a millares van caiendo.

51
Dnos mueren por las calles,
otros por campos y es cierto,
que el Santo Hospital al ano
se come mas de mil de ellos.

52
Asi estan de los lugares
los pobres vasallos vuestros,
donde haciendose uno rico,
a diez deja pereciendo.
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53
Por esto faltan solda (21) dos
que los ricos para empleos
trahen a la corte sus hijos;
y los logran con dinero.

54
Si esto, por faltar el pan,
guardando el grano, se ha hecho:
que sucedera sin tasa,
sin arbitrio a darles precio?

55
Pero me diran, que tiene
que ver mi bulto con esto?
a que solo satisfago,
con que miren: 10 primero,

56
Que por faltar la justicia,
esta todo sucediendo,
cuia falta hasta a las piedras
hace perder el silencio.

57
Lo segundo, por que digo,
que la pido a los pies vuestros:
y como fiel espanola
contra el despotico imperio.

58
En mi resuenan de tanto
como asi se quejan los ecos:
que, aunque piedra, me enternezco;
y en estas voces los vierto.

59
No retireis pues los oidos,
adulaciones creiendo;
que cuando las piedras hablan,
licencia tienen del cielo. (22)
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ASUNTOS QUE PREDIC6 EL PADRE GARCES A
LOS CONSEJOS Y TRIBUNALES DE LA CORTE
DE MADRID, EN LOS DIAS 2. 3. 4. Y 5 DE HE
NERO DE 1756 EN EL COLEGIO DE ATOCHA

1
Aqui los traidores dos,
el favor, y la codicia
mataron a la justicia
Por ella rueguen aDios.

2
Muerta, me fingisteis vida,
respirando la herida.
Mandoseme entierra oy:
tambien conmigo a las leies.
Nada se diga a los Reyes.

3
Herida, muerta, enterrada
cita a juicio la justicia
al favor y la codicia.
Fallamos Ley, y justicia:
ahorcados en los infiernos
perneen siglos eternos
el favor, y la codicia.

4
La corona sostenida
de la fe, ley y justicia,
su inobserbancia y codicia
hace que tiemble afligida. (24)

TESTAMENTO DEL REY DE PRUSIA

1
A muerte civil me siento
Rey de Prusia condenado.
Por tanto he determinado
ordenar mi testamento;
por evitar rompimiento,
litigio y dificultad.
Acerca de mi heredad.
Yo mismo quiero exponer
aunque contra mi querer
mi ultuma voluntad.
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2
Aunque ha de haver mal diciente
que a esta distribucion
la Bame restitucion
sin embargo es la siguiente:
Dese al sazon derrepente,
pues 10 ordena mi desgracia,
por entero la Lusacia
y en tierra de Branderburg
el pais de Magdeburg
y se entienda no hago gracia.

3
Constrefiido de mi estado
cedo a la Reina de Hungria
la Silesia, que no es mia
por haversela robado;
y junte a ella el condenado (sic)
de Glat que tambien robe.
Con esto la dejare
de mis bienes apartada
y quedara mejorada
en 10 que suyo ya fue.

4
Conozco que el Palatino
tambien pretende relieves.
Desele pues 10 de Cleves
que sin justicia me vino.
En Juliers Pais vecino
fige sin miedo los pies,
no diga acaso despues,
que no soy justo e igual,
ni reparto a cada cual
10 mismo que suio es.
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5
Desele al sueco de hecho
alguna parte en Gennania:
y esto sea en Pomerania,
a que tiene buen derecho.
Asientese, tenga pecho,
pretenda eficaz y serio:
y vera como el imperio,
que contra el a mi casa
ha protegido sin tasa
buelve a el ministerio.

6
En la Vesphalia de estados
con sinrazon adquiridos,
quiero se (25) an repartidos
entre los interesados.
Debemos ser amparados
los obispos, y Holandeses:
mas temo que los Franceses,
viendose en la posesion.
caigan en la tentacion
de hacer por ellos las veces.

7
Entre tambien en la lista
la gran Madama de Rusia.
Lleve en buen hora la Prusia,
a titulo de conquista.
Y si acaso se malquista
por esto con Polonia
oigan que quando Sajonia
recibio de mi la ley
ella recivio a su Rey
como Rey de ceremonia.
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8
Algo quisiera dejar
a Jorge mi buen amigo:
mas como muere conmigo,
para que Ie de Hamar [.]
Yo Ie quisiera apropriar
10 de osfricia y adherentes,
a que fuimos pretendientes
pero ya por sus pecados
el cedera sus estados,
sin que sea a sus parientes.

9
Sea por ultimo mando,
si esto a mal no se me Heva,
Ber (26)lin con la marca nueva
a mi hermano Ferdinando.
Cuide de ir agregando
poco a poco mas estados,
como sus antepasados;
mas de mis hueHas se aparte
fige siempre mas el arte,
que el numero de soldados.

10
Bien pueden quedar contentos
los que tienen pretension
con la fiel disposicion
de estos mis repartimentos.
Volaron mis pensamientos.
Ceso mi altivez, mi guerra.
Y pues de si me destierra,
a quien di pesar,
deme para descansar,
solo siete pies de tierra

Ita Politici lusere mantuo carpetanorum (27)
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ARDOAREN GANIAN

1
Ni nas aguintari bat
ez guizon, es· andra,
munduan bizi· dirian:
lau partiden jabe:
Guichi vizi leiteque
munduan ni bague:
Estaueo gustoriean
enabenae maite.

2
Ardaoa dot izena
au gusto gozoa
gustoae berae mindu
espadau ardaoa,
ardaorie estanian
dagueure gorputza,
mugertasuna salbuta,
zaeu bat utsa.

3
Erregue, ta Erregina,
apaizac,anaiac,
zarrae, eta gasteac
dirade zaleac.
Mundu gustiac naidu
ardaoa adisquide

............... (28)
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PEDRO IGNAZIO DE BARRUTIA: GABONETAKO
IKUSKIZUNA

Tolosa, 1998-XI-13

Juan Mari Lekuona

Herri antzerkiari buruzko jardunaldiotan Barrutiaren idazlana badakargu
hizbide, ez da hainbeste antzerki hori herri mailakoa dela bete-betean jotzen
dugulako, baizik eta da, teatro horrek hegoaldeko literatur herri-tradizioa, egu
berriei dagokiena, neurri ederrean ispilatzen duelako. Garaiko antzerkien artean
bakanetakoa izanik ere, badirudi herri-tradizio bizi eta zabala duela atzean.

Bestalde, P.I. Barrutia, antzerkiaren egilea, gizon ikasia dugu: Arrasateko
letradua, udaleko eskribau numerokoa (1); eta, beraz, unibertsitate mailako
ikasketak edo egina, alderdi honek bide ematen diolarik Barrutiari eguberritako
antzerkiaren bibliografia bat ezagutzeko, eta inguruko beste lurraldeetan egiten
zen teatro erromanikoaren berri izateko.

Beraz, aramaioarraren antzerkia aipatzen eta aztertzen dugu; ez hainbeste
kanpoko eraginik gabea eta oso bestelakoa delako, baizik eta erabiltzen dituen
gaiak, baliabideak, ohiturak eta moldeak euskal tradizio herrikoi batenak di
relako, jaiotza teatroaren bidez herrian ospatzeko erak eta moldeak aurkezten
dizkigula.

1. ESKUIZKRIBUA ETA KOPIA

Harrigarria da nolaz iritsi den guganaino Barrutiaren eskuizkribua. Mende
eta erdi familiako paperen artean ezkutuan egon ondoren, J.e. Guerrak kopia
bat, berak egina, igortzen dio R.M. Azkueri, honek lehen aldiz idazlan hau
argitara emanez 1897an (2). Euskaltzaindian gordetzen den kopia hori izan da
iturri bakarra gero etorri diren argitalpenetan, erabat galdutzat ematen zelarik
eskuizkribua.

(I) J.M. VELEZ DE MENDIZABAL: "Biografi zertzeladak" in Gabonetako Ikuskizuna
(Acto para fa Nochebuena), 1983, Diputacion Foral de Alava, 231. or.

(2) R.M. AZKUE: "Gabon Gaberako Ikuskizuna", Euskalzafe, 1 (1987),402-405. or.; 412-
415. or.
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Gaur, zorionez, eta Latxaga-ri esker (Jose Maria San Sebastiani esker),
honen begi argiari, miaketari eta zorteari esker, eskuartean dugu Barrutiaren
jatorrizko testua, edizio facsimilean argitaratua (3). Honek hutsegite guztiak
erabat zuzentzeko modurik ematen ez badigu ere -beti egongo dira ilundurak
eta zalantzak-, laguntasun betea eskaintzen digu J.e. Guerraren kopiako hu
tsegiteak ezezik, geroko erabiltzaileek egin eta sartutako hutsegite berriak ere
zuzentzeko, Latxaga berarenak barne. Dena dela, hutsegiteak zuzendu errazak
direla esan behar eta agian, ez hain garrantzitsuak literaturaren aldetik begi
ratuta behintzat.

2. ANTZERKIAREN BARNE-EGITURA

Barrutiaren antzerki hau eszenetan banatu izan da. Arestik 19 (4) zati mar
katzen dituelarik, eta 1. Kortazarrek 17 eszena (5), pertsonaia berria taularatzen
denean eszena berria hasten dela kontuan hartuz. Guk, argitasunaren amorez
eta egituraren alderdi zabalak gogoan edukiz, hiru parte bereizten ditugu, na
hiko desberdinak, gaurko aurkezpen honetan.

2.1. Lehenengoa: Jesusen Haurtzaroko Ebanjelioa, pasarte eszenifika
tuetan antzerki erara jendaurreratua. Irrizko bi agerraldi tartekatzen dira: bat,
oinarri hartuz Ebanjelioan Zesaren tributua pagatzea aipatzen denean, irri egi
ten zaio Arrasateko agindu bati, zeinetan behartzen baita mutilek dantza egi
teagatik dirua pagatzera; eta bestea, Belengo ostatu-eskearen aipamenaz balia
tuz, nagusi-morroien arteko eztabaida topiko, barregarria tartekatzen da (6).

2.2. Bigarrena: Hau ere teatro-eredu jakinei atxikia, Graziosok kudea
tua. Pertsonaia honek komikotasuna agertzen du, bai deabruen tratamentuan,
bai senar-emazteen tobera modukoan, bai artzainei Graziosok bertsoak jartze
rakoan: Kontrastean jartzen ditu artzainek, aingerua agertu zitzaienean, esan
dako hitzak, eta Graziosok beretzat artzainak egiaz zer ziren adierazten due
nean (7).

2.3. Hirugarrena: Maria, Jose eta artzaien gurtza eta eskaintzen ager
tzea, pietatea eta tradizioa azaleratzen direla. Hirugarren parte honetan, senti
pen ohikoenen haritik, aurkezten dira eguberritako kantu generoen zenbait ere
du nagusi, hala nola kantika liturgikoak, koplak, bilantzikoak, gorazarreak eta

(3) LATXAGA: Acto para la noche buena, 1983, Lopez-Mendizabal, Tolosa.
(4) G. ARESTI: "Pedro I. de Barrutia. Mondragoeko escribauaren GABONETAKO IKUS

KIZUNA euskeraz eskribidutako lelengo teatruzko lana", Euskera, 5 (1960), 273-291. or.
(5) Jon KORTAZAR: "Literatur analisia", in Gabonetako Ikuskizuna (Acto para la Noche

buena), 1983, Diputacion Foral de Alava, 135. or.
(6) LATXAGA: Ibid., 15-17 or.; eta 19-23. or.
(7) Id., ibid., 23-43. or.
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kontaketak (8). Jesusen jaiotzako festari herriak emaniko erantzuna ispilatzen
da bertan.

3. METRIKA ALDERDIAK

Barrutia jaio zeneko hirugarren mendemugan (1682-1982), Arabako Di
putazioak aramaioarrari eskainitako elkarlanean, egokitu zitzaidan autorearen
metrikaz jardun beharra. Horrelatsu ziren nire orduko ondorioak, estrofei bu
ruzko zehazketa deskriptiboetan atereak.

3.1. Polimetria nabaria: Azpimarragarria zen moldeen ugaritasuna, sei
estrofa-mota desberdin bereizi genituelarik, errenko emanak eta gehiago ere bai
noiz edo behin, oin hautsien modura, tartekatuak. Eredu anitzen zale agertzen
zaigu Barrutia eta monotoniaren etsai.

3.2. Bertso-Ierro gutxiko estrofak: Eredu motxen aldeko joera, bikoak,
laukoak, kopla motxa eta kopla direlarik gailentzen direnak, kontapoesiaren
-baladen eta erromantzeen- ildotik. Gehiago oraindik, ditxolarien eta zir
tolarien teknikara jotzen du eszena komikoetan, atsotitzen, erantzun zorrotzen,
esaldi errimatuen haritik. Azkarra eta arina, asperduraren etsai, egitura metriko
aberatsak sortzeko dohaia du aramaioarrak.

3.3. Modulu bakoitzak herri giro jakina dakar gogora: Koplak, Egu
berritako auzoen arteko diosala; marijesiak, Eguberriak prestatzeko erronda
giroa, gaiaz eta egituraz konnotazio jakinak ezartzen dituena; biIIantzikoak, ho
rrelako kantuetan ezin-utzizko gai pintoreskoen aipamen xumea; noel antze
koak, Eguberritako kantika Iiturgikoekin Iotzen direnak. Eredu bakoitzak dakar
ohitura eta giro jakinen oroitzapena, kantuek bizten eta sustatzen dutena.

3.4. Pertsonaia jakinarentzat neurri jakina: Badira estrofa-moldeak
pertsonaia sakratuei Ioturik datozenak; polimetria, aldiz, pertsonaia komikoen
ahotan jarria erabiltzen da; komikotasuna azpimarratzen dute Iauko nagusian
neurkera desberdinak tartekatzen direnean; ditxolarien sakeak ere komikota
sunaren haritik doaz. Bada modulurik Mariaren eta Joseren ahotan bakarrik,
eta behin, agertzen denik.

3.5. Hausturak noiznahi sartzeko joera: Oso gogokoa du esaera mo
tzak tartekatzea: erdarakadak, galdera motzak, ai-hotsak, izen propioak, es
klamazioak. Antzerkiaren bizitasuna du helburu Barrutiak, haustura horietan
guztietan; eta erakusten digu nolako askatasuna duen idazle den aldetik (9).

(8) Id., ibid., 45-57. or.
(9) J.M. LEKUONA: "Barrutiaren metrikaz" in Gabonetako lkuskizuna (Acto para fa No

chebuena), 1983, Diputaci6n Foral de Alava, 222-224. or.
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Alderdi hau oso zehatz, bizi eta aberats ematen digu Arestik, antzerkian
matazatutako pertsonaien karakterea eta arima azalduz. Bi eratako pertsonaiak
datoz: sakratuak eta ez-sakratuak, bigarren hauetan ikuspegi bat aurkezten de
larik, oso zehatza ez dirudiena eta iritzi irristakorrak sortu dituena literatur az
terlarien artean.

4.1. Arestiren iritzia: Aingeruak, Gloria in excelsis kantatutakoan, be
rebiziko zirarra sortzen du artzainengan, hauek beren iritzia damatelarik Ain
geruari buruz. Egia da utopikoki dakusatela zeruko mandataria; baina Barre
eragileak ikusarazten du, bertsoak jarriz, bata dela lilurapean diotena antzerkian
eta bestea artzainen errealitate pertsonala, eguneroko bizitzan.

Baina errealitate hau ez da historikoa, literaturazkoa baizik. Arestik esango
digu Txarles Barre-eragile koplariak, "bertsoak etaraten deutsez pastoreeri,
bafia ez Belengo pastoreeri, ezpada arein erropak jantzi dituezan euskaldun gi
zoneri"... "Barregarriarentzako zati onetan, pastoreak eztiraz pastore, ezpada
egun gustietako lagun Mondrautarrak" ... "Sermonadore barriorri egon naizaco
begira. Ori da Peru.. ." (10) Baina ez dirudite pertsonaia errealak direnik, fik
ziozkoak baizik. Ez dugu ahaztu behar, Barreragileak koplak tartekatzen di
tuela, behar bada ezagunak zirelako:

- "Arichavalcho gurea
zezen toreadorea
penitenzia eguiteori
eztoc ynsaur salsea" (11).

- "Beisteguico Gabriel
Cafiaberan Cascavel
Lindo mozo despachazeco
de vino blanco unpichel" (12).

Gero, albo-herrietako kontu zelebreak aipatzen dira: "Ofiatico Peru Jain
coen mutila 1"; "Durangon errementari, pergaminoa bustita guero eracusia sua
ri", "gorputza nativitate subila" (13). Eta lehenago, Barre-eragileaz, "audoc
mutil balz Vergaraco danzari koplaria" (14). Bai koplak eta bai albo-herrietako
aipamenak, badirudi badutela vis comica-rik aski efektu komikoak entzuleen
artean sortzeko.

4.2. Ibon Sarasolaren lehengo iritzia: Lehen aldi batean uste du "haus
ten dela aktorea-pertsonaiaren bitasuna, teatroaren eta errealitatearen arazoa Pi-

(10) G. ARESTI: Ibid., 144. or.
(II) LATXAGA: Ibid., 39. or.
(12) Id., ibid., 39. or.
(13) 1d., ibid., 41. or.
(14) Id., ibid., 31. or.
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randellok bezala planteiatuz", eta "Barrutia teatro modernoaren aintzindari
dela, eta bere antzerkiak bizi eta antzestu problematika aurreratzen duela".
Gero, asko erlatibizatzen du iritzi hori, gauza hauek ez dituela hain garbi ikus
ten esanez. "Iritzi guztiak funtsik gabeak lirateke, harik eta Barrutia aurrera
goko europear herri teatroaren kontestuan sakonki aztertzen ez den arte" (15).

Europako teatroari bere balioa emanez, iruditzen zaigu ahozkotasunak era
kusten diguna ere kontuan hartzekoa dela; eta beste ikuspegiak baino lehenago
ere bai, eskuera daukagulako, hurbileko informazioa delako. Horrelako ko
mikagintzak memoria kolektibotatik hartzen du bere indarra, bere vis cornica.
Eta XVIII. mendean, klixe bihurturik zeuden irri eginarazteko moldeak: per
tsonaiei buruzko koplak (hemen Arichavalcho eta Beistegiko Gabrieli eran
tsiak); albo-herrietakoei erantsiriko gertaera barregarriak, Oiiati, Durango eta
Bergarari; eta gero Barrutiak aipaturiko hiperboleak, erdal atsotitzak, konpa
raketak, ardozale izatea, jan-edanen aipamenak, giza itxura txarreko akats eta
okerrak, burlak: horiek dira nahiko irri-egingarri, fikziozko sormenetik dato
zenak, eta, memoria kolektiboa darabilten heinean, antzerkiaren hezurdura di
renak, eta ez hainbeste aktoreen pertsona errealak eta antzerkiko pertsonaiek
erakutsiriko kontrasteak. Hau kontuan izanik, uste dugu ez dagoela Europako
teatro modernoa aipatu beharrik, eta gutxiago antzindaritza Barrutiari opa be
harrik, esplikazio hurbilagoak eta koherenteagoak daudelarik. Fikziozko kli
xeak, memoria kolektiboan gordeak, dira herri literaturaren oinarri, eta antzerki
komikoaren euskarri, eskuarki bederenik.

5. BARRUTIAREN DRAMATIKAZ

"Gabonetako Ikuskizuna neo-klasizismoaren arau dramatikoetatik beste
muturrean legoke", J.M. Lasagabasterren ustez. Ez dira gordetzen hiru unita
teak, lekua, denbora eta ekintzarena; nahasian datoz antzerkiaren genero des
berdinak (drama eta teatro komikoa); agertzen da Barre-eragilearen (Gracio
soren) figura, teatro neo-klasikoak baztertu zuena; egiazkotasun historikoa ez
da kontuan hartzen, batera antzesten direlarik Ebanjelioan kontaturikoa eta
Arrasaten XVIII. mendean gertatutakoak.

Antzerkiaren freskotasunak modernotasun aire bat damaio idazlanari. Era
bat librea eta xumea delako, sintonia haundiagoa du gaurko antzerkiarekin, bes
te berriagoko euskal antzerki askok baino.

Barrutiaren antzerkia, bestalde, zail da esplikatzen gutxieneko tradizio bat
eduki gabe, gutxieneko antzerki kontestu bat izan gabe. Hor dago erdal tra
dizioa, J. Kortazarrek eta 1. Lakarrak sakon eta zabal aztertu dutena (16). Eta

(15) J.M. LASAGABASTER: La literatura vasca entre 1700 y 1876, "Noveno Congreso de
Estudios Vascos", 1983, Bilbo, 269. or. eta 52. oharra.

(16) 1. LAKARRA: Ibid., 17-58. or.; eta Jon Kortazar, ibid., 156-160. or.
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euskal munduan ere Barrutia ez da bakarra, gaurko mintzaldiok eta berarizko
ikaskuntzek erakusten digutenez (17). Gainera, Barrutiak, bere obra aztertzetik
atera daitekenez, ezagutzen zuen tradizio edo teatrozko kontestu hori; berorie
tan, tradizio eta kontestuan, argibideak izan zituen, eta hauetaz baliatu zen bere
antzerkigintzan. Hori bai, I.M. Lasagabasterrek zehazten digunez, "testu jaki
nak baino gehiago antzerki-emankizunak izango lirateke, oso kodifikaturiko
testuak, genera dramatiko ezagutuen oinarrizko motiboen araberakoak" (18).
Eguberria ospatzeko teatroa ere jaikizun ederra zen, tradizio oparoa zuena gu
rean. Barrutiak horrelako antzerki-mota asko ikusiko zituen; ez beti teatro os
petsua, baizik antzerki apala ere bai. Eguberrietako festen ospakizunari eskaini
zion bere lana; "euskaraz ez da idatzi gauza baliosogorik", Arestik esan zue
nez (19).

AZKENA

Barrutia jaio zeneko hirugarren mendemuga ospatu zenean, Gabonetako
Ikuskizuna-ren "argitalpen kritikoa, itzulpena eta zenbait ikerlan" burutu ziren.
Lehenagokoak ziren Arestiren lanak. Geroztik, eskuizkribua agertu zenean, La
txaga-k eskaini zion, besteak beste, Antilisis del teatro de Barrutia, eskuizk
ribuarekin batera argitaratu zena. Urte berean, J.M. Lasagabasterren aipamena,
Barrutiaren obra bere ponentzian aurkeztuz (La literatura vasca entre 1700 y
1876), eta honela zehaztuz: "Euskal teatroa, mediebalismoaren, populismoaren
eta modernitatearen artean". Uste dugu gauza eder asko esan dela Acto para
la Nochebuena obrari buruz. Gaurko lana zen, euskarazko herri teatroaren es
parruan Barrutia ere kokatzea eta kontestu horretan jartzea, tradizio bizi eta
zabala duelako atzean. Bidezkoa zen horrelako bereizkuntza egitea Aramaioko
euskal antzerkigileari gure kontestu honetan.

(17) Ikus programazioko mintzaldiak, batez ere Peiiafloridako Kondeari eta J.A. Gandarari
dagozkienak.

(18) J.M. LASAGABASTER: Ibid.
(19) G. ARESTI: Ibid., 140. or.
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Zuetarik zenbaitek pentsatzen bide du Besta-Berrik (Korpus egunak) zer
lotura duen herri antzerkiarekin. Besta-Berrik aurkezten duena ez da antzerki
bat, baizik errito bat.

Baina, dakigunez, Europa mendebaleko antzerkiaren sehaska eliza izan da,
gero beregaintasuna hartu baldin badu ere. Gainera, gaur egun oraino, bada
antzerkirik, erritoaren antza duenik. Urtero hor dugu Xuberoko pastorala, an
tzerki errituala. Eta hortxe ditugu ere, adibidez, Joxean Artze batek emaiten
dituen poema irakurketak, antzerki eta erritoaren artean, bide erdi.

Oro har, erritoaren eta antzerkiaren arteko muga ez da hain zorrotza: ba
tetik bestera errezki pasa daiteke. Holako arrazoi zenbait zuketen gogoan jar
dunaldi hauen eratzaileek txosten bat eskatu zidatelarik Beste Berriren ospa
kizunaz.

Hastean, txostenaren gaia aski zabala eman nuen: "Besta-Berri eta haren
sinbolika". Bainan gero muga hertsitan sartu naiz, entzuleentzat asegarriegi
izan ez nadin.
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Behin eta bat, nahiz-eta gaia erlisionekoa den, ez naiz elizan sartuko. Kan
potik begiratuko diot (ez dut erran axaletik), kanpotik. Flash batzu emanen di
tut.

Gero eta bi, argitan emanen dut soilik Besta-Berriko errito batek, batek
bakarrik, prozesioak, ibilaldiak zer nolako harremanak dituen ingurumenarekin,
espazioan nola ohatzen den, edo espazioaz nola jabetzen den.

Beraz, Besta-Berriren berezitasun bat da ibilaldia. Elizatik atera eta ibil
bide jakin bati harat joaiten ohi da jende ostea. Baina ibilaldi hori ez da edozein
gisetara egiten. Baditu bere arauak, arau zehatzak.

Arau horien ulertzeko herriaren egiturari so bat egin behar zaio. Mapa ze
hatz bat idek dezagun, 1/25000 koa, adibidez. Ohartzen gara gure herriak lau
gurutzeren artean eraikiak direla. Lau gurutze landaturik daude herriaren lau
haizeetan: iparralde/hegoalde, sortalde/sartalde. Lau gurutze horiek paisaian
gurutze handi bat marrazten dute, zeinaren erdian baitago herria, eta herriaren
erdian herriko eliza (1. irudia).

Erdigunea baldin bada, ingurua ere bada nahitaez, eta inguru hori jadanik
aipatu lau gurutzeek markatzen dute bere lau pundu garrantzitsuenetan.

2. irudia

Erdigunearen eta haren inguruaren irudia, sinbolo guziak bezala, aria da,
eragilea. Erdigune oro energiaren iturri da, eta geldigabe bere inguruarekin ha
rremanetan ari da. Konkretuki herriaren kasuan, erdigunera, hau da, elizara
(kristau munduan) biltzen da jendea inguru guzitik. Erdigunea bilgune da eta
erdigunearen energiak indarturik barreatzen da jendea ingurune guzira. Joan
jin mugimendu etengabeko hori da herriaren oinarrizko bizi bateratzailea (2.
irudia).
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Erdiguneak bere-berea du mugimendu bikoitz hori: zabaltzea eta erakar
tzea. Alabaina iturriak berezkoa du emaitea, isurtzea; eta aldi berean erakar
garria da, hain zuzen emankorra delakotz.

Herri batean mugimendu bikoitz hori egun guzietakoa da edo astean be
hingoa, igandekoa, eliza-erdigunearen inguruan.
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3. irudia

Bigarren erritmo bat erantsi behar da, zabalagoa, urtean behin gertatzen
dena: Errogazioneak. Gorago aipatu ditut herriaren lau haizeetan landatuak di
ren lau gurutzeak. Ez daude han, mugarri batzu iduri. Haiek ere erdigunearekin
harremanetan dira, erdigunea gabe zentzurik ez baitute. Bada urteko sasoi bat,
harreman horiek nabarmentzen dituena: udaberria. Apirilean eta maiatzean, lau
egunez (apirilaren 25ean, maiatzaren 10, 11 eta 12an (1999) herriko jendeak,
erdigunetik abiatu eta, inguruko lau gurutzetara egiten du ibilaldia, gero berriz
erdigunera itzultzeko. Gurutzera heldu eta apezak, aldizka, lau haizeetara egi
ten du gurutzearen seinalea, lau aldeak ur benedikatuz ihinztatzen dituela. Erri
to hau apotropaikoa da, hau da gaitzaren urruntaraztekoa: gaitza izan dadin
izpirituala edo eguraldiak dakarrena, adibidez ekaitza, bereziki uztak suntsitzen
dituen harri-erauntsiak (3. irudia).

Hemen ez dut zehaztuko gurutze kosmikoaren eta Jesu Kristoren guru
tzearen arteko lotura eta eduki sinbolikoa. Aipamen bat bakarrik errito honetan
baliatzen den uraren sinbolikaz: ura da bizia, ura da ere herioa, hondamena.
Eta hain zuzen hemen, urak bizia dakar erritualki herria dagon zirkuluaren bar
nera, eta hondamena muga horren harainditik datorkeen gaitzari.
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4. irudia

Uste dut orain hobeki ulertuko dela Besta-Berriz gertatzen dena.

Egun horretako erritoetarik bat -ezagunena- ibilaldi errituala da. Jada
nik aipatu dudan egitura beraren barnean kokatzen da, bainan ez du egitura
hori modu berean gauzatzen. Goazen ikus (4. irudia).

Besta-Berri goizean, herritarrek karriketan 4 aldare eraikitzen dituzte,
idealki herriaren lau haizeetan. Horra gurutze kosmikoa espazioan finkatua.
Noski eredu hori ez da nahi bezala gauzatzen aha!. Ibilaldiak karriketan barna
iragan behar du eta karrikak ez dira zirkulu forman marraztuak, lauki forman
baizik. Baina xehetasun horrek ez du garrantzirik sinbolika arloan. Ibilaldia
hala ere idealki zirkularra da, berez: elizatik abiatzen da, berriz han sartzeko,
lau aldareetan egonaldi bat eginik. Ibilaldiak bere bidea ez du sekula gurutza
tzen, ez da sekula bide beretik itzultzen. Zirkulua abiapunduan hesten da.

Biribilak gauza osatua adiarazten duo Besta-Berriko ibilaldiak bere baitan
aurkitzen du bere erdigunea eta helburua. Errogazioneetako ibilaldiek joan-jin
zuzena dute: erdigunetik inguruko gurutze batera. Besta-Berrikoa beti biribila
da.

Ibilaldi horrek ez du bakarrik zirkulua marrazten erdigunearen inguruan.
Jadanik errana dut lau aldare badirela zirkuluaren gainean, biribilaren lau hai
zeetan. Hain zuzen ibilaldia pundu horietan gelditzen da, eta apezak, eguzki
sainduaz gurutze bat egiten du aitzinean duen jendeari buruz, eta aldi berean
erdiguneari buruz, eta hori lau aldareetan.

Ikusten da Besta-Berriko ibilaldi erritualak ere arian ezartzen duela egitura
kosmikoa, eta hori berezitasun ohargarri bat marraztuz: ingurua, zirkunferen
tzia. Laburbilduz: egitura kosmikoaren osagai nagusiak harremanetan ezartzen
ditu: 1) Erdigunea. 2) Herriaren eremu guzia zeharkatzen duen gurutzea, lau
haizeetarik erdira buruz, eta 3) Ingurua.
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Eskema hori espazioan marraztea zenbait aldiz ezinezkoa da. Adibide bat
emanen dut. Lapurdiko Ezpeletan, karrika nagusia trafikoak osoki hartzen due
lakotz, Beste-Berriko ibilaldia beste egitura baten arabera egiten da. Ibilaldia
elizatik pilota-plazara doa, eta handik berriz bide berez elizara. Pilota-plazaren
erdi erdian eraikitzen da aldare bat, eta haren ingurua "beztituek" egiten dute,
zirkuluari mugimendu emaiten diotela dantzaren bidez ("beztituak" dira dan
tzariak eta musikariak). Egonaldia bururatzean, apezak, eguzki sainduaz lau
gurutze egiten ditu lau haizeeri buruz. Hemen ikusten da ohiko eskema egokitu
dela: 1) Pilota-plazaren erdian begientzat indar handia duen erdigunea finkatu
da: aldarea eta haren gainean eguzki saindua. 2) Inguruan, jendez osatutako
zirkulua egin da. 3) Erdigunetik, apezak, eguzki sainduaz lau-gurutze eginez,
erdigunearen energia lau haizeetara zabaltzen du (5. irudia).

Hemen gertatu dena da erdigunea tokiz aldatu dela; bainan egitura kos
mikoa bere hartan dago, zeren ezin baita aldatu erritoa hautsi eta suntsitu gabe.

Egitura hori zibilizazio askotan ezagutua da, gisa bat edo beste, eta bizirik
dirau gure artean; jendeen gogoan ez hainbeste agian, bai, ordea, paisaian eta
kristau liturgian.
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OHARBAT

Beste jaun batzuek eta nik osatzen dugun Herri Literatur deitu batzordea
Euskaltzaindian, talde gustagarria da benetan. Han dauden jaunak -andrerik
ez da oraingoz-, jende jantzia dira, zentzuduna eta errespetozkoa. Umorerik
ere, berriz, ez da falta izaten han. Talde gustagarria da benetan. Norbaiti
bertara sartzeko eskeintzarik egingo balitzaio inoiz, ez dezala kupirarik izan
sartzeko.

Jakin beza, ordea, taldegai berriak, badela bazter-ezineko arrisku bat bar
nean, non eta mutua ez den taldekide berria. Burutazio on bat izatearena da
arrisku hori. Baldin eta noizpait, balio duen idearen bat jaiotzen bazaio delako
bihankako horri, laster erantsiko zaio idea hori errealite egiteko eginkizuna.
Beraz, bitan pentsatu behar da, ahoa ideki baino lehen, norberak bere burua
zuloan ikusi nahi ez badu.

Nik banuen arrisku horren berri; baina ez nintzen gauza izan ihes egiteko.
Harrapatu egin ninduen, lagun omen ditudan hoiek jarri zidaten zepoak. Zera
esan nuen behin: Orixeren Euskaldunak poeman sail haundiak hartzen zituela
festak eta jaiak eta jokoak eta jolasak eta ospakizunak eta abarrak. Eta hori
guztia erritualki ematen zela. Arau batzuen arabera mugitzen zela herri osoa
zeregin horretan. Eta beste bururakizun hau ere sartu nuen: herri-antzerki baten
itxura zuela guztiak.

Esan banuen esan nuen! Last~r esan zuen nik dakidan batek. "Hortxe duzu
gai polita hitzaldi baterako".

Burutazio hori izan nuen, eta esan ere egin nuen, eta oso denbora gutxi
behar izan zuten ene lagunek, zeini zegokion bururatzea erabakitzeko. Niri jarri
zitzaidan obligazioa, eta hona hemen orain zuen aurrean, esana egiten.
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Duela hamar urte eman nuen hitzaldi bat Orixeren Euskaldunak poemaz.

Egilearen jaiotzako mendeurrena zen. Ez dakit zergatik, ez zen argitaratu
hitzaldi hura. Han esana utzi zuen, Orixek herri alai bat erakusten duela bere
"Uhitzi liburua" deituan. Herri pobrea aldi berean, eta lanpetua, batez ere ema
kumezkoa; baina herri alaia, jostagina, dantza eta kantu eta irri asko egiten
duena.

Orain, beste behingoz, hitzaldia prestatu beharrez, Euskaldunak osoa ira
kurri dudanean, areagotu egin zait lehengo uste eta aburu hura. Eta kantu ba
koitzean areagotu ere. 15 ditu guztira, eta bakoitzak mereziko luke hitzaldi bat,
aIde guztietatik eta aIde guztietara darion grazia jasotzeko. Noizpait egingo al
du Ian hori, nik baino esku hobea dukeen norbaitek.

"Arrai" du, beraz, "aurpegia", Xalbadorrek Mattinengatik esaten duen be
zala, Orixek bere poeman agertzen digun herri horrek. Bekozko ilunik ez da
hor; begitarte argia baizik.

Hala ote zen egiaz eta benetan Orixe hazi zuen herria? Aurpegi hori era
kutsi ote zion gure idazleari? Edo gero berak asmatutako zerbait da "Uhitzi
Liburua" deituan kontatzen eta kantatzen digun herria? Beraz, hutsegin zion
"res ipsa loquatur" delako harek. Hor ez da "gauza bera mintzo". Hor idazlea
da mintzo, eta ez Orixeren haurtzaroko Uhitzi. Hitz batean, erromantiko baten
Uhitzi ote dugu Uhitzi poemakoa?

"ERREKALDE"

Hori du izena Orixe hazi zuten etxeak Uhitzin. Han dago orain ere zutik
bere haundian eta ederrean. Hura izan zuela dio bere "lenengo euskal-eskola"
bere "sortetxeko aIde". Orexako bere xortetxean lekurik ez harentzat eta Uhi
tziko Errekalden hazi zuten gure hiruxkia. Hura izan zuen bere etxe Orixek.
Eta ez nolanahikoa.

Hasteko, ez da familia bakarreko etxea. Hiru sukaldeko etxea da, eta Orixe
haur zenean, "bi ama-alaba banetan ziraden bizi". Beraz, bi familia bizi dira,
ahaideak biak.

Honek bakarrik asko markatzen du biziera eta bizimodua. Familia ez dago
bere baitan itxirik. Elkarrengana idekiak daude biak, eta horrek asko hornitzen
du beren bizitza harremanez eta harreman bestelakoz.

Bakarra denean familia etxape batean, bertakoen harremana agortua gel
ditzen da askotan, ezer berririk ez delako gertatzen beren artean. Beste zen-
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baitetan, berriz, elkarrekin konpondu ezinak, etenda uzten ditu. Muturtuak eta
mututuak gelditzen dira bertako jendeak.

Familia bat baino gehiago bizi diren teilatupeetan, ordea, nori ez zaio jaio
tzen, bateko eta bestekoen joan-etorri horretan, bakoitzeko ilunaldi eta beltzaldi
horiek uxatu errezagoak direla eta gutxiago irauten dutela?

Ez da dudarik, muturrak delako horiek, askoz ere presentzia ahulagoa du
tela horrelako elkarbizitza batean.

Eta teilatupeko bizitza hornituago eta ugariako eta argiago batek, kanpo
koekiko harremanak ere ugariagotu egiten ditu. Loturak gehiago dira kanpo
koekin, eta haien sarrera ere, errezagoa, eta aIde askotatik, aberatsagoa denen
tzat. Hesirik ez dagoen lekura errezago sartzen da nornahi.

Eta Errekalde etxeak duen kokapena duen etxe batera, errezago eta mai
zago. Lekunberritik Leitzara doan errepidearen alboan dago kokatua etxe bi
kain hori, eta Lekunberritik Uhitzin barrena Gorritira doanaren alboan. Bi ho
riek elkar guzutzatzean sortzen den angeluaren txokoan dago kokatua, Orixe
hikukia hazi zuten etxea. Berezia kokagunea. Ez ote zen, delako Errekalde hau,
garai bateko benta haien moduko zerbait? Nik tankera hori hartzen diot.

Baina tankerak tankera eta itxurak itxura, zera da egia: Jende askoren bilgi
edo bilgune edo aterpe dela Orixe hazi zuten etxea. "Amaika jenden zokoa"
esango du idazleak.

Han dira eskaleak, ezer den guztian, dela txerriltze, dela pestaburu edo dela
eztai. Eta nola ez bildu Errekaldera, halako harrera egiten bazaie? Entzun Ori
xek Mikelen ahotan jartzen duen bertso hau, Garaziren senargaia nexkaren
amonaren gorpuaren aurrean hildakoaren aipuak egiten ari dela:

"Ez zinun utsik bein ere bial
eskalea ate-ondotik;
sukal-barnera bai sartu, eta
eman ere maiekotik;
etzauntza garbiz irastortza ta
bi maindire, zeuk eginik;
bizi zaraifio ez zaie aztu
etxe ontara biderik."

Eta eskaleetan bat apartekoa bazen Errekalden. "Azpiroz'ko Mattolo" zen
bera. "Mattolo zintzoa", ezkondu zen urte berean suak etxea eta bere emaztea
erre, eta geroztik "erruki-okelaren" truke han eta hemen Ian egiten zuen Ma
ttolo. Ez zuen gehiago bihotzik izan bere etxe izandako hartara itzultzeko eta
"etxekal" zebilen geroztik. Hau ere Errekalden da, eta Garazi laguntzen du
liho-Ianetan, neskatxak bere zuritasuna antolatu dezan ezkontzeko, eta Garazik
ordainetan, jana ez-ezik, ohe zuri bat ere agin dio gure Mattolori. Orixek ai
pamen bihoztia egiten dio azpiroztar honi.
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Errekalden da "Anton Koko" axurketaria ere. Ez da etortzen aitona Zi
murriok nahi haina aldiz. Aitonak maite du kokoa, agortzen ez den xahakoa
ekartzen baitu berekin eta handik ematen gure Zimurriori. Norbaitek zerbait
ederrik irakurri nahi badu, irakur beza gure aitonaren piura edo jitea axurketari
honen inguruan. Zer da hori! Axurketaria ere, Errekalden.

Baina bada besterik. Gizatalde bat da oraingoa. "Basagizon, ikazkin, egur
gile ta arotz" ez dago osatua taldea. "Ikazkin lantegi" den "baso maitea" dute
beren bizileku. Han egiten dute lan, jan eta 10 astegunez, eta "zortzian bein
Mezara kristau-egitekoz" "ta atsaldez erriari eragiteko poz" agertzen dira he
rrian. Eta hauek ere Errekalde dute beren biltoki igande gauero. Orixe mintzo
da:

"Basagizonak ara ziraden
igende gauez eta neguz:
bizi gifianen belarri, biotz
pozten ipuiez ta kantuz;
Jai egin eta, goiko ostatuan
oi bafio obeki afalduz,
basora bafio len, an genitun
adiskidengana agertuz."

"Basagizonak". Guk basomutilak esaten dugu. Hauek ere Errekaldera da
toz, beren basoko kamainara edo etzauntzara bildu baino lehen. Hemen bu
katuko dute festa. Azkeneko ekitaldia dute hau, beren adiskideen aurrean eta
artean egingo dutena. "Kolkoa betea dute -dio Orixek- berri ta kontu, ipui
ta kanta"; eta hemen hustuko dute.

Gaurkoari hasera Zarauzko Letek emango dio, harako "Zapi aizparen gai
den oiala..." eginez hasten den kantu famatuarekin. Eta beste hainbat eta hain
bat kanturekin segiko dute. Euskal Herriko zoko guztietatik bilduak badira tal
de honetan, eta bakoitzak bere eskualdeko kantua hasiko du eta denek hura
kantatu, eta denen artean gure Herri zaharraren herritasuna ospatuko dute. Ho
rregatik esango du Orixek, "Ango kantu eta kanta alaietan bat zan guzietan
alai: Euskalerria, guzien ama, elkar ezagutuz anai".

Baina ez da ama Euskal Herria bakarrik alai dagoena. "Eleder an zan, be
larri-eme / ipui ta bertsu jakin nai". Han da haur, eta han da muttiko, eta han
da gaxte gure Orixe -poeman Eleder mozorropean gordea-, festa hori guztia
jasotzen eta ospatzen eta paregabeki, irri eta kantu eta kontu, eskola-giro ar
gian, bere buru eta bihotza homi eta homi, eta ase eta ase, eta bereganatu eta
bereganatu "Erri baten amasa", gero berak poeman txertatuko duena. Hori es
kola Herri baten kulturaz hazteko eta hezteko etajabetzeko! Eta hori etxea gure
"hirukiari" tokatu zaiona bere "sortetxeko aIde"! Eta zein harri, Euskaldunak
poemako herria festajario eta grazijario eta alaitasun-jario izatearekin? Zer bes
terik erakutsi dio Errekaldeko eskolak? Eta ez da horretan agortzen etxe ha
retako irakaskuntza.
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Berex utzi dut, eta berex hartzen dut oraingo pertsonaia hau, berezia baita
bera. Nexka gajo bat da, ments edo erdi-ments horietako. Mikela du izena eta
Bordako deitzen du Orixek. Irrigarria da, eta irrieragile eta irriegile.

Hori neskatxa! Entzun Orixek dioena:

"Ortzak zorrotzik su-atzean da
Mikela-Borda baldana.
Amaika baba ta artopil bero
ango sukaldean jana.
Etxeko andre zabalak badu
zabala bear-izana:
otordu batez errez jan leza
lau egunetako lana.

Arta-jalkitzen ari duzu
bazkaltzetik afaltzera;
arek jalkia zamari batek
ba daramake eiotzera.
Etxe-orde dun bazter artara
laister datorke atzera,
egun ta eguzki egin ez dizun
artzekoa lakatzera.

Eta hurrengo bertso honetan jakingo dugu nolako piura edo itxura duen
gure neskatxak:

Okotzaundia, begi-ezkela,
galbaia aifieko ezpaifia;
ortzez ederra, agoz betea,
gaifiez dario mingaifia.
Oifiak igesi, besoak zintzil,
koloka du bizkar-gaifia;
ipurdia, aldiz, galdu-eifiean...
orra neskazar liraifia.

Gazte-jendeak ba du parraldi,
esanaraziz ipui bi.
Azpikoz-gain esan oi ditu,
bat bera zuzen ez daki.
Kantetan ere saiatua da,
naiz lena kantatu beti.

Eta orain dator ona:

Aretxengandik ikasi nizun
len eta azken-ahapaldi:
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«Nik zartaria,
zuk burruntzalia:
sutegiko lana
biok erdi bana.
Bestek eman jana
ta poltsan bear dana,
aisa bizi diteke
bera nor dana»."

Horra gure "neskazar liraifia". Par egiten du eta par eragiten, baina ez ise
karik edo burlarik jasotzen. Hori ere irakasle da Errekaldeko eskolan. Horri
jaso dio Orixek, eta hor jarri du Euskaldunak poeman, beste inori entzun ga
beko kantu hori. Bere musika eta guzti agertzen da.

Zeinek ez du ikusten, Errekalde horretan dabiltzan pertsonaia hauek denak
ikusita, bizitoki argi eta alai bat tokatu zaiola gure Orixeri bere sortetxeko orde,
eta Euskal Herriaren kultur-gune aberats bat ere bai?

Baina uztagun etxea, eta atera gaitezen herrira, Uhitzira. "Igande gauez ta
neguz" Errekaldera bildu diren jende horiek, egunez ez dira geldi egonak. Be
ren igandeko eginkizunak ez dituzte bukatu meza entzutearekin. Esan zaigu
lehen: "Basa-gizon, ikazkin, egurgile ta arotz, zortzian bein Mezara kristau
egitekoz, ta atsaldez erriari eragiteko poz". Zertan? Dantzan, pilotan, palankan,
bertsotan, edozertan. Ez dira bakarrak. Badute lagunik. Eta ikus Uhitziko giroa
igandeetan bezperondoan:

"Bezperondoan, neska ta mutil,
-artzai gaisoak mendira- (Orixe ere bai)
larraifietara, txelaietara,
mordoskan banatzen dira.
«Ingurutxo» bi molda ditute,
bada jendea begira.
Pilotan eta palankan ere
nekez palta da partida."

Hori mobida, gaur esango genukeen bezala, Uhitzi txikian! Hori festal
Hori herriaren bizitasuna! Hurrengo bertsoak adierazten digu ederki astegu
naren eta igandearen arteko kontrastea:

"Bitarte artan isil basoa,
ez aste-eguneko oiurik:
aizkorak zerrak, otsik ez eta
gurdiak ere ez negarrik.
Ango musika errian, dena,
aire berri biurturik.
Gaur Plazaolak isilarazi,
trena arren ere, damurik."
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Poemaren barnean esan hau, ez da dudarik, asko esatea dela. Harrigarri ere
iruditzen zaigu ia, herria horrela festa-Ieku bihurturik ikustea edozein igandez.
Baina ez dirudi horrela denik.

Poemaz kanpo ere badauka aitatua gauza hau bera, eta han esaten duena
harrigarriago gertatzen da oraindik. Quito 'n arrebarekin deitu liburuan dago
aipamen berri hau.

"Uitzi ta Orixe" konparatzen ari da eta bakoitzak dituen abantailak ate
ratzen. Eta honako hau dio bere herri-ordeaz:

"Nik ez dinat esango zein politago, baifian neretzako bayun bakoitzak bere
zorapidea. Nik, befiipein, Uitziren bearra izan difiat. Nere lenbiziko euskal-es
kola gure sukalde ua izan zinan. Artaz egina difiat liburu bat: onezkero bidean
din. Ango belardi, baso, ikazkin. Igandean alaiago zinan Uitzi garai artan orain
Pestaburuz baino. Ezagutu difiat ingurutxoa iru tokitan batean ateratzen: erriko
enparantzan, Marieneko larraifiean, Irurte-Txabalean. Plazaolako burni bidea
egin zunaten eta, agur ango alaitasuna! Lekunberritik ere etortzen zitinan atsal
dea pasatazera".

Hori igande arratsaldearen edertasuna Uhitzin! Zinez tokatu zaio Orixe
"erbestetuari" herri egokia, Euskal Herriaren kantuzko eta dantzazko ete ber
tsozko eta kirolezko kulturaz hornitzeko, gem Euskaldunak poeman mamitu
zezan.

Ba al dago esan beharrik, irakurri eta entzun ditugunak entzun eta gem,
poeman aurpegi alaiarekin ematen digun herri hori ez dela asmatua eta erro
mantiko batek sortua, baiziketa Orixek ikusia eta ezagutua? Hor, egilearen as
moa zen bezala, "gauza bera mintzo" da, hots, "res ipsa loquatur". Horrela zen
Uhitzi Orixe han hazi zuten urteetan, lehengo gizaldiaren azkenengoetan eta
gizaldi honen lehenengoetan.

Eta asmo bera eta printzipio bera, hots, "res ipsa loquatur", izango ditu
gure idazle haundiak bere neurri, poemako graziaren beste itturri bat den jan
edan kontuak erabiltzean ere.

Jan-edan kontuak ugariak dira Euskaldunak poeman, eta Orixek ematen
dien ukituarekin, ugariagotu bezala egiten dira. Hain ditu paregabeki tratatzen
eta kontatzen! Hona talo berriaren inguruko xaltxa guztia. "Artajorra" kantuan
dago, eta "Artoaren nekea" izeneko zatian. Artoa nola ereiten den, eta nola
jorratzen eta zeintzu etsai dituen eta bat eta beste kontatuta gem honela dio:

"Aitonak amets guzia,
gertu len-eiotaldia.
Labean sar, sutean jalki
-iztarpean su-burnia-...
Ainbat arretaz eiara-arriak
emanen tala guria.



230

Etxean bada eztirik
edota sardina zfirrik,
aundienetik txikienera
listua dario ortzetik.
Taloa lagun, nork egin, aiek
bezain otordu goxorik?

Txigurtzen danean zitzi,
zartai-barrenak igurtzi;
koipe naiz ezti, beatza atzetik
xurgatu gabe ezin utzi.
Nekazariak beste langillek
amen au ez du merezi."

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Hori entusiasmoa janarekin, eta hori gozamena, eta hori aitormena, go
zamenaren truke, nekazariari!

"Aundienetik txikienera / listua dario ortzetik". Hor da listua, janari on
gietorri edo galdea egiten dion gorputzaren seinale. Beste mila lekutan ere
agertuko da listua. Esaterako - Tolosan baikaude-, hor dago Lizardi gurean
poesiaren 2. bertsoan. Etxeko sapailo edo balkoian dago goizean goiz jeikita
gosal aurretik "sare gainean erdi-etzanik / bi besoak guzutzera". Eta honela dio:

"Aizea arnastu, listua kurka,
goiz-listu ugariren poza."

Listu-jario eta hizjario jartzen du gure Orixe jan-festak. "Bazkaria men
dian" du izena "Belarrekoan" kantuaren zati batek, eta izana ere hala du, baz
karia. Uhitziko belardirik gorenean segariek eta besteek egiten duten bazkaria
da. Hori debozionea berriz ere otorduaren inguru. Hona hasiera:

"Eliz-dorreko ezkil-ertzera
eldu dalarik itzala,
begi ta sabel jabetzen dira
maierako ordua dela.
Listu ugarigo, zorrotzago ortza
mlari eragin-ala.
Etxetik kanpo bazkaldu dunak
nolabait suma dezla. (Listua hor dugu)

Saskietako bazkarien ta
lur beroaren lurruna...
elkarri nasiz sudurra-barna
deramaten osasuna!
Nekazariak irabazten du
ondasunen ondasuna;
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inori bezain oni zor zaio
dakarren alaitasuna.

Andik-emendik bide ta baztar
bazkari-eramaileak,
zeruetatik berri on duten
inguma zuri maiteak.
Itzalpeetan kokatzen dira
ara deituz langileak;
ba-datoz, segak bizkarrean, ta
eskuan makil-sardeak.

Jarri dira gure gizonak lizar haundi baten gerizan, eta honeIa jarraitzen du
bazkariarenak:

Txingurri-lurra bertan bada ta,
Garazik erne begi;
txingurrik ere sumatu dizu
usai oneko bazkari;
larratz nasia dan arren, ark du
bidea zuzen bereizi:
apur legun bat ostuta berriz
lengo bidetik igesi.

Lotsa-bageko dan nimifio bat
aitonaren kutxarera.
Nexkak ikusiz «Or txingurria
kider azpitik aurrera».
Izketan ari dan bitartean
atera zaio gainera:
«Koipe geiago» esanez, sar du
lasai babakin barnera."

Zeinen ederki jaso zuen milatan entzuna dugun "Koipe geiago" delako
hori. Nexka ikaratu da, guk atzera egiten genuen; baina aitonak ez dauka ho
rrelako eskrupulorik eta "sar du lasai babakin barnera" xomorro "nimifio" hura.
"Gaztainaro" kantuan dagoen bazkarian, beste kontu bat jasotzen du, etxetik
urruneko bazkari haietan askotan gertatzen zena: koilara edo kutxara eskas.
Ustez mahainerako behar ziren gauza guztiak jartzen saiatu arren, askotan falta
izaten zen zerbait. Hori bakarrik zenean gaitz-erdi! Gure hauen bazkarian, es
kasia hori, ez da ahaztuarena. Lagun bat gehiago bazkaltzera bildu zaielako da.
Edo hobeki esan, bildu dutelako. Lurrean mahaia zabalduta bazkaltzeko pres
tatzen eri direla, ikazkin Erramun Mari agertu zaie adora bidean, eta gaztain
biltzaileen nagusiak, bertan jar arazi du, heiekin bazkalduko duela eta. Entzun:

"-Orrenbeste artua nauzu
-dio-- ni zure basoan.
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Artzai nintzala, ikazkin-baba
biok jana dut gogoan."

Gonbite hori onartu dizu ikazkinak eta jarri da mahainean. Eta orain dator
arazoa: koilara bat eskas.

"Kutxarez, orde, bat gutxiago.
Estupiderik etzuan;
lantegin bertan ikasi baitzun
ogiz ta artoz zurgingoan.

Ogi-ertzari mamia kenduz
egin dio zorrotena;
jan-ala bustiz beratzen da ta
beura jaten dizu urrena;
Berriz ta berriz xalinko berri
eiteko ba du almera.
Eltzeko ondarrak bukatu arte
axalak ba du iraupena."

Horra konpondu arazoa. Ohiko konponketa zen hori, koilarak etxean ahaz
tuta utzitakoan, eta hor jaso du Orixek.

Eta jan kontuetan ari garela, ezin dut inola ere jale bat aitatu gabe utzi.
Xaxtian du izena. "Eztaiak" kantuan agertzen da, "ezkon-afaria" zatian. Afal
tzeko tenorea iritsi da eta ezkonberriak jarri zai dago jendea, afaltzen hasteko.
Xaxtian jarrita dago mahainean jada. Ikus:

"Aiek sartu-begira afaltzen asteko;
Xastian ogi-jaten ari zen orduko,
atera begiraka jana noiz elduko;
etortzerako badu baso bat ustuko.

Badator eztai-zopa begi-Iausogarri;
biak zorrotz ditio Xastianek ari;
katurik aragira ez da ain iratzarri;
eske bizian ditu listu ta eztarri. (Listua berriz)

Bein bete ta bein ustu, bigarren aldian
nork nai dun galdeari luza Xabastian;
irugarrenez ere ondarren tirrian;
gerta litiokenik ordfin ez zekian.

Urrenik, eltzaria gurifiaz ondurik
-etxean egunero ez da 6Iakorik-;
artatik ere jan du bitan mukururik;
ezpainak garbiketan badu naiko lanik.
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Ogia galdu gabe ezker-eskutikan,
puska puskaren urren jaten ditu ozkan,
saldan igurtzika, naiz legor-Iegorrean;
tarterik ez, urrena etorri artean.

Aragi egosia; usaia ere berri;
-orain urrena noiz jan zun ezin igarri-;
artatik sartu ditu lau libra giberri;
galtzak estutu, eta lasa hear gerri.

Urrena zekorkia, egoski, erreki;
Xastian'ek zer jan dun sukal-pertzak leki.
Edan erruz egin du bultzatzeko obeki;
nai baino len ez balu andik bear jeiki...

Urrenik egaztia; Xastian'ek arnas;
izardia arintzeko jarri da buru-has.
Jarraitzeko, barnean tokia du eskas;
zer asperen egin zun ez dakinak ikas:

«Gurdi-sesto nai nuke tripa, sasoi ontan.
Mami, gozoki ta abar, onenik, ezin jan»...
Negar egiten zizun itzok esatean;
bainan jarri zioten egaztia aurrean...

Usaiak gaitz egiten, barrena bigurri;
gora-naiak eman ta gaindu zaio neurri.
Maietik altxa eta ikuilura korri;
bota artean izan du lertu bear gorri.

Itzuli da maiera, aurpegia zurbil;
berriz ere nai luke afarian murgil.
Labur arnasa artu-ta ezkerrean opil,
berriz asi da ondarrak ezin bil."

Horra Orixe gose-pasatuaren esanetan jan eta jale kontuak. Hori zaporea
poemarena mahai inguruko zera guzi horien presentziari esker! Hori "jus
goxo", Xalbadorrek liokeen bezala, gure gogoaren mingainean jartzen zaiguna!
Eder-gosea daukan edozein gogorentzat jaki paregabea da Euskaldunak.

Baina goazen festa-giro bereziagoaren bila, nahiz eta mahaiaren inguruko
festa-giro hori baino ederrago gutxi izan.

Errekalde, festa-Ieku esan dugu. Herria festa-Ieku ikusi dugu igandeetan;
baina badago beste festarik poeman. Festaldiak eta festa egunak dira hauek,
hots, dibertsio hutsezko ospakizunak.

Hasi ere, Euskaldunak poema, festarekin hasten zaigu. "Pestaburu" du ize
na lehen kantuak, eta "pesta-aurre-egunetik" hasten da istorioa. "Danbolin soi-
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nua da Amarkar'en bera" dio idazleak. Eta zein dugu danbolin jotzaile hori?
Zein izango da. "Zubieta'ko Pontxo urteroz errira". "Amazkar" gainetik behera
jaisten da Pontxo soinua joz, eta horrekin ematen zaie Samiel egunez ospatzen
diren jaiei hasiera.

Hasi festarekin egiten da poema Euskaldunak, eta bukatu ere bai. "Amo
naren iletak" du izena azken-kantuak; baina "Apezen pilota jokua" du izen ile
taegunaren azkenak. Eta ikusi zernolako irrikaz espero duten uhitziarrek ordu
hori, Orixe gaztea den urteetan:

"Ilkizunetan, gazte gifiala,
egun guzian onen zai:
ikuskarririk, gauza atseginik,
jairik balin bada, AU DA JAI.

Beso biguifiez, begi zorrotzez,
apeza adin ez inor gai;
gizonak plazan ertzetan daude
noiz asiko diran zai."

"Jairik balin bada, au da jai". Festarekin hasi eta festarekin bukatu egiten
du Euskaldunak poemak.

Eta bitarte horretan, noiz eta non eta zertan ez da ospakizun "atseginik"?

Uhitziko Ihauteriek sei egun hartzen dituzte. Lehenik, hiru ostegun jarraian
Ihauteri egunaren aurretik. "Gizakunde" du izen lehen ostegunak, "Emakunde"
du bigarrenak, eta "Orakunde, Ihauteriegunetik hurbilenak. "Ikauteri" eguna da
gero, laugarrena hau. "Asteleniaute" bosgarrena eta "Astearteiaute" seigarrena,
Tolosako "astelenita" eta "asteartita" dira azken bi hauek. Bada egun horietan
denentzat, haundi nahiz txiki, festarik eta ikuskarririk, ospakizunik eta gauza
atseginik.

Hor da Elentzaro, hor da Doniane. Bada horietan ere ospakizunik eta fes
tarik, gazteen eske eta bat eta beste.

Hor dira apustuak, sega, nahiz aizkora, nahiz lasterka, nahiz palanka edo
satai, nahiz ahari talka, eta... Hor dira estropadak, ia-ia kantu bat osoa hartzen
dutenak. Zer gehiago behar da?

Gehiagorik ez dakit behar den, baina bada besterik ere. Beste hauek Ian
artekoak edo Ian ondokoak dira, dela "artajorra", dela "iruleak", dela "eultzia",
dela "artazuriketa". Hauek denek badute erdian eta ondotik festarik eta ospa
kizunik, eta mardulak eta beteak. Kultur-gune apartak gertatzen dira Ianbide
hauek denak. Zenbat kantu eta kanta eta ipui eta herri-jakinduri banatzen den
eta jasotzen den lanordu horietan zehar! Horiek giza-eskolak eta euskal-esko
lak! Analfabetoak ere ederki eskolatzen dira horietan.
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Eta Euskaldunak honen festagiroa aitatzean, ezin dut aIde batera utzi, ber
tan erlijio-inguruko ospakizunetan darion alaitasunari. "Meza alaiera doaz
gauerdi denean" dio Orixek Gabon Gaueko elizkizunarengatik. "Meza alaiera".
Ez doaz nolanahi. Hala dio: "Soin berria dute aurrek jazteko eguna; inpernuko
beltzari kenduz begi bana". Garai haietan zerbait berria jazteak zuen grazia
rekin. "Sorgin-afaria" dute gero. Arloteenak ere gau horretarako jasotzen du
puska goxoren bat, eta egiten du ohikoa baino afari ederragoa. Eta aurretik,
ikus zeinen ohidura zoragarria. Alaitasuna eta festa ez da bihankakoentzat ba
karrik. Harago zabaltzen da eta lauhankakoetaraino iristen da. Ikuilokoak ere
afariaren zai daude. Ez daude 10 bestetan bezala, "Janaren eske daude, elkar
milikatuz". Eta haietara doaz eta afaria banatzen die: "agotza aurrena ta alea
beiari; lasto-orde belar biguin asto gaxoari". Hori da ontasunaren edertasuna!
Hori da erlijio-giro alaia!

"Meza alaia" da Gabon gauez. "Santa Garazi alaia" da uhitziarrek mendian
daukaten elizatxoaren zaindaria. Hara dute beren beila urteoroz, eta bada bei
laririk:

"Andik mordoska, emendik saila,
itzez alaituz bidea,
Leitza, BerfHa, Larraun-eldetik
inguratu da jendea.
«Zer diozu»-ka, erriko ta arrotz,
denek dute zer galdea,
igaz nola zan, aurten oraingoz
nola den urtea."

Horrela dator jendea "Santa Garazi alaia"rengana.

Eta nola utz hitz bitan aitatu gabe Aralarko Aingeruaren urteoroko bisita?
"Aingerua erriz-erri" du izena zati honek, eta "Letari" kantuaren barnean sartua
dago.

Zati horren aurrekoa, honako bertso honekin bukatzen da:

"Zenbat gizaldik kokatu dute
irudi ontan ezpaifia!
Zar ta aurrek oro, naiz ez ikusi
begiz Aralar'ko gaifia.
Bera jeisten da erririk erri
urbilduz bakoitzagana,
Aralar-mendi, zerua bera
aramanez aiengana."

Mundu guztiak kokatu ahal izan du beraz bere ezpaina Aingeruaren iru
dian, nahiz inoiz izan ez Aralarko tontorrean. Aingerua bera dator, harengana
joan ezin duenarengana.
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Hona etorrera hori:

"Gogoan bizi dut nola gifian
Lekunberri'ko mugara.
Erri-gurutza, mutil mordoska,
gizon larrien illara...
Mugan itxaron; luzaro bage
malkorrak kanta-dandara.
Ara aingerua! lerden nabari;
ura biotzen dardara!

Erri-Gurutzek elkarri mun, ta
oro belaunez lurrera...
VENI CREATOR esan ondoren
guziok jeikitzen gera.
Aingerudunak ugal-potoak
bere gerritik atera;
urren erri aingerudunak
aurrekoaren jazkera.

Oian, bei, ardi bedeikatuaz
doa mugatik errira.
Ezkil-dorrean bi mutil daude
noiz agertuko begira.
"Txanpurrion'go biur-gunean
egin duteneko bira
dandaraz dute usuagotzen biotz
biotz guzien pilpira.

Ez dut bein ere ain alai egin
erri maitean sarrera".
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"Meza alaia" Gabon gauez, "Santa Garazi alaia" mendiko elizatxoaren
zaindaria, eta "alai"a Aingeruarekin herrian sarrera, beste inoiz ez bezain alaia.

Aski erakusgarri edo muestra badugula esango nuke ikusteko Euskaldunak
poemako herria, Uhitzi, herri argi bat dela, herri bizi bat, alaia, mila modutako
ospakizunez betea. Beraz, ez da idazlearen inbentu bat, hor ageri den hl,rriak
erakusten duen aurpegi arrai hori. Hori, ikusi egin du Orixek. Areago: Hori,
bizi egin duo "Gauza bera mintzo" da poeman, egileak desio zuen bezala; hots,
"res ipsa loquatur". Orixe kronista bat da, berak "Letari" kantuaren barnean
egiten duen otoitzean jartzen duen bezala.

Ehundaka pitxi gehiago bada poeman zehar festa-giro hori hornitzen eta
ugaritzen eta ederragotzen duenik; baina ez zegoen denak honera ekartzerik.
Erakusgarri batzu bakarrik dira hemen bildu ditugunak.
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Hasieran esan dut nola nere batzordekideei esan nien herri-antzerki baten
tankera hartzen nion nik poemako herri honen izaerari. Niri iduri zaidana, zera
da: Ohiko diren arau batzuren arabera mugitzen dela herri osoa ospakizun
hauetan denetan, herritar bakoitza berari dagokion tokian eta unean eta zere
ginean agertzen delarik.

Zubietako Pontxo "urteroz" danbolina joz sartzen da herrian festa-bezpe
ran. Lehen ehotaldia errotarako aitonak prestatzen duo

Amonak eragingo dio odolari txerrihiltzean pertzean. Bi gurasoek emango
diote baietza gazteen amodioari. "Atxomotxa" ezizenez ezagutzen den andreak
emango dio hasera artazuriketetako ipuin kantaketari. Arreoa zabaltzen, "Su
tegi'ko Joxepe" eta "Martin BurruntzaIi" dituzu beti. Hiletetan apezena da pi
Iota partida. Eta ez gaitezen sar festa ofizialetan. Hor guztia dago arautua. Guz
tia egiten da ohikoaren arabera.

Eta ez dira eginak bakarrik arauen araberakoak. Esanak ere hala dira. Erri
tualki esaten eta kontatzen dira mila gauza. Sega-apustua, denek buruz dakiten
arren, aitonari kontaraziko zaio, eta betiko hitz berekin kontatuko duo Eta ho
rrela dena. Esaerak, ipuinak eta gertaerak beti beren tokietan eta garaietan be
rrituko dira.

Horri esaten diot nik antzerki-itxura. Tankera hori hartzen diot nik poe
mako herri osoaren ibiliari eta ihardunari eta egonari eta bizi osoari.

Horra nik, ustez, erbia aItxa. Bota beste norbaitek egin beharko du egun
edo bihar, ni ez bainaiz aski ehiztari horretarako.





EL INFIERNO EN ESCENA: PRESENCIA DIABOLICA EN
EL TEATRO MEDIEVAL EUROPEO Y SUS PERVIVENCIAS
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1. HIMMEL UND HOLLE: DE JUEGO INFANTIL A DECORADO
TEATRAL

Muchos de ustedes habnin jugado 0 visto jugar al juego infantil del tejo,
coroneja 0 coxcojilla, 10 que en euskera se llama txingo 0 txingoka (au ehapiau
en la Navarra francesa), para el que se traza un dibujo en el suelo con diversas
casillas numeradas, normalmente siete -y de ahf que tambien se Ie llame en
castellano semana (yen italiano settimana) cuando las casillas dibujadas se
designan con los nombres de los dfas de la semana-, aspecto que concuerda
con el simbolismo neoplat6nico que vincula el numero siete con la realizaci6n
completa de un ciclo: las siete edades del mundo y del hombre, los dfas de la
Creaci6n, las virtudes y los vicios, las notas musicales, los planetas del uni
verso precopemicano, etc. El trazado de las lfneas reproduce inconscientemente
los tramos de un templo, con transepto inclufdo -simple 0 doble-, y que
culmina en el cielo 0 para{so, casilla redondeada como un abside, concepto
que proporciona la variante terminol6gica del juego llamado, en valenciano
sambori, esto es, cimborio, el emplazamiento por excelencia del parafso es
cenico en las catedrales g6ticas de Valencia, Lleida 0 Tarragona. La casilla
opuesta, la inicial, suele llamarse infierno, por esto el juego se llama tambien,
en castellano, inferndeulo, mientras que, en el Emporda (Girona), recibe la no
menclatura de eel-infern, es decir, como en aleman (Himmel und Holle); glo
balidad c6smica que retleja su nombre en euskera zeru-lurra ('cielo y tierra'),
como nos informa el profesor Txomin Peillen, y en italiano, mondo.

El trazado del juego infantil reproduciria, pues, la articulaci6n propia de
la escena medieval que, siguiendo el simbolismo del templo cristiano, disponfa
los decorados del parafso en el Este y los del infiemo en el Oeste, mientras
que en el centro se emplazaba el espacio terrestre, en el tlanco norte los am
bitos judfos (sinagoga, casas de Anas 0 Caifas), en el tlanco sur los ambitos
cristianos (templo, casas de santos y santas, etc.), de la misma forma que los



240 EUSKERA - XLIV, 1999, I

programas iconognificos murales situaban las Teofanfas en el abside, el Juicio
Final a poniente y los cic10s de la Antigua y la Nueva Ley, respectivamente,
en la zona frfa septentrional y en la tibia meridional (Massip 1997a: 651). Es
evidente, pues, que el juego del tejo evoca este espacio cosmol6gico de la es
cena simb6lica medieval. Un juego de larga tradici6n que podrfa relacionarse
con los celebres laberintos taraceados con piedras de colores en el pavimento
de las iglesias que muestran el parafso al final del camino y que recorrfan ca
n6nigos y escolares para evocar el intricado transito de la vida humana. Son
bellos ejemplos los de la catedral de Chartres y la de Amiens. En otras oca
siones me he ocupado de los mecanismos y artilugios del parafso escenico me
dieval (Massip 1997b), sin duda el decorado estrella de aquel teatro mayor
mente de tema religioso. Pues bien, por oposici6n, el segundo decorado en
importancia y el mas secretamente apreciado por la imaginaci6n popular, era
el averno, que, como lugar escenico, es una creaci6n medieval, puesto que el
teatro antiguo no 10 contemplaba (1). Situados en lados opuestos, uno ante otro,
el infierno (oeste) y el parafso (este) se erigen en los dos polos de eternidad
que cierran el resto de decorados, es decir, el espacio mundano, perecedero y
mudable, la escena effmera. Una disposici6n que suele aparecer en casi todos
los grandes espectaculos de tema religioso, si bien la presencia infernal es im
prescindible en tres episodios: el combate de Miguel con los angeles rebeldes,
la bajada del Cristo resucitado a los infiernos y la entrada de los condenados
en los dominios de Satanas en el dfa del Juicio.

2. EL DECORADO DEL INFIERNO

El elemento mas destacado del decorado infernal es la enorme boca de
drag6n con las fauces dentadas que se abren y se cierran ya fuere simplemente
con una cortina, ya fuere mediante ingeniosos artificios; bocaza que designa
la entrada en el baratro, que suele ir caracterizado por los ruidos estridentes,
el fuego de artificio y los hedores pestilentes. Su uso escenico parece atesti
guado ya a principios del siglo XIII en la abacial de sant Mar~au de Limbtges,
uno de los centros dramaticos mas activos del monaquismo medieval. AlIa se
documenta en 1212 la compra de un "infernus artificiose composite" (2), aun-

(I) AristOfanes, de manera burlesca, situa el Hades en una taberna en Las Ranas. Seneca
ambientaba la tragedia Trieste en el averno, pero, como se sabe, nunca lIev6 a escena ninguna
obra suya.

(2) Infierno que se instal6 en 1217: "infernus ponitur ubi nunc cernitur" (1. Chailley, "Le
drame liturgique medieval 11 Saint-Martial de Limoges", Revue d'Histoire du Theiitre, II (1955):
144). Recordemos, ademas, que el drama Sponsus (s. XI), en que los diablos se llevan al infierno
a las vfrgenes locas, procede de la misma abadfa. En el dintel de la puerta de la capilla del castillo
de Marienburg (s. XIV), las vfrgenes necias estan ante una boca de infierno. Tambien en el Kiin
zelsauer Fronleichnamspiel (1479) las vfrgenes estultas son conducidas por los diablos al infierno
("ftihren die Teufel sie zur Holle") (Sheingom 1992: 15).
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que algunos consideran el mecanismo como una novedad del s. XV (3). La
iconograffa de la boca de Infierno podrfa tener una remota relaci6n con la des
cripci6n del cocodrilo del Nilo -que exegetas medievales identificaron con
Leviatl:in (Psalmo 104, 26)-, que aparece en el Antiguo Testamento (Job 40,
25-32 Y41, 1-26), particularmente cuando habla de los "batientes de su cara",
mandfbulas cargadas de una doble hilera de dientes terrorificos, boca de donde
salen "antorchas y se escapan centellas de fuego", mientras que de sus "narices
sale una humareda como de olla al fuego, hirviente" y "su aliento enciende los
carbones, saltan llamas de su boca". Tambien Isaias ofrece una imagen pare
cida del infemus: "el seol ensancha su seno con avidez y abre su garganta sin
medida" (Isaias 5, 14). Una enorme bocaza, pues, que seria vinculada al Hades,
que Satamis llama el "devorador insaciable" en un dialogo incluido en el Des
census Christi ad inferus de l'Evangelio de Nicodemo (s. V) (4), Ysituado por
Hildegard von Bingen (1098-1179) "entre los angulos oeste y norte", donde
"la tiniebla se resquebraja como una garganta terrible que de repente se abre
con el prop6sito de engullir" (Sheingorn 1992: 3).

La adopci6n de la forma de un morro bestial de par en par seria fmto,
segun una tesis inedita de Joyce Ruth Manheimer Galpern (1977), de la "co
yuntura de la reforma monastica en las postrimerias del s. X y de las invasiones
danesas de Inglaterra" que condujo a la bUsqueda "de una iconograffa de in
fierno que pudiera ser inteligible tanto por paganos como por cristianos"
(Sheingorn 1992: 7). De hecho, la primera figuraci6n zoom6rfica del infierno
con la celebre boca abierta de Leviatan, parece que se documenta en la An
gelomaquia del c6dice irlandes Caedmon (s. X) (5); una acci6n, la batalla ce
leste, relatada en el Apocalipsis (12, 7-9) que, como se puede ver en una mi
niatura del Mystere de la Passion de Arnoul Greban que reproduce las cuatro
escenas iniciales de la representaci6n (6), tenia que preceder a la creaci6n de

(3) Asi 10 cree Guccini al afirmar que "ningun documento anterior a la epoca de los misterios
atestigua la existencia de este artilugio escenico", porque "no hay una imagerie difundida del
Infiemo zoom6rfico antes del s. XIII, ni ningun tipo de boca infernal escenica antes del XV", es
decir, cuando documenta los casos de Ais de Provenl<a (1444), Rouen (1474), el Martirio de santa
Apolonia de Fouquet (1452-60), Turin (1468), Ferrara (1481), etc. (Guccini 1989: 226, 229 Y231),
bien que cita a Cohen (1951: 53) que opinaba sobre la posible iconografia del infiemo del leu
d'Adam (s. XII): "peut etre une gueule", basandose en la rubrica: "Adam ibit usque ad portas
Inferni" (Aebischer 1964: 44).

(4) Veanse Los Evangelios apocrijos, Madrid, B.A.C., 1985, pp. 442-471. En esta funci6n
aparece la boca de Infierno esculpida en la fachada de Santa Fe de Concas (1130).

(5) Oxford, Bodleian Library, Old English poetry collections, 10: l107d. Reproducida por
Allardyce NICOLL, Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale, Roma, Bulzoni, 1971, fig. 69.

(6) Ms. fro 816, f. 3vo, BNP. Como anota Dom Guiu M. Camps (Apocalipsi, vol. XXII de
La Bfblia de Montserrat, p. 301), el combale angelico es una consecuencia de la Ascensi6n de
Cristo. Y, sin embargo, la literatura ap6crifa (£ibro del combate de Addn) la situarfa en la epoca
del parafso terrenal cuando, habiendose sublevado unos angeles contra su creador, fueron derro
tados por el ejercito angelico y precipitados al infierno, una tradici6n legendaria nacida al calor
del dualismo antiguo que requeria, allado del bien, el contraste de una presencia malefica (Revilla
1990: 32).
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Adan y Eva, aunque los textos can6nicos nunca hablen de este particular. El
hocico del monstruo marino devorando a la multitud de los condenados se du
plica y se triplica en los Apocalipsis anglonormandos (7). Al Salterio d'Henri
de Blois (Winchester, s. XII), la doble boca infernal es cerrada con llave por
el angel apocalfptico: "lei est Enfers e Ii angels ki enferme les portes" (British
Museum, Londres), aunque la representaci6n plastica donde mas a menudo
aparece la imagen de las fauces de Leviatan es en la escena del Andstasis 0
bajada de Cristo a los infernos de donde rescata a Adan y a los Santos Padres,
como en la imposta del claustro romanico de la catedral de Elna, en la tabla
del polfptico de la Catedral de Tortosa (1351) 0 en la del retablo de Santa
Maria de Guimera (Urgell) de Ramon de Mur (1402-12), entre muchas otras.

El ingenio de la "bouche d'Enfer" que "s'ouvroit et clooit quand les Dia
bles y voloient entrer et yssir" se documenta ya en la Pasi6n de Metz (1436),
donde, ademas, esta "hure" 0 cabeza bestial estaba provista de "deux gros
yeulx d'acier qui reluisoient a merveille" (Parfaict 1735: II, 460), como los
ojos incandescentes de Leviatan de que hablaba Hildegard von Bingen. Este
es un aspecto que documentamos bien pronto en los Paises Catalanes: en 1432,
en la procesi6n de Corpus de Tortosa, encontramos resefiadas las ".iiii. lfnies
de mirals per los ulls del diable" (Massip 1992: 68-69), en este caso quizas
s610 una mascara diab61ica de encendida mirada; pero en Cervera, en 1439, y
parece ser que tambien --como en Tortosa- en una representaci6n de la ex
pulsi6n del paraiso con presencia de los decorados de cielo e infierno, los "dos
spiylls" son "per l'Ifren (sic)" (Mir6 1998: 197), cosa que nos hace pensar en
una testa de Leviatan con ojos resplandecientes como la de Metz. Lo cierto es
que en el Corpus de Cervera, ya en 1423, se representaba "10 joch de Luciffer
e los diables, fahent lur joch" y en 1445 aparece tambien mencionado expre
samente "10 joch 0 entremes de sent Miquel" (Mir6 1993: II, 985, 994). Re
presentaciones que requerfan la construcci6n de un lugar infernal, llamado "bo
cha de infern" (1439), hecho con telas de color negro y rojo (la negritud del
mal y la rojez del fuego eterno) montadas sobre aros de tonel y que desem
bocaban en la conocida fisonomfa de cabeza draconiana, ennegrecida interior
mente con tinta y exteriormente pintada de colores, ornamentada con los ojos
relucientes y provista de "dues carabaces per fer baves a la bocha del dit in
fren" (Mir6 1998: 196-223) (8). Una fisonomfa, pues, que se debfa reproducir

(7) Baltrusaitis (1987: 45-46) sefiala el Gorgoneion doble de principios del XIII (BNP, ms.
fr. 403, f. 40) Y el Gorgoneion triple de Canterbury (1290) 0 el del Museo de los Cloisters de
Nueva York (n." 68.174, f. 35). En un manuscrito de principios del XIII del Liber divinorum
operum de Hildegard von Bingen (Ms. 1942, f. 88v" de la Biblioteca Statale de Lucca), la men·
cionada vision de la monja es ilustrada con una especie de cabeza de dragon con ojos fulgurantes,
las fauces bien abiertas y unos dientes puntiagudos (Sheingorn 1992: 3), como los del capitel del
claustra de Ripoll (finales s. Xll).

(8) En 1439, la Cofradfa cerverina del Santo Espfritu compra una "tela negra hi vermeylla
per fer la bocha de infern" y los "dos spiylls per l'infern"; en 1440 "compraren per fer infren .iiii.
cerquolls de bota", "due carabaces per fer baves a la bocha del dit infren", "dos mirays per fer
los huyls de infern", ".v. canes de canemi9s per fer la bocha de infren" y "colos e pintar la bocha
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en "la boca de I'Infern" de la Pasi6n que se representaba desde 1477 dentro
de la iglesia cerverina (Duran 1984: 125-6). Tambien en Toledo, el infierno es
hecho con aros cubiertos de papel, engrudo y telas negras que se abren en una
boca de drag6n (Torroja-Rivas 1977: 49) (9).

En las representaciones cuatrocentistas de Lincoln se utilizaba una boca
de infierno con mandfbula inferior ("hell mouth with a neither chap"), esto es,
unas fauces m6viles (Gauvin 1973: 90). En el Mystere de l'Incarnation et de
la Nativite de Jesus-Christ de Rouen (1474), el Infierno era hecho "en maniere
d'une grande guelle se cloant et ouvrant quant besoing est" (Rey-Flaud 1973:
186); mientras que en la Pasi6n de Montferrand (1477) se utilizaba, como en
Cervera, un haz de aros para construir la boca que se debfan cubrir con trapos
formando una especie de gran cuello de serpiente como se insinua en una mi
niatura de un manuscrito ingles del s. XV que parece reproducir la abigarrada
escena de un misterio sobre el Juicio Final (10). Una fisonomfa y mecanismos
parecidos a los descritos en epoca medieval se visualiza en un diagrama de c.
1700 (Davidson 1996: 86) conservado en la Colecci6n Tessin del Museo de
Historia de Estocolmo.

A veces la entrada 0 puertas infernales se representaban con un simple
cortinaje mas 0 menos grueso: asf en la Pasi6n de Chiiteaudun de 1510 (Cou
turier-Runnalls 1991: 27) (11) Y en la Consueta del JUI de Mallorca de me
diados del s. XVI (Llabres 1902: 456) (12). Pero a menudo la puerta tenfa que
ser bien real, en la medida que se referencia ffsicamente. Asf en la Pasi6n Didot
(1345) se rubrica: "Jhesus dit als diables que son als portals d'iffern" 0 "Jhesus
venc a las portas d'ifern e intret la ins" (Shepard 1928: 72 y 74); tambien en
la Representaci6 asuncionista de Tarragona (1388), Lucifer asegura que, una

de infren e de encamar .vi. cotes e .vi. calces [pels diables]"; en 1452 compran ".vi. diners de
tinta per ennegrir I' ifrer de part de dintre", "dos cerquols que prengueren per fer la bocha de
l'infren", "dues canes de brianyo negre que compraren per a l'infrern" (Miro 1998: 198-210); en
1455, "una cana e cinch palms de tela negra" y "un troy de cortina de drap negre per a infren",
esta vez, al parecer, para hacer un entremes del Juicio Final (Mir6 1998: 219-220).

(9) Se documenta el "pano de brite negro en la trasera del infiemo" para el Auto de los
Santos Padres (1499). En la catedral de Huesca se hace, en 1582, "una boca de infierno... para
la representacion de la noche de Navidad" (Shoemaker 1957: 66-67).

(10) Se trata de la Cartushian Miscellany (s. XV), British Library, Ms. Add. 37049, fols.
72vo-73 (Davidson-Seiler 1992: fig. 8). En este aspecto Meg Twycross reconstruyo el infiemo
escenico del pageant del ciclo de York Doomsday Play (Juicio Final) en el Festival de Durham
(1988) con su grupo Joculatores Lancastrienses (Twycross 1992: 36).

(11) Se trata de "ung poille [pane pesado y basto], lequel a este prins en l'eglise de la Mag
daleine et employe a clorre et fermer les portes de I'Enfer des eschaffaulx" (Couturier-Runnals
1991: 167).

(12) La rubrica inicial aconseja: "Baix d'est cadafal, si es pora, hage una bocha d'injern; si
no, posar-hi han una cortina per tapar 10 baix de dit cadafal. Lo tal lIoc sera l'infem [...] Apres
entreran tres diables [...] i [en] aquesta manera, entraran [a] d'aquella boca d'infern 0 davall la
cortina" (Ms. 1139, fol. 38rb-38vb, Biblioteca de Catalunya). Tambien en cierta Pasion occitana
se aseguraba que "qual que Infem [sial jost 10 postat [tablado] an[b un] autre postat jost [10]
premier" (Vitale 1984: 9).
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Bacas de Infierna: a) Le livre de la Deablerie (Francia, s. XV). b) Mecanisma teatral de
abertura de la baca del Infierna. c) Baca escenica para la representaci6n de la Pasi6n
d'Eustache Marcade (Arras, s. XV).
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vez cumplida la misi6n diab6lica, "tancarem tantost la porta" del infierno (v.
229), 0 en cierta Pasi6n occitana del XV, Dimas, el buen ladr6n, "sperara 'la
porta de Infern de fora" (Vitale 1984: 13) (13). Mas c1arificadoras son las di
dascalias del Mystere de la Resurrection d'Angers (1456), en que los diablos,
cuando se acerca Cristo en su Anastasis, "ferment les portes [del Infierno] a
gros correilz [pasadores de hierro]", cosa que no Ie impide entrar, pues "Jhesus,
avec grant impetuosite, rompt les portes d'Enfer avec la croix et entre" (Servet
1993: 172, 174). El infierno de la Pasi6n de Mons (1501) iba provisto de dos
puertas ("huisses") y tenia aspecto de "Gheule du Crapault", esto es, fauces de
galapago, articuladas con sendas bisagras (Cohen 1974: 507).

La fisonomia de estos decorados la podemos rastrear en tantas muestras
plasticas de la epoca, especialmente en aquellas que reproducen elementos que
s610 se explican por su utilizaci6n escenotecnica. Asi, la impresi6n de obertura
tridimensional ("escenica") de la boca infernal pintada en la capilla de N.a s.a
de Betlem de la catedral de san Justo de Narbona (1317-1340) (14) y, mas
c1aramente, en la miniada en el c6dice que contiene la Pasi6n dramatica de
Eustache Marcade (Biblioteca Municipal de Arras), en que Satan esta sentado
en un trono en llamas, 0 la dibujada en un Ms. de la BL que contiene un
mistery play del descendimiento a los infernos. Y, sobretodo, estan las cadenas
que atan las mandfbulas de las fauces de Leviatan y que servian para abrir y
cerrar la boca articulada del infierno escenico durante la representaci6n, segtin
el mencionado artilugio. Cadenas que aparecen en diversas figuraciones de la
Bajada a los Injiernos de Cristo como la del retablo del convento del Santo
Sepu1cro de Zaragoza de Jaume Serra (1361) (MPBAS), 0 la de LIuis Borrassa
(MEV). Una fisonomia que ha perdurado en algunas muestras tradicionales
como en cierto carruaje de la procesi6n del Corpus de Campobasso (Italia)
-recientmente estudiada por la dottoressa Miriam Di Rocco-, en una dis
posici6n que presenta una sorprendente similitud con la Lucha de angeles y
demonios (1432-33) de Jaume Cirera (activo entre 1418 y 1449) Y Bernat Des
Puig (doc. 1383-1451), retablo del altar mayor de St. Miquel de La Seu d'Ur
gell (hoy en el MNAC 64036), con una estructura compositiva parecida a la
mencionada caida angelica del c6dice Caedmon (s. X). Se trata del carro de
dicado a la victoria de S. Miguel sobre los angeles caidos, una maquina que
presenta en la base una abierta boca de infierno de donde arranca un eje central

(13) En el mismo manuscrito, se dice que habra que hacer "una grosa t[esta?) de diabte que
fos como un cap de tom[... ) e que fos bufequo [vacfa) pero so que los diables intreso dedins
como ce ero Infern, anb una finta f[...) al postat dejost [ ) del diable" (Vitale 1984: 33), esto es,
un espacio vacfo a manera de diablo (i,querra decir de boca de drag6n?) con un artificio escenico
dispuesto bajo el tablado infernal, para que los diablos pudieran entrar y salir.

(14) EI fresco, bastante deteriorado, muestra, dentro de la boca, a una diablesa con los pechos
flaccidos, flanqueada a la derecha por un colgado que se aguanta los intestinos con las manos y
a la izquierda por dos personajes besandose apasionadamente que cuelgan de una cuerda atada a
sus lenguas. En los extremos laterales, dos diablos abren las comisuras de la bocaza como si
extendieran unas cortinas teatrales.
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con cuatro repisas, uno superior, en 10 alto del eje, que eleva a un nino dis
frazado del arcangel guerrero provisto de espada y yelmo y que sostiene una
gruesa cadena a la que se engancha el pie de Lucifer que se precipita hacia
abajo, caido de su trono, una silla en posicion invertida. Las repisas inferiores
del eje sostienen tres muchachos en guisa de diablos.

El parecido del artilugio escenotecnico de Campobasso con la tabla cua
trocentista nos parece un indicio bastante explfcito de que la pintura tenia pre
sente una disposicion espectacular similar que tenemos bien documentada en
distintas procesiones catalanas del Corpus de la epoca. En Barcelona unos "en
tremesos representants Paradis e Infern ab la batalla de sant Miquel e dels An
gels e de Lucifer e de sos sequaces" (Duran 1930: I, 6), procedentes de la fiesta
del Corpus, salieron a recibir Alfonso el Magnanimo que regresaba de Napoles
en 1423 (15). Efectivamente, en el orden de la procesion de Corpus de 1424,
se mencionan, como secuencias consecutivas, el "Infern ab Lucifer desstis, ab
.liii. diables ab ell", "Lo drach de sent Miquel", "Lo majoral ab la ma9a ab
.xxiiii. diables, los quaIs fan la batalla a peu ab los angels", "Sanct Miquel ab
.xx angels de spasa qui fan la batalla ab los diahlcs", "Paradis ab tot son arreu"
(Duran 1930: I. 17)

b

'~'~-------''"'-'

Carro escenico de Campobasso (Italia): EI Gambate de S. Miguel y los diablas. a) Dibujo
con los personajes del arcangel, Lucifer encadenado y otres dos demonios. b) Esquema
del mecanisme con el trono bocabajo.

(15) Justamente en Napoles, en abril, Alfonso fue recibido por un desfile de catalanes y
sicilianos vestidos de angeles, y de capuanos vestidos de diablos, que habian de combatir en una
justa a caballo (Maxwell 1992: 847-849), version caballeresca de la Ange10maquia caracterfstica
del Corpus catalan, un espectUculo que, al parecer, ya sirvio para festejar las bodas de Martin el
Humano y Margarida de Prades en el Palacio Real Mayor de Barcelona en 1409 (Anuari de
J'I.E.C., V: 646). Mas incierta es la referencia que da Amades de una representacion de la batalla
de Lucifer y S. Miguel escenificada en 1150 en el banquete de bodas de Ramon Berenguer IV y
Petronilla de Aragon (Bertran 1993: 36).
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En Tarragona, en 1436, se consignan diversos gastos en el entremes de
los diablos 0 juegos del infierno, en que habia el trono de Lucifer ("1a cadira
de infern"), que en la roca de Campobasso se presenta boca abajo, y que debia
ir sobre ruedas ("per obrar les rores [rodes] e 10 cadafaIl de l'infern", Bertran
1993: 52), tal vez en una fisonomia similar a la de los pageant ingleses, como
el que aparece miniado en el Luttrell Psalter (c. 1340) (British Library, Ms.
Add. 42. 130, f. 184) y como el de los Mercers de York, segun la reconstru
cci6n de Peter Meredith (Davidson 1991: 20-22). Claro que las ruedas tarra
conenses tambien podian referirse a las que servian para torturar a los con
denados, replica siniestra y grotesca de las ruedas celestiales que giraban en
torno a Dios. En 1451 se hacia en Igualada el "entremes de sent Miquel ab los
diables", para el que utilizaban un "arnes blanch" (Mir6 1993: II, 1029).

Aparte de las representaciones de la Angelomaquia y caida de los angeles
rebeldes, primera historia en la cronologia legendaria y escenica que muestra
el infierno, y de la Expulsion del Para{so Terrenal, la escena neotestamentaria
donde mas bien caracterizado tenia que aparecer el averno era la Anastasis 0

bajada de Cristo a los limbos para rescatar a la Humanidad. Un episodio que
se escenificaba en la catedral de Girona a fines del XV, del que han pervivido
algunos versos (Vila 1995: 315-6), y en la iglesia de Santa Maria de Cervera,
quinta secuencia dramatica, representada el "divendres [santo] apres dinar", de
la conocida Passio cic1ica documentada desde 1477 y reelaborada en 1534 por
los presbiteros Baltasar Sansa y Pere Pons (Duran 1984), de la que se conser
van el texto y diversa documentaci6n, donde se especifica la necesidad de una
"boqua d'infern" (16) que, en 1506, se encarga de rehacer y pintar el maestro
de casas Jaume Barrufet (Mir6 1993: II, 1327).

3. EFECTOS SONOROS, VISUALES Y ODORIFEROS

A menudo, aparte de este decorado externo y significativo en forma de
boca, el infierno escenico solia contener un segundo espacio en cuyo interior
los diablos se entretenian con los condenados entre el fuego que chisporrotea
ba. De hecho, en las complejas Pasiones francesas, integraban la estructura
infernal diversos subespacios: las fauces de entrada, el sitio de los suplicios,
un s6tano para los artilugios, el pozo de Satan con emanaciones de azufre, el
locutorio 0 piso superior desde donde hablaba Lucifer -eternamente enca
denado al infierno-, y, ademas, la torre de los Limbos donde la Humanidad
espera ser liberada por Cristo y, debajo, la carcel del Purgatorio. Asi, la Res
surection d'Angers (1456) describe el Pozo de Infierno en guisa "qu'il ressem
ble par dehors estre massonne de pierres noires de taille", mientras que los

(16) En este punto, el texto de la Pasion rubrica: "Fent-se Adam a la boca de I'Infem", "los
Sancts Pares a la vista de I'Infem", "Pendra 10 Jesus una cadena y pose-Ia al coli de Llucifer, qui
stara a la boca de I'Infern" y "fari! apares de Iligar-Io en 10 Infem" (Duran 1984: 125- I26).
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Limbos son dispuestos "en une habitation qui doit estre en la fasson d'une
grosse tour quarree, environnee de rez [redes] et de filez [hilados] ou d'autre
chose clere [transparente], a fin que parmi <Ies rez> les assistans puissent
voir", esto es, para facilitar la visi6n de su interior y la acci6n que aIlf se de
sarrolla. Sin embargo, "Ia dicte tour doit estre garnie tout aI'environ par dehors
de rideaux de toiIle noire, qui couvriront par dehors les dits retz et filets et
empescheront qu'on ne voye" hasta que Ilegue el momenta de activar esta es
cena, cuando "seront iceulx rideaux subtilement tirez acoste, teIlement que les
assistans pourront veoir dedens la tour" (Servet 1993: 191), sistema caracte
rfstico de las mansiones escenicas medievales que han de sustituir los muros
por cortinajes, como esta abundantemente documentado en los textos y en la
iconograffa.

L6gicamente, la actividad fgnea del infierno y purgatorio aconsejaba unos
decorados s6Iidos, a menudo una torre de ladriIIo, como se documenta en la
Pasi6n de Mons (1501) (17) Ycomo se observa claramente en la miniatura de
Hubert CaiIleau que reproduce el escenario de la Pasi6n de Valenciennes
(1547) (Konigson 1975), 0 en la pintura mural de la Guild Chapel de Stratford
upon-Avon (Davidson 1992: foto 7).

En c1 interior de este complejo decorado se disponfan los mecanismos ne
cesarios para conseguir los efectos especiales caracterfsticos del averno: los
ruidos diab6licos, las pestilencias infernales y los artilugios donde sufrfan tar
tura los condenados (calderos hirvientes y ruedas de suplicio en perpetuo mo
vimiento giratorio) entre el crepitar del fuego y el alboroto de gritos y gemidos
de sufrimiento (18).

Si la musica y el canto servfan para definir el espacio paradisfaco y las
acciones divinas, la negaci6n mel6dica enmarca el ambito del diablo. Natu
raleza inarm6nica conseguida con todo tipo de estrepitosos fragores originados
par las mas variadas fuentes sonoras: desde calderos, tinas 0 yunques repicados
con mazos y atizafuegos, hasta barriles Ilenos de bolas de madera 0 piedras
que eran volteados incesantemente, pasando por el redoble de tambores y el
disparar todo tipo de petardos 0 armas de fuego (culebrinas, bombardas y ca
nones).

(17) "A Jehan Heelle dit Vacquenot, pour .iii. journees et demies par lui employuees it plac
quier [aparedar] l'Enffer. .. et pour poil mis en sont mortier affin de poindre [peindre] dessus [re
vocado y pintado] ... A Jaquemart de Bos, pour .x. benneaux [carretadas] d'arghilles par lui ame
nees audit Hourt... employes audit Enfer..... (Cohen 1974).

(18) De esta realidad escenica deriva la expresi6n catalana "fer" 0 "moure un infern" apIi
cada a un conjunto de gritos 0 ruidos fuertes y confusos, y la acepci6n de la palabra como 'lugar
lIeno de humo sulfurico donde los taponeros azufran los tapones , (DeVE). En frances hay las
expresiones "faire un bruit de tous lcs diables" y "faire Ie diable it quatre" (dialogo vocinglero
entre cuatro demonios propio de los misterios medievales). En castellano, vale tambien por lugar
en que hay alboroto, y, ademas, por 'hoyo en que esta instalada la rueda y mecanismo que mueve
la tahona 0 molino movido con caballerfa' (M. Moliner), quizas en recuerdo de las ruedas donde
giraban los condenados de las representaciones medievales.
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Jaume Cirera: Lucha de angeles y demolJlos (1432-1433). Pintura sabre tabla. Museu Na
Gional d'Art de Catalunya (MNAC).

Si los lugares de acci6n sagrada cran perfumados de incicnso y ornados
con plantas aromaticas como las alfombras llorales y de mirto que aun hoy en
dfa dibujan las calles de tantas poblaciones en el dfa del Corpus, el Tartaro se
senalaba con hedores provocados sabre todo par la quema de azufre y el mal
olor de los diversos tipus de fuegos que se encendfan.

Ya en el infierno del Ordo Representatione Ade (s. XII) los diablos hacfan
"fumum magnum exurgere et vociferabuntur inter se in inferno gaudentes, et
collident [golpeanl caldaria [calderas] et lebetes [cazuelas] suos, ut cxteriur au
diantur" (Aebischer 1964: 70). Tambien en el "loch que·y sia infern" dc la
representaci6n asuncionista de Tarragona (1388) se utiJizaban "anclusa e mayls
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per ~o que facen gran brogit can hora sira" y "foch ardent hon aja sofre molt
pudent" (Massip 1984: 115-6) (19), mientras que con barriles llenos de piedras
se hacia un estruendo en los infiernos de la Resurrecci6n de Angers (1456) (20)
o de las Pasiones de Mons (1501) (21) Y Chateaudun (1510) (22).

Claro que el elemento definitorio por excelencia del infierno, como se pue
de ver en los Balls de Diables catalanes, son los fuegos: troneras, "focs grecs",
petardos, follones y traques, una multiforme coheterfa que en Cervera era ali
mentada con resina molida, encendida con aluquetes y velas, y que los diablos
lanzaban desde el lugar infel'lml y tambien desde su cuerpo (23), posiblemente
a traves de trucos como los que detalla el cuadernillo escenotecnico occitano
que aconsejaba disponer canulas de p61vora en los pies y en las manos del
disfraz y unas brasas tras la boca de la mascara, en un espacio rebozado de
barro para proteger la cara del interprete, que tenfa que soplar unos caIamos
de oca llenos de azufre molido y de aguardiente para hacer salir una llamarada
azulada a traves de los labios diab61icos (Vitale-Brovarone 1984: 36, 51-52).
En el Mystere des Actes des Apostres de Bourges (1536) los diablos se cubrfan
con cascos artificiosos que presentaban dos hocicos (Lucifer) 0 tres cabezas
(Cerberus), de donde salfa contfnuamente fuego, mientras que en la de Valen
ciennes (1547), los diablotes no s610 tiraban fuego per la boca sino tambien

(19) Los .diablos no s610 salfan de la garganta draconiana con fuegos y ruidos, sino tambien
con maldiciones de todo tipo y expresiones subidas de tono, como parece demostrarlo la locuci6n
catalana "pareix una boca d'infern" aplicada a aquel que blasfema mucho. EI catalan tiene otras
locuciones de probable origen escenico, esto es, inspiradas en la visi6n de estos decorados infer
nales. As! "treure foe per la boca, pels ulls 0 pels queixals", en el sentido de manifestar una gran
irritaci6n.

(20) "... et doit tirer aucuns canons en ce faisant et avoir tonneaux plains de pierres ou d'au
tres choses, que I'en doit faire tourner, affin qu'ils faisent la plus horrible noise et tempeste que
I'en pourroit faire. <Et en oultre y soit tire aucuns canons en ce faisant, avecques une buce en
fa90n de beture, tournee a force de.gens, en laquella ait des boulles de boys ou de pierres faisans
horriblen oise et murrnure pour icelluy coup>. Apres lesquelles choses ainsi faictes, silence doit
estre imposee..." (2814s. rub. Servet 1993: 188-190).

(21) "Item, pour .iv. torignon ['pivot', eje] de fer, portant chacun .iv. bendes [planchas] et
.iv. oeilles [anillas por donde pasa la cuerda del torno] pour tourner sus et deux manevelles, .xvi.
crampons [grapones] pour les atacquier sur deux grandes keuwes [barriles] pour faire les tonnoires
en Enffer... A Pierart Viscave, caudrelier [calderero], pour I'amenrissement ['moins-value', dis
minuci6n de valor 0 'minusvalfa'] de deux grans plas bachins d'airain [cubos de bronce], par lui
livret audit Mistere et qui furent mis a l'Enffer pour faire tonnoires, .." (Cohen 1974: 514, 530).

(22) "... a Andre Berthier, tonnelier, 46 s. pour avoir fourny et bailie troys rouelles de sercle,
dix sercles de cuve longueur de quatre toises et deux sercles de cuve de chacun troys toises de
long et huyt sercles mis sur les grans tonneaulx, pour faire les tonnerres de I'Enfer. .." (Couturier
Runnals 1991: 132).

(23) Documentos: ".i. liura de rahi'na per l'Infrens" (1439); 46 "foes gregs", ".iL lliures de
rai'na per fer guita foch {per fer flamades} a la bocha de infren" (1440), "dues lliures de rahina
malta per aquells qui anaven en I'infern perque lan9asen foch per la boqua e per altres lochs" y
"Iuquets los quais serviren a encenfre 10 foch com anaven en 10 infern per fer fogueyar los croxits
e 90 que mester ere en 10 dit infern" y "un diner de caneles... per encenre 10 foch dells croxits
per lan9ar 10 foch de la rana" (1455), etc. (Mir6 1998).
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por los cuernos (24), y llevaban tizones en las patas que vomitaban chispas
(Konigson 1969: 69).

Aparte de los fuegos que hacfan salir por los ojos, narices y orejas de la
boca de Leviatan y de su propio cuerpo, los diablos disponfan de instrumentos
especfficos seguramente parecidos a los que hoy en dfa trajinan los grupos
catalanes de demonios. En la Pasion de Mons (1501) se especifica que tenfan
forma de serpiente y que disponfan de uno 0 dos tubos de hierro y una horca
para lanzar fuego (Cohen 1974: 536). En la de Chilteaudun (1510) utilizaban
una especie de porras ("garrotz") hechas de pergamino y engrudo rellenas de
polvora, que guardaban cuidadosament en un cofre "pour peur du feu", igual
como los actuales Diables de l'Arbo9, que en sus salidas arrastran una gran
caja con ruedas donde transportan las municiones (25). Hoy en dfa, en la Patum
de Berga, la estilizacion del antiguo entremes del Corpus que representa la
batalla de San Miguel y los diablos, se llama popularmente "Les Maces", y
los demonios hacen chisporrotear este instrumento durante la evolucion del bai
Ie y hasta que estalla, momenta en que el personaje cae en tierra y el arcangel
Ie pone el pie encima en sefial de victoria. En el Mystere des Actes des Apostres
de Bourges (1536) los diablos "tenoient en leurs mains quenouilles [rueca, bas
ton recubierto de cafiamo] a feu, faites en forme de serpent", mientras que
Satan llevaba un cetro con cuatro salidas de fuego: "il tenoit dans sa main un
sceptre duquel il sortoit feu sifflant par quatre endroits" (Thiboust 1836: 21).

4. EL ASPECTO DEL DEMONIO: VESTIDOS Y OBJECTOS DE AM
PLIA DIFUSION

Las caracterfsticas externas del demonio escenico medieval son muy va
riadas, a causa de la ambigiiedad originaria del personaje y de la diversidad de
su procedencia. Con todo, hay algunas constantes significativas y altamente
expresivas como son los cuernos, las garras, las pilosidades, las alas de mur
cielago, las facciones bestiales, el fuego y los cascabeles (0 las campanas),
elementos muchos de ellos de antigua estirpe que fueron sincretizados por el
cristianismo en la figura del diablo, en la que, durante el Medioevo, confluye
tambien la del salvaje (Massip 1996: 80; Bartra 1996: 175-180). Convendrfa
reflexionar sobre la supuesta mayor popularidad de la nomenclatura diablo so
bre demonio, como defiende Corominas para todas las lenguas romanicas

(24) De una pnictica similar ha de venir el refran catahin "foe de canya, foe de banya", en
el sentido de que si el combustible es delgado, la llamarada dura poco, y eso, evidentemente, no
porque una 'banya' (cuerno) queme nipidamente, sino porque remite a la imagen del diablo teatral
lanzando llamas (effmeras) por los cuemos.

(25) De ahf debe proceder la expresi6n "destapar la caixa dels trons" en el sentido de des
cubrir un asunto oculto y provocar un escandalo (no recogido por el DCVB). Tambien la locuci6n
"Anar com 10 tro del diable" (Valls) en el sentido de ir muy atareado, con mucha prisa, parece
tener un origen escenico-festivo.
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Carro de S. Miguel de la Procesi6n del Corpus de Campobasso (Italla).

(DECLC). Lo cierto es que tanto el catalan occidental (leridano, tortosino y el
valenciano) como el usan mayoritariamente dimoni (0 demoni). Ello
eonfirma la diversidad de proeedencias del eoncepto cristiano del espfritu del
mal. Por un lado el daimonion griego que es un genio 0 divinidad inferior
vinculada a la naturaleza y, por 10 tanto, no neeesariamente maligno. Dc heeho,
en mallorqufn, la dimoni boiet equivale a los dueneellios del bosque
de las mitologfas eentrouropeas, a menudo bel1i§fieos para el hombre. En eam
bio, la palabra griega diabolos sf que eonnotaba malignidad, puesto que equi
vale a aguel 'que desune 0 ealumnia'. Es bien plausible que el eristianismo
pusiera en un mismo saeo a unos y a otros para figurar ta encarnaei6n del Mal.
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Y seria, precisamente, de los espiritus tehiricos lIamados dcemones y difun
didos por toda Europa, que el demonio cristiano adoptaria las formas y ele
mentos que 10 acercan a los salvajes y otros personajes silvestres del imaginario
tradicional como el Basagizon y el Basajaun euscaros. Fijemonos que en sus
Ethimologiae S. Isidoro de Sevilla (560-636) habla, entre los seres prodigiosos,
de los "silvestres homines, quos nonnulli Faunos Ficarius vocant" ('hombres
salvajes 0 silvestres, que algunos Haman Fauno Higuera') (26), y que relaciona
con la divinidad campestre Silvanum (el Pan griego) que tiene "una apariencia
semejante a la naturaleza. Tiene cuernos, a semejanza de los rayos del sol y
de la luna; su piel esUi moteada de manchas, como si se tratara de los astras
del cielo; porta una siringa de siete canas para indicar la armonia del cielo, en
el que hay siete sonidos y siete voces distintas. Es peludo, porque la tierra esta
vestida y agitada por los vientos. Sus extremidades inferiores son disformes, a
la manera de arboles y fieras, como animales" (27). Ya en la epoca de S. Isi
dora era un personaje escenico, como 10 demuestra un documento que asegura
que, todavia en e1617, se representaban, al Circo Maximo de Tarragona, "ludis
theatris Phaunorum", es a decir, "juegos teatrales de Faunos" (Massip 1991:
31)(28).

Ya la cultura hebrea relacionaba el salvaje con ciertos genios del mal 0
demonios del desierto, caracterizados por ir cubiertos de pelo y por sus danzas
diab61icas. Asi, hablando de la desolaci6n reservada a Babilonia, Isaias (13,
21) dice que "pilosi saltabunt ibi": 'los satiros (pelosos) danzaran', traducen
los monjes de Montserrat (29) que por nota aluden a la palabra hebrea seirim,

(26) Du Cange menciona el texto de Jeremias: "Habitabunt dracones cum fatuis Ficariis"
(50, 39) y anota la glosa de Johannes de Janua: "cum hominibus sylvanis. Alii dicunt, quod Ficarii
dicuntur Fauni et Satyri, qui inter ficus et alias arbores morantur, qui Esaire 34, 14, Onocentauri
et Pilosi appellantur", asi como la del Gloss. Lat. Gall. Sangerman.: "Ficarius, Cuelleur de figues
ou Dieus sauvages, folot, fantiau".

(27) " ... quem in naturre similitudinem formaverunt... Habet enim cornua in similitudinem
radiorum solis et lunre. Distinctam maculis habet pellem, propter creli sidera... Fistula septem ca
lamorum gestat, propter harmoniam creli... Villosus est, quia tellus convestita est agit ventibus.
Pars eius inferior foeda est, propter arbores et feras ut pecudes" (Ethim. Lib. VIII, 11, 81-83 Y
104).

(28) Efectivamente, el ano 617 el rey visigodo Sisebuto regafia al arzobispo tarraconense
Eusebio porque ha escogido como Obispo de Barcelona a un clerigo que no era el candidato del
monarca, y aprovecha para reprocharle c6mo es posible que tolere juegos teatrales de faunos,
plausiblemente hechos en el Circo Maximo. Aqui tenemos un ejemplo de la delicada tarea del
historiador cuando se enfrenta a un documento del pasado, victima como es de su contexto pre
sente que a menudo Ie deforma la lectura. Asi, alglin historiador espanol exaltado amante de la
corrida ha lefdo el manuscrito de esta manera: "Objectum hoc quod de ludis theatriis taurorum
etc." y Ie ha gustado ver en el el primer documento sobre la fiesta de toros. Pero los toros no
constituyen ninglin juego teatral, y una lectura atenta del manuscrito nos indica que dice "pha
norum", esto es, "pha[u]norum", y que podrfa referirse a las fiestas lupercales dedicadas a Pan,
el Fauno.

(29) La Biblia. Versi6 dels textos originals i comentari pels monjos de Montserrat, 26 vols.
+ 3 vols. d'il·lustracions. Monestir de Montserrat, 1928-1982. Las Biblias convencionales tra
ducen simplemente "moraran allf las fieras".
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'los peludos', genios 0 demonios en figura de chivo que, segun la fantasia
popular, habitaban en el desierto y a quienes los israelitas idolatraban con sa
crificios (Levitico 17, 7). Vuelve a hablar de ello con motivo de la destruccion
de Edom (Isaias 30, 14), donde solo los daemonia y los pilosus podnin vivir
y donde Lilit (demonio femenino de la noche correspondiente a las lamias la
tinas) encontrara reposa.

Por 10 tanto, parece evidente que el diablo cristiano adopta diversos ele
mentos iconogrMicos del silvestre, fauno 0 satiro clasico, y de todos sus he
rederos salvajes (30).

4.1. Pilosidades y cuernos

Uno de los aspectos mes vistosos que hermanan el salvaje y el diablo es
su desnudez peluda, como se puede ver simultaneamente en la celebre minia
tura de Fouquet (Martirio de Santa Apolonia). En la Muestra que se hizo en
Bourges el 1536, antes de la representacion del Mystere des Actes des Apostres,
las furias infernales presentaban este aspecto: desnudas, con largas barbas y
cabellos por todo el cuerpo, con jeas hasta el menton, y con diversas heridas
y bocas abiertas de donde parecfa salir fuego, mientras que Satan vestfa "a long
poil", Cerbero con "un habit rouge de poil assez long", Proserpina con "une
peaux d'ourse, ayant longues mamelles, desquelles degoutoit incessamment du
sang, et parfois jettoit feu sifflant", y Lucifer "estoit vestu d'une peau d'ours,
ou achacun poil pendoit une papillotte" (Thiboust 1826: 19), esto es, una la
mina de oropel colgada de cada pelo, cosa que provocaba el efecto visual de
un cuerpo en constante chisporroteo, una imagen que parece evocar el Flinserl
de Bad Ausse (Austria), mascara carnavalesca completamente cubierta de pe
quefias anillas plateadas, de 5 a 8mm. de diametro, 0 las bordaduras brillantes,
menos profusas, de los Giudei de San Fratello (Sicilia), que les dan un aspeeto
rutilante.

La forma mas inmediata de confeccionar el disfraz peludo es utilizando
pieles de animales, ya sea de los mas temidos como lobos y osos, cuyas pieles
se convertian en autenticos trofeos, ya sea de los mas domesticos como borre
gos, cabras 0 terneras, que se tenian mas a mano. Como que la mayorfa de
estas bestias son cornudas, no es extrafio que al vestido peludo se asociara una
tez astada. Rabelais explica que en la representaci6n parisina de la Vengeance
et Destruction de Hierusalem (1519), "Ies diables estoient tous apparrassones
de peaux de loups, de veaulx et de beliers, passamentees de testes de moutons,
de cornes de boeufs" (Cohen 1911: 30). Cuernos y pieles muy velludas que
los diablos del teatro medieval compartian con figuras y comparsas folkl6ricas

(30) No es extraiio, pues, que el salvaje medieval aparezca a menudo en escena al lado 0

encamando el mal, y particularmente defendiendo al dragon (con quien, segun Jeremias, convivia)
de los caballeros que 10 combatian (Massip 1994: 64-66).



256 EUSKERA - XLIV, 1999, I

de at<ivicas rakes que han pervivido en ciertas festividades clave de las zonas
mas rec6nditas de Europa, como las Carantoiias de Acehuche (Caceres), los
cortejos bavaros de los Perchten 0 los Holzmandl ("hombres de madera") de
Blumenau (Munich) (Schweiggert 1996: 43) que, coronados con rakes retor
cidas, nos hacen pensar en las "plusieurs grosses rachines de bois servant a
l'Enffer" utilizadas en la escenificaci6n de la Pasi6n de Mons (1501) (Cohen
1974: 505). En el ambito catalan tenemos la Festa de I'Os de Prats de Moll6,
que se celebra el 2 de febrero y que marca el fin del invierno, cuando el oso
abandona su guarida (31). Pero las figuras mas impresionantes y feroces son
los Krampusse austrfacos que salen para S. Nicolas inaugurando el cicIo de las
fiestas de invierno. Se trata de personajes vestidos de enormes zamarras hechas
con piel de cordero y provistos de una mascara con dos astas laterales de mo
rueco y sobre la cabeza cuatro 0 seis cuernos de chivo. De la boca Ie suele
colgar una lengua roja, a manera de llama infernal y llevan cadenas en las
manos. El Krampuspas (banda de Krampusse) es capitaneado, en su desfile
(Krampuslauf) por el mismfsimo Lucifer que trae un atizador y va encadenado
por los pequefios Krampusse (Revelard 1998: 19-21).

Algunas de estas figuras, estrechamente relacionadas con el antiguo sal
vaje, han substitufdo el recubrimiento peloso por el disfraz vegetal y arbores
cente. Asf el Grassteufel 0 diablo verde del cortejo austrfaco de S. Nicolas,
cubierto de ramas de abeto y que simboliza el invierno, 0 bien los Schab 0

Strohschaben, personajes completamente recubiertos de paja y con dos largos
cuernos en forma de antena (Revelard 1998: 20); 0 sus parientes Buttnmandl,
hombres de paja de Berchtesgaden (Schweiggert 1996: 62), ambos pertene
cientes a los mencionados cortejos de S. Nicolas, 0 incluso el "hoorig Bar"
(oso peludo) de Singen, completamente recubierto de paja de centeno y armado
con un bast6n de autentico salvaje, que representa el invierno y que es expul
sado de la comunidad durante el Carnaval mientras que su vestido es enterrado
el miercoles de ceniza (Ktinzig 1989: 41).

Pero la fusi6n mas expresiva del diablo y el salvaje la encontramos se
guramente en los Plens de la Patum del Corpus de Berga (Bergueda), perso
najes totalmente recubiertos de elementos vegetales, por otra parte como el
Pfingstl de Niederporing (Baja Baviera) 0 los Wildemen de Sajonia y Turingia,
que van vestidos con hojas, musgo, paja y flores y que, por la Pascua de Pen
tecostes, participan en la fiesta de "La expulsi6n del hombre salvaje al mato
rral" 0 "La captura del hombre salvaje en el bosque" (Frazer 1989 [1890]: 346-

(31) EI oso de Zywiec (Polonia) sale, en cambio, la noche de Fin de Aiio (S. Silvestre), y
se tambalea adormecido hasta que Ie abate la Muerte, un personaje con guadaiia y vestido de
blanco. Recordemos, por otra parte, el disfraz diab6lico de Buffalmacco (9." novela de la 8." Jor
nada del Decamer6n de Boccaccio): "ordino d'avere una di queste maschere che usare si soleano
a certi giuochi Ii quali oggi non si fanno, e messosi indosso un pilliccion nero a rovescio, in quello
s'acconcio in guisa che pareva pure uno orso: se non che la maschera aveva viso di diabolo et
era cornuta" (Sartori-Lanata 1983: 31).
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347). Al elemento arb6reo, pues, los Plens de Berga sobreponen el fuego y la
mascara, elementos diab61icos por excelencia.

4.2. Cencerros y cascaveles

En la mencionada descripci6n del espectaculo sobre la destrucci6n de Je
rusalen, Rabelais anadfa que los diablos iban "ceinctz de grosses courroies,
desquelles pendoient grosses cymbales de vaches et sonnetes de muletz". Otro
elemento caracterfstico, pues, de las figuras demonfacas y sus derivaciones
folkl6ricas son los cencerros y los cascabeles. Unas sonajas que los moralistas
medievales vinculaban al diablo y sus seguidores, entre los que no dudaban en
situar a los juglares y bufones, bien equipados de cascabeles. l.Pensaban estos
moralistas en la arenga de Pablo a los Corintios, aquella que Krzystof Kies
lowski recordaba en boca de la Binoche en el film Bleu?: "Si yo tuviera el don
de hablar los lenguajes de los hombres y de los angeles, pero no amase, serfa
como bronces [campanas] que suenan 0 cfmbalos que retinen" (IC 13: 1). Lo
cierto es que, en Tarragona, en 1388, se compran "sis cascavells grosos a ops
de les ales del diable" (Actes 1988: VII, 60), es decir, para coser a las puntas
de las alas negras, de murcielago, que definfan al demonio, como puede verse
en cierto relieve de una casa de Goslar (s. XVI), a las faldas del Hartz, cuna
de brujas y aquelarres, en que una de elIas recibe una lavativa de aire que Ie
pone el diablo con un fuelle. Todavfa hoy, los demonios de Santa Margalida
(Mallorca) van provistos de un cintur6n de esquilas. Y en esta guisa han per
vivido multitud de disfraces rituales de gran interes. Asf, los Sourvaskari de
Pernik (sudoeste de Bulgaria), con mascaras zoom6rficas denominadas "liko
ve", con bastones decorados con serpientes y vestidos de pieles y paja, pro
vistos de una faja de cencerros y que desfilan en las festividades de Ano Nuevo
(Revelard 1998: 39). 0 los Koukeri del sudeste bulgaro y de la Tracia griega
que celebran la llegada de la primavera con juegos rituales donde participan
mascaras con campanillas, como el Geros (Viejo) de Skyros. Es el caso tam
bien de la fiesta del Dia de los Viejos de Pavel Banya en donde participan los
Startzi 0 Staretz que se enmascaran con ceniza, carb6n y barro, se espolvorean
con harina y hacen tintinear las campanas que llevan en el cinto con un estre
pito impresionante, y que derrotan a los "feos" que caen en tierra y hacen como
que los degollan con una cuehilla de madera, plana, igual que la de cierto Narro
de Villingen, una ceremonia que recuerda nuestros combates entre el demonio
y S. Miguel.

Tambien las largas pilosidades y los cencerros caracterizan figuras tan fas
cinantes del folklore de hoy como son los Mamuthones, los Maimones, los
Thurpos, los Boes y Sas Merdulas del carnaval sardo (Liori 1992: 73-87 y
Turchi 1994). Estas danzas atavicas de Cerdena parecen ser el ultimo eco de
los ritos que los antiguos griegos celebraban en honor a Dionisos, un dios que
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tenia que morir y resucitar para favorecer el renacimiento de la tierra y la vida
(Frazer: 443-450). Lo cierto es que los Maimones sardos recuerdan la escolta
de los fieles dionisiacos que desearian ser poseidos por el dios, que se encar
naba en la figura del Mamuthone, el dios que nace y muere periodicamente.
Por ella es perseguido y cazado por los Issocadores, esto es, los que llevan la
soca 0 cuerda con lazo que les sirve para capturar a la victima. Son celebres
los Mamuthones de Mamoiada, que aparecen en el film Una questione di onore
(1965) de Luigi Zampa. Llevan cinco pieles de oveja y diversos cinturones de
cuero donde se enganchan unas cincuenta esquilas de bronce y de diversas
medidas con un peso que roza los treinta kilos. En el carnaval de Ottana salen
Sas Merdulas que custodian los Boes (bueyes), que tambien simbolizan el Dio
nisos zoomorfico (que solfa mostrarse con mascara de toro 0 cabron 0 otro tipo
de astado), y que son pinchados con aguijones por Sas Merdulas, en recuerdo
del aguijoneo ritual para hacer salir sangre y conseguir la fertilizacion, aspecto
que explicaria los picaos (como los celebres de San Vicente de la Sonsierra,
en La Rioja) y otras disciplinas de Semana Santa (epoca de rituales destinados
a propiciar la regeneracion de la naturaleza). Los Boes de Ottana llevan mas
caras de madera en forma de toro y un pafiuelo al cuello, mientras que el cuer
po se cubre con pieles de chivo y llevan una faja de cencerros. Sas Merdulas
llevan mascaras siempre antropomorficas, es decir, sin cuernos, tambien con
pafiuelo en la cabeza. En Orotelli hay los thurpos 0 demonios ciegos que llevan
la cara ennegrecida con carbon y hollin y una banda de cencerros.

Estas figuras se emparentan en su forma y simbologia con algunas mas
caras ibericas, particularmente los Trangas del Carnaval de Bielsa (Sobrarbe,
Aragon) (Roma 1980: 26-27), los Boteiros de Viana do Bolo, los Felos de
Maceda, la Pantalla de Xinzo de Limia, 0 los Cameros de Frontera (El Hierro)
y los Cigarrons y Peliqueiros del Entroido de Verin 0 Laza (Ourense, Galicia),
La Endiablada de Almonacid del Marquesado (Cuenca), yoareak 0 Zampan
zart (carnaval) de Ituren, Leitza y Zubieta (Navarra), el Kotilun-Gorri de Us
taritz (lparralde), el Momotxorro de Altsasu, el Zomorro de Goizueta y el Mar
kitos de Zalduondo (Alava) (Garda-Caballero 1992: 63, 75-78) que, como las
comparsas de las fiestas carnavalescas de Rijeka (Croacia), van caracterizados
con unos disfraces similares: hombres vestidos con piel de oveja (0 bien ha
rapos multicolores), cubiertos con cuernos de chivo 0 sombreros florales 0 ca
peruzas abigarradas, y siempre con cencerros atados a la espalda 0 colgados
en la cintura que hacen tintinear mientras saltan.

Mencion especial merecen las comparsas propias del solsticio de invierno
y del Carnaval que comparten la atavica region portuguesa de Tras-os-Montes
y la zona de Zamora. Entre las diversas fiestas hiemales trasmontanas, destacan
los Caretos de Varge (Braganc;a), el dia de Navidad, los de Ozilhau (Vinhais),
por San Esteban, 0 los de Podence (Macedo de Cavaleiros), por Carnaval, los
tres provistos de un abigarrado "fato" 0 vestido hecho con tiras de ropa 0 lanas
de colores cosidas sobre una base de saco, una mascara de madera 0 lata, una
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clava en la mana y cencerros en la espalda, personajes que integran la Festa
dos Rapa~es en que los j6venes de la poblaci6n mtieven barullo, repasan los
acontecimientos del ano y piden aguinaldos. Asi tambien los Chocalheiros de
Bemposta y Val de Porco (Mogadouro), que salen por Nochebuena, el dia de
San Esteban y el primero del Ano, vestidos el uno con un "fato de macaco"
o mono, el otro con arpillera, ambos provistos de mascaras diab6licas con cuer
nos en cuyas puntas se clavan naranjas y rostro rodeado por una serpiente y
una salamandra, con tenazas 0 bast6n para tomar el aguinaldo (dinero 0 em
butido de cerdo), vejigas hinchadas con las que antes golpeaban a la gente y
con cencerros en la espalda que no paran de retinir. En la regi6n zamorana
fronteriza hay figuras parecidas como el Tafarr6n de Pozuelo de Tabara que
sale por Navidad y San Esteban cubierto de paja, con careta negra de lata,
armado con una vara y con cencerros colgando; el Zangarr6n de Montamarta
que sale el primero de Ano y la Epifania, con ropas multicolores, mascara de
corcho, tres campanas en la espalda y un tridente en la mano; la Bisparra de
San Martin de Castaneda 0 los Carochos de Riofrio de Aliste.

Tambien muchas mascaras carnavalescas centroeuropeas utilizan campa
nas 0 Rollen como en la Krampuslauf de Gasteinertal, los Wolfanslassen 0

Wolferer de Widdersdorf (Baviera) (Schweiggert 1996: 21), 0 los Klaubauf de
Matrei; los cascabeles, como el Pflumeschlucker (tragaciruelas) de Bonndorf,
o las cascaras vadas de los caracoles con que se revisten los Schneckehusle
Narro de Zell am Harmersbach (Selva Negra), 0 se cubren los Schuddig de
Elzach (Kiinzig 1989: 28, 73, 91), que ademas van vestidos con tiritas de ropa
recortadas (a imitaci6n de pelo) y provistos de una tijeras extensibles (Streck
schere) con las que pellizcan a las mujeres. En Urnasch (Sulssa) min celebran
el fin de ano segun el calendario juliano (13 de enero), y los habitantes se
disfrazan de Silvesterklause, mascaras de hojas y ramajes y con gruesos cas
cabeles para hacerlos sonar.

Mas sorprendente es que los diablos enmascarados, provistos de horcas y
cencerros, son habituales tambien en las fiestas hivernales del Jap6n, donde se
llaman Oni y se documentan desde el ano 706 cuando, despues de una epi
demia de peste, el Emperador, para exorcizarla, orden6 hacer teatro de onis.
Son celebres los Namahage de Oga, que senalan el uno de enero, los Amane
hagi de Uchiura y los Setsubun de Naritasan, que intervienen el 13 de febrero,
0, sobre todo, los Paantu de la isla Miyako-Jima, que es el demonio mas anti
guo del Jap6n, y que va vestido de elementos vegetales y mascara, como los
Plens de Berga; sale los primeros dias de septiembre y persigue y enfanga
ninos y mujeres; se trata de una divinidad rural benigna, que lleva fortuna.

4.3. Garfios, garrotes y disciplinas

De los distintos utensilios que usaban los diablos medievales -garfios,
badilas, flesh-hook, tridentes, etc.- ha quedado el atizador (como en los Ni-
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kolospiele austriacos) 0, simplemente, un garrote (como el del demonio de los
cossiers de Montuiri), otro elemento procedente de la figura del salvaje, siem
pre provisto de una clava, arma rustica y silvestre que caracterizaba al silvanus,
como aquel de la fiesta de Mayo de Rutten.

En una pintura de Denis van Alsloot (Triunfo de Isabella, 1615, Theatre
Museum, Covent Garden) se observan unos personajes diab6licos fustigando
a los espectadores con una especie de azotes 0 frustas, otro de los instrumentos
propios del demonio escenico y folkl6rico que parece remontarse a las Luper
calia romanas, fiestas de fecundaci6n celebradas a mediados de febrero en las
que los luperci, j6venes medio desnudos, azotaban a las mujeres con los februs
(tiras de piel de cabr6n sacrificado) para otorgarles fertilidad e incitarles a la
procreaci6n.

Pues bien, entre las mascaras tradicionales de las Carnestolendas, destacan
los botargues, figura estrafolaria y terrorifica que golpea a la gente con bas
tones, escobas, vejigas, pieles 0 otro tipo de azotes, y que ha sido interpretada
como una acci6n de purificaci6n ritual. En la procesi6n del Corpus de Valencia
sale una comparsa, llamada La Degolla porque procede del Misteri del Rei
Herodes que incluia el degiiello de los Inocentes, representaci6n de origen tar
domedieval que se escenific6 hasta nuestro siglo, cuyos componentes, armados
con carxots (bastones de cart6n y papel de peri6dico), golpean a la audiencia,
particularmente a las chicas, como todavfa 10 hace el Colacho 0 diablo del
Corpus de Castrillo de Murcia (Burgos) con una cola de caballo. En los car
navales gallegos, la disciplina se hace, mas propiamente, con piel de carajo de
cerdo, como el zamarra 0 zanapo de los Cigarrons 0 los Peliqueiros. En las
santantonades 0 fiestas de S. Antonio de los Ports de Morella (autentica mezcla
de teatro hagiografico de raiz medieval y de fiesta carnavalesca), existe el per
sonaje del Despullat, demonio principal provisto de tunica, mascara de cart6n
o rostro enharinado y cencerros atados a la cintura, que persigue al publico a
golpe de vejiga de cerdo (Bouche 1983: 201). Las vejigas de puerco como
instrumento percutor las ostentan muchos otros diablos europeos, desde el Cho
calheiro de Bemposta hasta el Macinula (harapiento) de Zywiec (Polonia), pa
sando por los Pantallas de Xinzo de Limia (Galicia) 0 los Zottler de Innsbruck.

4.4. Ornarnentos anirnallsticos y bestiales

Finalmente, min otra caracterfstica del guarnecimiento diab6lico que ha
pervivido hasta nuestros dfas: la multitud de reptiles repugnantes (galapagos,
serpientes, lagartos, sapos) enganchados en las piernas, brazos y cuello, asi
como las caras monstruosas y horribles que Campan por diversas partes del
cuerpo (particularmente pechos, vientre, sexo, rodillas, espalda y culo), todo
para subrayar su esencia maligna a traves de la deformidad.
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Ya los diablos de Bourges (1536) iban "tous couverts de petits serpents,
lezards, couleuvres et aultres bestes faites de broderie". Particularmente Satan,
vestido de terciopelo carmesf, era "ceint d'un serpent assez long qui mouvoit
sans cesse la teste et queue et en plusieurs autres parties de son corps y avoit
petits serpents et dragons mouvants"; el vestido marr6n de Belial era "enrichi
de plusieurs especes de bestes faites de broderie" y ademas, "portoit ason col
une grande tortue vive attache aune grosse chaisne d'or", mientras que al ca
rruaje donde estaba Lucifer "gravissoient et montoient toutes especes de ser
pents et gros crapauds" (Thiboust 1836: 19-22). Descripci6n que coincide con
algunas de las tipologfas arcaicas de diablos, como la del Dimoni de la Balma
de Sorita 0 los del Forcall (ambos en los Ports de Morella), 0 la de los Cho
calheiros de Bermosta y Val de Porco (Portugal), que llevan serpientes y la
gartos de tela en relieve sobre el vestido 0 talladas en la mascara, 0 las caras
pintadas sobre las chupas de los diablos mallorquines.

Cabrfa relacionar con los personajes diab6licos los ambiguos Giudei de
San Fratello (Sicilia). El nombre y las fechas de su aparici6n (jueves y viernes
santos) denotan la integraci6n forzada de una antigua mascara en las festivi
dades religiosas de la Semana Santa otorgandoles el estigma del judfo malvado;
pero su vestuario, utillaje y acci6n revelan sus vfnculos con 1a variada tipologfa
demonfaca europea. Asf, llevan una especie de disciplinas metalicas (un haz
de cadenillas colgadas en la mufieca) con las que no hace tanto golpeaban a
la gente, particularmente a los forasteros. E1 estruendo infernal no 10 hacen con
cencerros sino con trompetas que tocan al unfsono con 1a fina1idad de estorbar
los cantos religiosos de las procesiones sacras. Llevan la cara cubierta con una
mascara de tela rojiza con una lengua de piel negra y un yelmo acabado en
formas serpentfgeras 0 cubiertos de estrafalarios p1umajes que recuerdan los
tymbres 0 cascos historiados de los diab10s de Bourges. Ademas, llevan sendas
colas de caballo 0 de zorro colgando a la espalda y sus vestidos rojos y ama
rillos estan profusamente bordados con motivos flora1es que en algun caso re
cuerdan las formas originarias de reptiles. Unos colores que reencontramos el
domingo de Resurrecci6n en Prizzi (tambien en Sicilia): el rojo para los dos
diablos cornudos que llevan una capa hecha de piel de cabra y con cadenas en
las manos, el amarillo para el personaje de la Muerte que les acompafia, pro
visto de una ballesta rudimentaria (Buttitta 1990: 61-66 y 163-174). Colores
que ya encontramos en la Mallorca de principios del s. XVI para vestir a los
diablos del Corpus: "vesta e calces de tela groga e hun cap de diab1e de dos
cares" y "tela taronjada per fer gip6 e calses a·n e1 diablot" (Llompart 1969:
205-6), mientras que dos de los diab10s de Bourges tambien iban vestidos "de
veloux cramoisy violet et de veloux jaune orange" (Thiboust). El nombre vasco
Galtzagorri ('calzasrojas') para el diablo no puede mas que hacerse eco del
simbolismo cromatico de su atuendo. Fijemonos en el rostro doble del diablo
mallorqufn, que tambien caracterizaba el Lucifer de Bourges (1536) 0 el de-
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monio de Valencia (1640) (32), Y que todavfa 10 haHamos en mascaras de
Percht (Schweiggert 1996: 106).
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ZUBEROAKO MASKARADAK IZENEKO HERRI
ANTZERKIAREN

AHOZKO LITERATURAZ (1)

Tolosa, 1998-XI-14

Kepa Fdez. de Larrinoa,
Antropologia irakaslea,

Euskal Herriko Unibertsitatea

I. SARRERA

Zuberoako Maskaradak ihauterietako jaiak dira, bertan dantza, soinua, mo
zorroa, kantua, sermoia, kopla eta bestelako ezaugarri estetiko-kreatiboak ba
tzen direlarik. Beraz, Zuberoako Maskaradetan gertakizun batzu ikusgarri dira.
Bestetzu entzungarri. Eta beste batzu irakurgarri. Maskaradetan berba prota
gonista den guneak eta iharduerak frango dira, genero bat baino gehiago ego
nik. Honako gertakizunak dira entzungarri Maskaradetan: txorrotxen koplak,
buhameen taldearen sermoia, kautereen sermoia eta grafitiak (berauek irakur
garri dira), kereztuen elkarrizketa, txorrotxen emankizuna, pitxuaren partaide
tza, medikuaren grafitiak (berauek ere irakurgarri dira), pitxuaren testamentua
eta jokalari guztiek abesturiko kantua. Txosten honek Zuberoako Maskaradetan
entzuteko diren gertakizunez eta irarkurtzeko diren esaldiez dihardu.

Egungo Maskaradetako gertakizunak goizez eta arratsaldez antzezten dira,
goizeko saioa eta arratsaldekoa ezberdinak direlarik.

II. GOIZEKO SAIOETAKO BERBAK

Goizeko iharduerarik deigarriena barrikadak apurtu edo gainditzea da.
Dantza bereziak dantzatzea ezezik, berbak erabiltzea eskatzen du barrikadak
iragateak. Barrikadetako dantzak bereziak dira. Berbak ere bai. Hiru modutan
adierazten dira goizeko barrikaden inguruan erabiltzen diren hitzak. Batzu ko
pia modurajendaurreratzen dira. Beste batzu oihu eta aldrebeskeria gisa. Beste

(I) Txosten hau 1998.eko udan idatzia da, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Sailak Oxford
Unibertsitateko Pitt-Rivers Museo Antropologikoan herri estetikaz ikerketa egiteko dirulaguntzari
esker. Bihoazkie bi instituzio hauei nire eskerrak.
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batzu maskarakaien bizkarretan agertzen dira, grafitiak osatuz. Koplak txo
rrotxek kantatzen dituzte. Oihuak, hitz itsusi edo gaiztoak beltzeriaren espre
siobidea da. Grafitiak kautereen eta medizinaren bizkarretan idazten dira.

Goizeko koplak modu erritualizatu batez kantatzen dira. Segidan ikusi be
har dugunez, txorrotxek barrikadaren deuseztapena seinalatzen dute. Barrika
dak era honetara gainditzen dira. Lehenbizi, talde gorriaren aintzindariek dan
tzaren abileziaz jauzi eta hautsi egiten dute barrikada. Ondoren, talde beltzak
gainditzen du barrikada. Beltzak fier dira, basa. Beren indar eta gorputz-bul
tzada inkontrolatuak bidea emanda barrikadaren beste aldera igarotzeko gai
dira. Azkenik txorrotxak datoz. Txorrotxen koplak direla medio, barrikada-jar
tzaileak agurtuak dira, baita eskertuak ere jakiak eta edanak bapo eskeintzea
rren. Txorrotxen kopla kantatutakoan hausten da barrikada, orduantxe nahasten
baitira espazio erritualean elkarrekin errizibitzaileak eta maskarakaiak.

Txorrotxak bi dira. Boz berezia izateagatik dira herriko gazteen artean jo
korako hautatuak. Bi bozetan kantatzen dute. Txorrotx batek gaina, besteak
apala egiten duo Jokoaren dramatizazioan bata nausia da, bestea mithila. Ko
plak herriari, etxe bati, pertsona jakinei, ostatuei, jaun merari, apaizari eta zo
rrotzen buruari kantatzen zaizkie. Hona hemen exemplu bana (2).

HERRIARI KANTATURIKO KOPLA

Agur Altziikiiko herri famatia
Bazter giizietan beit'estimatic
Dantzaiekin handi beita batzarria
Goxoki iganen diigii egiinaldia

(Muskilidarrak Altziiriikiin 1987.urtean)

ETXE BAT! KANTATURIKO KOPLA

Agur Atziikii eta Bordazarria
Muskildin beitiizie ziek etxaltia
Gogo hunez gira hunat heltiak
Eta ez gira orano gii phartitiak

(Muskilidarrak Altziiriikiin 1987.urtean)

OSTATU BATI KANTATURIKO KOPLA

Agur eta goraintzi Despoiey ostatia
Etxe hau iimen da orotan haitia
Edaria beitiizii merke merkia
Bena guri hobe dohainik iiztia

(Muskilidarrak Larraifien 1987.urtean)

(2) Irakurlea jabetuko da koplarik kopla grafia ezberdina dela. Txorrotxek aldez aurretik era
bakitzen dituzte kantatu beharreko koplak. Koplak ez ahazteko idatzi egiten dira. Ondoren agertzen
diren koplak txorretxek berek idatzitako koplak dira, eta berek erabilitako grafia erreproduzitzen
da txosten honetan.



ZUBEROAKO MASKARADAK lZENEKO HERRI... - Kepa Fdez. de Larrinoa 269

PERTSONA BAT! KANTATURIKO KOPLA

Agur eta goraintzi Luxia maitia
Etxe hunek uhuratii bethi herria
Germain zena orotan zen estimatia
Maskada izan dadin haren omenaldia

(Muskilidarrak Barkoxen 1987.urtean)

HERRIKO ALKATEARI KANTATURIKO KOPLA

Egun houn jaun mera familiarekin
Chorrotchak heben gira ourthe beriarekin
Chouhetatxen deizugu luzaz osagarri
Zouri eta zaure familia orori

(Eskiularrak Eskiulan 1992.urtean)

HERRIKO APAIZARI KANTATURIKO KOPLA

Jinkouak egun houn erretoa zouri
Hitzemaiten deizugu goure lagunekin
Huntxa libertitzia ahalaz ouneski
Maskada hau ountxa joun dadin osoki

(Eskiularrak Eskiulan 1992.urtean)

ZORROTZEK BEREN BURUARI KANTATURIKO
KOPLA

Gois hountan jeiki gira bestala joaiteko
Bidia franco luze egarritxeko
Ukeinten badugu ardou edateko
Aisa dereiziegu gero kantatuko

(Eskiularrak Eskiulan eta beste herrietako emankizune
tan 1992.urtean)

Beltzen berba goizeko barrikadetan, ordea, oihua da, etengabe uha, uha,
uha oihukatzen dute-ta. Baita ere, publikoarekin elkarrizketak inprobisatzen di
tuzte, normalean adrebeskeriak edo gaiztokeriak aipatuz edota antzeztuz. Talde
beltzaren jokalari zenbaitek esaldiak daramatzate bizkarrean idatzita. Esaldiok
oso telegrafikoak dira. Kautereak eta medizina dira grafitien eramaleak. Ikus
ditzagun adibide zenbait.

Muskildiko Maskaradan 1987.urtean:

KABANA HANDIAREN BIZKARREAN:
koxoa, ardoa, barake, auherra, nausia, aderekai handia
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KORTATU IZENA EMANDAKO KAUTEREAREN BIZKARREAN:
kortatu soinuz pitotu!

NANAMALIBU IZENA EMANDAKO KAUTEREAREN BIZKA
RREAN:

la nana malibu oro emaztik salbii

PITXUAREN BIZKARREAN:
pitxu ez asto pour un sou

Altziiriikiiko Maskaradan 1992. urtean:

KABANA HANDIAREN BIZKARREAN:
gazoduka manexiiat, esne! oduka Xiberulat

POU POU IZENEKO KAUTEREAREN BIZKARREAN:
Rabbi Jacoben dizipulu zaharra

FRIPOU IZENEKO KAUTEREAREN BIZKARREAN:
Lana partida manhia gogor laketago bestan

PITXUAREN BIZKARREAN:
emazten inganiou, edera baitou

Eskiulako Maskaradan 1992. urtean (3):

KABANANA HANDIAREN BIZKARREAN:
baliouja, nauzi-hobena, nana luzia

PUPUNA KAUTERESAREN BIZKARREAN:
piliilakaY, jaunkai" eta ... kaY

FRIPUNA BATA IZENEKO KAUTERESAREN BIZKARREAN:
neskatila gaztia, lazkarriko salazkaria

PITXUNAREN BIZKARREAN:
deabriixar handiena, houa!, eta gaxtuena, Houa!

Alkohola, aipamen sexualak eta aginteaz ironizatzea izaten dira idazgaiak.
Normalean ametitzen ez diren portaerak aldarrikatzen dira. Medizinek ere gra
fitiak daramatzate euren jantzietan zehar idatzita. Medizinen grafitiek senda
gileei buruzko parodiak dira, sasi-sendagile edo harakinaren irudiak hedatuz.
Sasi-medikuen nahiz kautereen grafitien ortografian ezberdintasun ikaragarria
susmatzen da herriz herri eta Maskaradarik Maskarada. XI tchlts/ txl tz, r/ rr/(),
tlth, ii/u, s/z, iii, khlk eta au! u ohi dira elkarrekin gehien nahasten diren hizkiak.

(3) 1992. urtean Eskiulak antolaturiko Maskaradaren partaideak oro emakumezkoak izan zi
ren, eta ondorioz Maskarada emaztetu zen. Maskarada emaztetu izana arlo ezberdinetan nabar
mendu zen: besteak beste pertsonaien izenetan (kabana <- kabanana; buhamea <- buhamesa; pi
txua <- pitxuna); txotxotxen elkarrizketan (diat <- dinat; diagti <- dinagti); sermoien edukieran eta
Maskaradaren beraren interpretazioan. Ikus. Mujer. ritual y fiesta, Kepa Fdez. de Larrinoa, Pa
miela, 1997.
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III. ARRATSALDEKO SAIOEN BERBAK

Aintzindarien dantza mugimenduekin eta beltzeriaren basa gorputz-higi
menduekin batera hitzak badu toki aparta arratsaldeko saioan. Goizeko berba
bezala, arratsaldekoa ere kodifikatuta dager jendaurrera. Alegia, modu zehatzez
taxuturik jendaurreratzen dira arratsaldeko berbak. Honakoxe jokoetan du in
portantzia handia berbak: kereztuen jokoan, zorrotzen jokoan, buhame jaunaren
pheredikian, kautere gehienaren pheredikian, pitxuaren testamentuan, azken
kantoian, eta joko bakoitza aurkezteko zorrotzek abesturiko kopletan.

lIla. KEREZTUEN JOKOAREN BERBA

Kereztuak bi dira, nagusia eta bere ikasle laguntzailea. Jokoa dantzaren eta
elkarrizketaren bitartez gauzatzen da. Bearnesez mintzatzen dira arizaleak,
ideialki bederen. Zeren nire ikerlanean zehar, haatik, portaera ezberdinak gerta
daitezkeela ikusi baitut. Adibide batzuren berri ematen dut segidan.

Altziiriikiiko 1992.eko Maskaradaren errepetizione eta plazako emanki
zunetan ikustaukera izan nuenez, kereztuek dantza ederki egiteari garrantzi
tsuago oneritzi zioten altziiriikiitarrek, bearnesez behar bezala mintza eta ahoz
katzeari baino. Izatez, bearnesaren beharrean euskeraz hitzegin zioten
kereztuek elkarri euren jokoan zehar, salbu bizpahiru esalditan. Gainera, pu
blikoan Hegoaldeko euskaldunak zeudela zekitenean, hitz espainolak tarteka
tzen zituzten beren jokoaren elkarrizketan.

Muskildiko 1987.eko Maskaradan, ordea, bestelako exenplua dugu. Mus
kildiko kereztuek bearnenez eman zuten beren arteko elkarrizketa. Normalean
elkarrizketa estereotipatua da. Maskaradarik Maskarada errepikakorra, hots.
Hala ere, kereztuen betiko elkarrizketa zaharberritzea erabaki zuten muskildia
rrek urte hartan. Xede horretan herrian suertaturiko pasadizo bat sartu zuten:
Aphalangai izeneko pertsonaren istorio bitxia jokorako moldatu zuten, alegia.
Muskildiarrek ondutako kereztuen testua Nekazal gizartea eta antzerki herri
koia Pirinioetako haran batean izenburuko idazlanean argitaratua dut (4) eta
hara joatea eskatu behar diot irakurle jakinguratsuari. Muskildiko Dominika
Agergaraik esan zidanez, Muskildiko kereztuen hizkuntza ez zen benetazko
bearnesa. Agergaraik zioenez, Muskildi herria Biarnotik urruti egoteagatik,
muskildiarrek ez dakite bearnesa inondik inora ere. Ondorioz, kereztuen testua
osatzeko, bearnes batengana zuzendu ziren Maskaradaren antolatzaileak. Ke
reztuek testua buruz ikasi bazuten ere, jatorrizko fonetika ezin zuten ondo be
giratu. Eta inprobisazioetan euskera edo frantsesa erabili behar izan zuten,
bearnesa ez jakitean. Agergaraik modu honetara deskribatu zuen bere herriki-

(4) Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1993, 149-151. orrialdeetan.
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deen bearnesa: frantses bastardoa. Alegia, bearnes-kutsuko frantsesa hitzegin
zuten. Muskildiko kereztuek.

Eskiulan dut hirugarren exenplua. Eskiula Biarnon dago, beraz, bear
nesaren berri badakite. Eskiulako I992.eko Maskarada gertu-gertutik jarraiki
nuen. Herri honetan kereztuen elkarrizketa asko landu zen, eta bereziki jo
koari dagokion teatralitatea, Altztirtikti herrian gertatu ez zena. Eskiulan ke
reztuen dantzak toki txikiagoa hartu zuen, kereztuen arteko elkarrizketari in
portantzia handia emanez. Eskiulako Maskarada honetan kereztuen
jatorrizko mintzairari garrantzia eman zitzaion, zeren baitzekiten audientzian
biarnotarrak egonen zirela. Ondorioz, kereztuen jokoa benetan deigarria izan
zedin egiazko bearnesez mintzatu behar ziren kereztuak. Areago, kereztuen
elkarrizketa sinesgarria izan zedin, bearnesa behar bezala hitzegiteaz gain,
ongi antzeztu behar zituzten gorputz mugimenduak eta keinuak. Betebehar
hauexei eustean, elkarrizketaren beraren antzezpenari kalitate gorena ekarri
zioten Eskiulako kereztuek.

Honaino, beraz, hiru adibide. Lehenengoa Altztirtikun izan dugu, non ke
reztuek sakon landu baitzituzten dantzaren puntuak, testuaren kalitatea lin
guistiko, literario eta teatralari kasu gutxi egin zielarik. Bigarrena Muskildin
izan da, non betiko testuari freskura txertatu nahi izan baitzitzaion berrikuntza
zenbat erantsiz. Hirugarrena Eskiulan, non elkarrizketaren teatralitatea eta hiz
kuntza sendo landu baitziren.

Kereztuen jokoan Pitxuak parte hartzen duo Pitxuaren partaidetza inpor
tantea da kereztuen jokoan. Pitxuak kereztu nagusiarekin pasadizo bat antzez
ten du, bearnesez. Euskaraz ere hitzegiten dute, bi hizkuntzak nahastuz. Bear
nesez eta euskaraz elkarrizketak jakinak dira, zeren eredua dago. Eta
finkaturiko ereduari jarraikitzen diote jokalariek, inprobisatzen dutenean ere.
Joko honetan nortasun-irudi zehatzak nabarmentzen dira, lanarekiko jarrera
zenbait aipatuz.

Kereztuen elkarrizketa idatziz heltzen da jokalariengana, norrnalean aurre
neko Maskaradako kereztuengandik. Barkoxe edo Eskiula edo Biarno aldeko
lagun batengana zuzenduta edo ezagun baten bitartez eskuratzen da kereztuen
testu bearnesa. Ohitura da kereztuek testua eskuz berridaztea. Maskarada egu
nean patrikan eraman dezakete, bazter batean bakoitzak bere artean errepika
tzeko, plazara elki aitzin. Hona hemen 1992. urteko Eskiulako Maskaradaren
kereztuen elkarrizketa.

Nagusia:
bam bailet, qu'abem pIa minjat, pIa bebut e pIa cantat, mes adaro n'ey pas
tout, que ba eale triballa drin.



ZUBEROAKO MASKARADAK lZENEKO HERR!... - Kepa Fdez. de Larrinoa 273

Laguntzailea:
triballa?!! diou biban!! e un dimenje enguero?!?
qu'es haou ou que?!? n'ei pas brigo hami de triballa sus semmano e tu,
qu'em bos ha triballa u dimenje, que pos ana eoure!!!

Nagusia:
que bedet aeo! ... aquestes gians hils de putes ne bolen pas mei ha arre
adaro!!
aaah! pIa minja, harta e rruseiIla t'aou rodeo, aeo qu'at saben ha aquets
maquareus!! e ques pasaren Ia semmano adayso en ha Ia boumbo tout se!
ataou que sere pIa, nou?!?

Laguntzailea:
que sere, per diou, hero, hero pIa!!

Nagusia:
adaro prou deseounat! que baou eresta aquet ehibaou, d'abor e? m'ente
nes??

Laguntzailea:
bam ... si bos ... mes ta ha aquet triball quem eaou 30 pistolos

Nagusia:
trento pistoIos!?! trento eops de pe aou eu que bas abe! ... dap vinte einq,
que nas, per diou, prou!

Laguntzailea:
bai eaea tanto! ... jou que bouy trento pistoIos! 25 a queste heno qu'ey a
la COT 0 MLF, 0 que!

Nagusia:
binte sept e mieyo

Laguntzailea:
anem haout! ... mes aban de triballa que bam bebe u eop

Nagusia:
ah nou e!! ... qu' ei toutu eaoueare aso ...
adaro qu'as bebut! ... alabets bern eoueye aquet ehibaou ... e biste!

Laguntzailea:
oh hoou! ... dousseya drin e! ... abans de ha auet triball, que bam dantsa
drin ... quei dimenje nou?!?

Nagusia:
Bam ... dantsa drin e apres triballa e?
-dantza egin ondoren morroia zaldiaren bila doa eta ...-

Laguntzailea:
sai, sai, sai ... sai t' asi ehibaou! ... sai ...
-zaldiak aIde egiten dio eta-
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Nagusia:
gran hil de puto que l'as lechat parti!! fou'me lou cam d'asi, praoube de
sestrac!

Nagusia:
adaro que souy beroyo tout soul ta cresta u chibaou! ... Ah mes, qu'i pensi
dador que ya u noumat pitchuna ques parech que triballa de couan en
couan que ou bam aped d'abor ... haou, pitchuna haou!!!

Pitxuna:
oooh! doussemen ... jou qu'ey heit drin la boumbo e ouey que souy drin

malaou ...

Nagusia:
malaou?!? que souy beroyo!! jou qui t'aperabi ta triballa ...

Pitxuna:
triballa?!? si'm parlos di triballa quem couchi d'abor

Nagusia:
si bos gagna couate sos ta ba la besta, be'm cerca aquet chibaou, que'n as
ta cin minutos

Pitxuna:
bam ... cin minutos qu'ey biste heit ... q'uy baou d'abor ...
-pitxunak kantiniersa harrapatzen du zamalzainaren lekuan-

Nagusia:
gran desestruc!! ne m'as pas amiat u chibaou nes no pourio!
e lou triball qu'ey ta ba, e que souy enguero tout soul ... oun'ey lou ballet
adaro? hoou ... ballet hoou!

Laguntzailea:
que bos enguero?!? ... que m'as foutut dehoro, e adaro que m'aperos?!?

Nagusia:
ne't faches pas amie! que bam ha quaeueare tous dus amassos. N6 sei pas
so que me arribat?: quei embaouehat u triste gil, e qu'ero hero mey de
sestruc que tu.

Laguntzailea:
si mas aperat tam eise aquero, que m'en baou: nou, nou, demouro't as! ...
que bam cresta aquet ehibaou abans la nouell, e apres qu'aneram bebe u
cop ou dus e dilleou tres

Nagusia:
alabets qu'y baou d'abor

Nagusia:
oh! hil de puto! se koehkollak!
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IIIb. TXORROTXEN JOKOA

Txorrotxen arratsaldeko jokoa Maskaradaren jaunaren zapata zorroztea da.
Pasadizo hau modu erritualizatu batez suertatzen da. Iharduera batzu koplak
kantatuz osatzen dira; beste batzu hitz lauaz; beste batzu kantua abesten, eta
bestetzu dantzatuz, zeren pasarte ezberdinak baitaude, bakoitzak bere espesa
bidea eskatzen duelarik. Hontaz, txorrotxen ibilaldiak dantzaz adierazten dira.
Jaunaren ezpata zorrozten dutela, kantu bat abesten dute zorrotzek. Txorrotxek
jaunari eta elkarri kopletan mintzatzen zaizkio. Abestuz edo hizketaz zorrotzek
euskaraz berba egiten dute.

Kereztuen jokoan bezala, pitxuak badu bere tokia txorrotxen jokoan, txo
rrotx nagusia lagundu behar baitu jaunaren ezpata zorrozten. Antzezturiko irudi
eta ideia kulturalei begira, txorrotxen jokoa eta kereztuena antzekoak dira. Biek
tankeratzen dituzte oso irudi, ideia eta nortasun sozial estereotipatuak: alper
keria, tratuetarako abilezia, zuhurtasuna, arduren aurrean erantzunkizuna, eta
abarrekoak. Txorrotxen jokoan ere gorputz higimenduak inportanteak dira.
Txorrotxak mugitzen dira koplak kantatzean eta hizketan ihardutean, norma
lean inguruz. Dominika Agergaraik prestatu zituen 1993.eko Urdiiiarbeko to
rrotxak. Errepetizionetan behin eta berriz errepikatzen zien txorrotx-errejentak
txorrotx-ikasleei zinema egin behar zutela jokoan zehar

Jean Tout Haispe Irachet eta Gerard Orgambide txorrotx ari izan ziren
1983. urtean Eskiulako Maskaradan. Ondoren ikusiko denez, Eskiulan txorrotx
nagusiari buruzagia deitzen diote. Honako koplak kantatu zituzten ezpata-zo
rroztearen jokoan.

Buzagia:
Alo ene mithila, behar duk phartitu
Ezpata zorroztera, Jaunari galthatu
Errotaren unguatzen, hik beituk espantu
Feitioa zer balio dian, ikhousiren diagu

Mithila:
Ene errotaren unguriak parerik ez dizu
Munduko hoberenari joku egin niozu
Nik unguraratzen bezala zorrozten baduzu
Bate afrountuik gabe jelkhiren gutuzu

Buzagia:
Alo ene mithila ungiia ezak errota
Eztiagu ez zorrozten Jaunari ezpata
Eztakiat ala hik dianez ogerena
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Mithila:
Pelatez naizia nahi pakhatu
Coumplimentfa ere ejer bassitassut
Lehenago bilhaskan aritzen guntuzun
Apho sanko ehfa balio betseitzun

Buzagia:
Ale ofieio desolagarria
Lana ukhen eta langileik gabia
Juratzen diat juratzen bai' ene fedia
Imposible dela hoIa bizitzia

Txorrotxek elkarrekin ezpata zorrozten duten bitartean, bi bozetan kantu
bat ematen dute. Normalki, kantu hau Zuberoan ezagutua ohi da, usu Etxaun
Irurik ondutariko bat. Halaber, arratsaldeko saio osoan zehar txorrotxek beste
jokoak aurkezten dituzte, bakoitzari kopla bana kantatuz, publikoak zedatzen
duen kanpo-antzeztokia barnetik, ibilka eta lepotik elkarri helduta, inguratzen
duten batera. Hona bi adibide:

Kautereen aurkezpena:
Huna hiru kautere St Gaudenseko
Bertz zahar bat bizkarrian orotarik zilo
Ezpeitia kapable haren betatzeko
Haleikere badie ezpantia franko

Buhameen aurkezpena:
Buhame debru horik lanik egin gabe
Arraza debru hori bizi dirade
Aberatsik horre gatik ezta ihure ere
Aldiz sorthiak oro uhufiak dirade

IIIe. BUHAME JAUNAREN PHEREDIKIA

Taldearen mugimendua eta elkarrekintzak biziki inportanteak dira buha
meen jokoa sinesgarria eta onargarria izan dadin. Herri bateko gazteek Mas
karada bat antolatzea erabakitzen dutenean, Zuberoako eta beste herritako pla
zetan antzezten dute euren emankizuna. Emankizunak eskatzen du buhameek
sermoi bat esatea arratsaldeko jokoan. Plaza guztietan sermoi berbera aldarri
katzen dute buhameek. Sermoiaren erralea Buhame Jauna da, nark sermoia edo
pheredekia ahoz zabaltzean bere buhamekideen bultzadak eta kontrako iritziak
burrukatu behar baititu. Honetaz, maiz gertatzen da Buhame Jaunak zerbait
esan ondoren haren lagunek ez diik haJa! kontra egitea, eta Buhame Jaunak
arrapostu gisa hala diik! hala diik! biziki indartsu ihardestea. Buhameen jokoa
ezpaten sasi-dantza bat dantzatuz bukatzen da. Sasi-dantza iritzi behar zaio, ze-
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ren oso trakets eta basa mugitzen baitira buhameak, elkarren artean komunz
tadura gutxi azalduz.

Sermoiak bost ataletan banatzen da. Lehenengoan herria agurtzen dute.
Ondoren, beren buruak aurkezten dituzte. Gero, buhame jaunak kontatzen du
nola izendatu zuten bera buhame guztien erregetzat. Jarraian, buhameen ofizioa
zertan den adierazten dute. Segidan, harat-honateko jendea direla -beti bi
daian ari, alegia- aitortzen dute, nongo herrietan eta tokietan izan diren eza
gutarazten dutelarik. Buhameen portaera oso estereotipatua da, eta sermoiaren
fonetika eta musikalitateari garrantzia handia ematen zaio. Berau atal ba
koitzean erabilitako neurri eta errima gisetan nabarmentzen da. Esandakoaren
adibidea du irakurleak lehen aipaturiko Nekazal gizartea eta antzerki herrikoia
Pirinioetako haran batean idazlanaren 151-153. orrialdeetan. Baita ere dei
garria da buhameen sermoian bai gorputzaren zuloak eta bai berauek kanpo
ratua edo barneratua ozenki aitatzea.

Sermoiaren egilea ez da Buhame Jauna. Buhame Jaunaren betebeharra
pheredikia antzeztu egitea da. Buhame Jaunak beste norbaitengandik jaso egi
ten du testua, normalki bere herriko aurreneko Buhame Jaunarengandik. Ser
moia behin eskuratuz gem, paper batean bere idazkeraz berridatzi eta buruz
ikasiko duo Errepetizionetan ikasiko du emandako testua nola antzeztu, edo zer
aldatu, beti aurreneko Buhame Jaunaren eta beste maskarakaien gidaritzapean.

IIId. KAUTERE GEHIENAREN PHEREDIKIA

Kautereen jokoan lau pertsonaiak dihardute: kautere jauna -baita ere ka
bana handia edo gehiena deitzen zaiona-, fripu, pupu eta pitxu. Kabana han
diak azote bat esku batetan duela, besteak liburu antzeko zerbaiti deutso. Azo
teaz beste kautereak lanarazi nahi ditu. Liburutik irakurtzeaz kontu eta
gorabehera kritikagarriak aldarrikatzen ditu. Azotearen eraginaz, Maskaradako
Jaunari konpondu behar zaion bertzean behar bezala kautereak ari daitezen nahi
du kabana gehienak. Liburutik irakurtzen duen sermoia lau haizeetara zabal
tzean bertako herritarren okerrak edota irrigarriak jakinarazi nahi ditu. Publiko
eginarazi, hots.

Buhameen kasuan ez bezala, kautereen sermoia herriz herri ezberdina da.
Bisitatutako herrian urtean zehar gertaturiko xelebrekeriak aipatzea da kaute
reen pheredikiaren funtsa. Buhameen kasuan bezala, antzezturiko testua ez dute
plazan diharduten kautereek osatzen. Beste norbaitek edo norbaitzuk, ordea.
Alegia, Maskarada berri baten kautereen sermoia aurreneko Maskaradako kau
tereek osatzen dute. Kautere zaharrek bi gauza hartzen dituzte kontutan kautere
berriei eman behar dieten testuaren osaketan. Bateko, kautere zaharrek euren
testuaren egitura eta estiloa begiratzen dituzte, ahapaldi erretoriko batzu man
tenduz. Besteko, bisitatu beharreko herrietan kritikagarri, salagarri edota ba-
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rregarri zer den bildu, landu eta sennoian sartu behar dute. Beraz, herrian he
rriko berriemaleengana jo beharrean daude.

Kauteren pheredikiak oso tokikoak direnez gero, ulergaitz izaten zaizkie
kanpotarrei. Sennoian esaten denaren berri herrikoek bertakoek bakarrik jaki
ten dutenez gero, bertako berri ez dakienak ezin du jarraitu aipatzen denaren
ironia. Nola sennoia ez baita paperean gelditzeko hitz-bilduma bat, kautere na
gusia erritmo eta akustika zehatzei datxekie pheredikia irakurtzen duenean. Ge
hien erabiltzen diren errimak hauexek dira: -ia, -tzeko, -ik, -tzen, -til; -ou bu
kaera arrunta da, normalean frantses hitzak erabilita suertatzen dena.
Jakingarria da -ou bukaerako frantses hitz errimatuek barre-algara handienak
sortarazten dituztela. Hona hemen 1992.eko Eskiulako Maskaradaren kautersa
gehienaren pheredikiak herriz herri errepikatu zuen testua:

Arresti hun!
Plaza huntako so egiliak
Kharrika huntako eta tingtirtineko jentiak
Bestetako bizizaliak
Adinekuak eta gaztiak
Gizon eta emaztiak
Handiak eta txipiak

Horra gira Eskiulatik gaiza hanitx ikhasirik!
San Pierra plazako ozioniak
Eskiulako bestetan thiraturik ase ederrik
Faktura faltsti iganazik

Eta ikhusirik izigarria
Irak-eko gerla berria
Alemafiako mtirrti desegitia
Rusiako demokrazia
Eta Rokarren demisionea

Sorthti gira
zopa egiteko, untzi xahatzeko eta gizon errabiatzeko
Badakigti jaten, edaten eta josten
Haur egiten, sortzen eta hazten

Bizitzen gira
arrautze ktisktiz, oillasko aztaparrez
Eta tisti piltilaz
Gizon tzar horiek oxagarri izigarria beitie
Holako apaidutik landa gti cudez ari gira lanian
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Horra gira xiberotik
Galtzen eta azkenian bertzen bethatxatzera ... (5)
Jakinik heben bazterrak oro xilo zirela salbii ... godaletak
Gaiza bat da segurrik:
Gii gira ofiziale famatiak
Lau emazte horiek eta ni ...

Lau neskatila horik arauz orano neskatila dira?
Bat hau ja segiir emazteturik diigii aspaldian! ...
Mentiiraz badaki nula plantatii behar den! ...
Bertz bethatxatzeko phii ...

Hori Pitxuna
emazte ezkontia, langile hoberena ...
txipi da bena hardita da ...
badii defaut bat: eztii mihia xakolan ...
Gaixo senarra !!!
Bena untsa abenitzen dira:
Biak kozinan azkar beitia ...
eta jaten hanitxez azkarrago ...

Hori pupuna
Biirii gogorra, pelotakaria eta ber herotsian potikokari
Anana eijerra: ez da lotsa potikuekilan pedoskan aritzen
Ari da egiin oroz besten haurren begiratzen ...
ezpeitu eskiila berak egiteko etxekuen baimenik iikhen ...

Horik fripuna bakinak
karkaza handiak, sabatian laket
Usu ari dira ostatian khantatzen
Salbii Eskiulan, ez da estunagarri
Etxekuak karrikan beian egoiten dira
Horik beitia eskolan ikhasten
Aitak ezari diitii kaute
Hurak beitira goizenik erritiratzen

Eta NI KANANA liizia
Mutxurdin horien biiriizagisa
ama familiazkua
emaztik behar duk nik bezala:
eder bulharra
mehe aztalbeharria
zabal anka
Bilho gabe ... besapia
Pintriistaturik begithartia

(5) Testuan zehar ... marka erabili dute Pitxunak zeredozer erantzun behar duela gogoraz
teko.
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bi ziloekin ". siidurra
Eta bizarra behar den lekhian.
Behin izan ginen Parisen
Eihera gorrian lanian aritzera
Egtinaz erdi beztitiirik ari ginen dantzan eta lanian
eta gaiez erdi pikarrai hanitxez haboro
Nausik igorten beikuntian
Arrua uhunpe batetan gizonen harrotzera ".
Bena negia jin zen
Kharruntaturik eta marfundi
Xiberulat arra jin ginen
Xtithondo xokhulat berotzera

Goiko testua herri guztietan errepikatzen zuen Eskiulako kauteresak. On
doren, karrikako berri ematen zuen. Alegia, Maskarada antzezten zen herriko
gorabeherak aipatzen zituen, plazan bildutakoen barreak sortarazi asmotan.
Pheredikia amen erranez bukatzen da. Kabana gehienaren testuetan zati batzu
bereiztu ahal dira. Lehenengoan plazako audientzia eta bisitaturiko herria agur
tzen dira. Agintarien diskurtso formalen erretorikaz baliatzen dira, diskurtsua
ren erretorika bera irrigarri agertuz. Bigarrenean jende ibiltariak direla frogatu
nahi dute. Buhameen eta kautereen pheredikietako irudia da bidaiak irakasle
direla azaltzea. Maskaradetan halako irudiaz trufa egiten da, bidaiari asko es
pantotxeak baino ez direla nabarmenean utziz. Honetaz, buhameen eta kaute
reen bidaietan ikasia zentzumen arruntezko gauzak direla erakutsi nahi da gisa
honetako sermoien bitartez, Hirugarrenean kautere bakoitzak bere burua aur
kezten duo Laugarrenean Zuberoara etortzearen zergaitia adierazten da. Azken
garrenean Maskarada errepresentatzen den herrian urtean zehar gertatutako xe
lebrekeriaz trufatzen dira.

Kautereen jokoa ez da jaunaren ezpata zorroztearen truk diru-kobrantza
rekin bukatzen, zeren kobratu orduko Pitxua hiltzen baita. Kabana handiak pi
txu zenaren testamentua irakurtzen duo Hona hemen 1992. urteko Eskiulako
Maskaradak Barkoxen irakurritako Pitxunaren testamentuaren zati bat:

Ountxa zen Pitxuna! Bazin hountarzuna!
utxi dei'ku testamentu hau ,., Eakouriko dei'ziet:
Uzten du: bere haurrak, bere xenharrai'
be zenhara, hartu nahi dinai'
Zuhetatzen dei'o ". lazgariko oxagaria!
Uzten du: erhatz bat herriko kantonieai' ...
Uzten du: be fusuil zahara aphezai' ...
Ho1<;arten ursokan ai'tzeko!
Guelhai'xai' usten du be agenda beria, heritarer
erai'teko, nouiz apheza libre den, hoi'en
ezkountzeko edo ehorzteko.
Khufia uzten du herriko emaste gazte hoi'er ...
biba ziek eta xantza houn!
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IIIe. AZKENEKO KANTOlA

Bukatzeko, eta moneinak dantzatu aitzin, maskarakaiak biltzen dira elka
rrekin kantu bat emateko. Normalki kantu berria da, espreski egina. Hona Es
kiularsek 1992.eko Maskaradan kantaturikoa:

Khanta dezagiin gogotik
Zahar gastik harrotiirik
Desiratiiz osagarri
Pentsa bethi ESKIULARI

Agur adixkidiak esker milak zier
Eman deiziegii amodio bezain plazer
Zer othe balio dii orai bizitziak
Ez badiitiigii zaintzen gure deskantsiak

Xibero xoko ejerra eskual lilia
Zurekin date gii uduri den gazteia
Gure zaifietan odola kurritzen bero
Bizi bedi orhidiira orai eta gero.

IV. AZKEN HITZAK

Artikulu hau ikerketa luzeago baten zati txikia da. Delako ikerketak Ber
barekiko etnografia du izena, bertan Maskaradan antzezten diren testuen go
rabeherak aztertzen direlarik. Arestian aurkezturiko testuek, eta oro har ber
barekiko etnografia deritzan ikerketak erakusten duenaren arabera, honako
ezaugarriak garrantzitsuak dira Maskaradaren testu literarioei bUfUZku gogoe
tan. Lehenbiziko ezaugarria da testuaren antzezleak eta sortzaileak pertsona
berberak ez izatea. Normalean, aurreneko jokalariek erakusten diete berriei
nola eta zer jokatu (kantatu, erran, oihukatu...), zer hod idatziz iragaten delarik.
Idazkuntza ezaugarri inportantea da Maskaradetan transmisio kontuetan. Kau
tereen, buhameen eta zorrotzen koplak idatzi egiten dira, eta idatzita ematen
dira herririk herri eta belaunaldiz belaunaldi, oraingo Maskaradetak antolatzean
bederen. Areago, goizeko barrikadetan txorrotxek, kopla berriak osatuko ba
lituzte ere, berauek idatzi egiten dituzte ikasi eta kantatu aurretik. Idazkera oso
ezberdina izaten da herririk herri. Eta herri bakoitzean berdin gertatzen da urte
ezberdinetako Maskaraden artean. Gratia gisa bat baino gehiago dago, grafia
frantsesa eta zubereraren tokian tokiko ahoskera herrikoiak libreki nahasten
baitira noiznahi, nonnahi eta nolanahi testuetan zehar. Bestalde, arratsaldeko
beltzen mintzaldiak aginte zibilak eta erlijiosoak erabiltzen dituzten hizkuntza
erretorikoaren iraulpena edo karnabalizazioa dira, partikularzki apaizen eta no
tarioen formula erretorikoenak.
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Kopletan eta pheredikietan zati batzu errepikakorrak eta erretorikoak dira.
Beste batzu, ordea, berriak, mementurako espreski asmatuak. Kopletan eta phe
redikietan jakinarazten dena oso lekukoa da, beraz aktoreak buman duen au
dientzia bisitaturiko herria da. Bestela esanda, linguistiko, sozial eta komuni
katikoki ikusita, Maskaradak osatzen duen komunitatea txikia da, maskarakaiak
eta berauek bisitaturiko herritarren artekoa.



TOBERA BERRIAZ, ... EDO HOBEKI ERRAN:
GAURKO TOBERAZ

Tolosa, 1998-XI-14

Mattin Irigoien

Ene lekukotasuna ez da tobera ikerle batena izanen. Ikertzen, muntatzen
hastean hasi nintzen. Erran behar da, lagun zonbaitekin egin ibilbide kultura
lean -zokoratu euskal izaitearen berreskuratzeko ibilbidean- tobera naturalki
inposatu zaigula.

Enea, beraz, gehienbat transmisioaren, sundaren eta esperientziaren emai
tza diren hipotesiak dira.

Gaurko toberaz mintzatzerat gomitatua izan naiz. Alabainan atzokoa eta
gaurkoa bereizten dira. Lehengoa da hogoigarren mende hunen erdirat arte
agertzen dena, eta berria deitzen da 60 hamarkadatik landa agertua. Egia eten
bat kokatzen dugula hor. Eten bat mugaz gure aldeko euskaradun gizarte osoak
ezagutu duena, eta toberen bilakaeran ere isladatu dena. Ez-euskalduntzea, eus
kalduna bere izaiteaz ahalgetzea, mundua irakurtzeko nor bere begiaren arroz
tea, ... , hots, alienazioa, kolonizazioa, akulturatzea, folklorizatzea, denek eza
gutzen ditugun gaitzak, eta oraino ere dirautenak, eta ez bakarrik frantsestu
euskaldunen baitan, bainan ere euskaldungoaren berpizle bezala agertzen garen
hainbat adierazpen, ekintza, ikusgarri, jarrera edo egituratan.

Eta kontestu hortan sortu tobera da gaurko tobera. Tobera berria erran dute
batzuk. Zonbait denbora eta beste zonbait tobera (agian) eguruki beharko da
jujatzeko ea tobera hau berria den ala iraganekoaren muina berritua duen ka
rreatzen gure menderat. Ispixoa egiten dut halere, ikerketa eta ekintza uztar
turik eremaitean, aurkikuntza interesgarririk eginen dugula gehienbat aitzinean
dugun bidean.

Lehenago tobera zenaz zer ikasi dugu?

Asko idatzi da formari buruz. Funtzioari buruz gutiago. Forma eta funtzioa
bereiz ditazkea?

Adibidez forma aldetik tobera, dantza, antzerkia, bertsua eta hunenbeste
ingrediente batzen dituen ikusgarria izan daike. Bada gaur egiten diren tobera
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izenarekilako ikusgarrietan, irakurketa motz eta laburtzaile hori egiten duen
joerarik. Errituala finko baten berritzea. Ez dea mamiaz hustea hori?

Funtzioari dagokionez, tobera, gizarte batek, memento zehatz batean, sortu
espresio satirikoa da. Funtzio askatzailea duen emanaldia da, gaizki biziak, ezin
biziak, eta ordre plantatuaren parodia irriaren, fartsaren, trufaren, inprobisa
ketaren, eta gizarte bereko talde batek ereman xedearen bidez obratzen dena.

Antzerki soilaren bidez egin ditaike hori. Tobera deitu dira azken urteetan
funtzio hori (ustez bederen) betetzen zuten zonbait antzerki ttipi emanaldi. For
maren laburtzaile ote?

Funtzioari buruz, batek pentsatuko duke, arras idealisaturik dakartala he
men. Alabainan, auzoko ipurdi ixtorioen edo bikote kexaduren berri plaza er
dirat ekartzen duen ekitaldia, molde irringarriz bainan kutsu moralistarekin, ez
ote da funtzio askatzailetik baino gehiago gizarte hetsi eta hertsi baten tresna
zapaltzaile gisa, ordre moral garbi eta kontserbadore baten aldeko ekintza be
zala ulertu behar?

Galderazko punttua gure buruari ere egin dugu. Bainan axalezko begirada
hortarik barnago jo behar dela iduritzen zait.

Nork antolatzen zituen toberak: gazteriak. Ez da hemen autoridade moral
edo erlijioso baten manurik. Aldrebes izaitekotz. Jada erregeen denboran, ber
din errepublikarekin, noiz ez betiko elizaren ganik, podereak etengabe saiatu
dira tobera edo araberako mustren debekatzerat...

Guhaur hazi garen inguramenetik imajinatzen ahal dugu nolako giroa di
taken gure herri ttipietan aitzinako garaietan. Zerk bultzatzen du gazteria eta
ezkongabe talde osoa, horrelako kemen haundian, sekulako builleria sortzen
duen gai baten inguruan, berdin debekatua den ikusgarri baten muntatzerat?

Gure gaurko begiek ahantzi dute bainan ohartu gaiten herri hori mundu
ttipi bat dela. Orduko Internet sarea askazien, merkatuen eta herritarren zir
kuluak ez dua mugatzen? Bizitzaren mugimendua bera arras ziklikoa da, na
turaren sasoinek markatua, ziklikoa eta ere geldoa. Kontziente naiz ez dela
ikuspegi hau ere arras egiazkoa, gerlek, goseteek, eritasunek eta beste mila ger
takarik eguneroko saldari biper ekartzen diotelako. Bainan halere... Eigarri so
bizi gara. Eigarrekin ere. Lanaren dorpeak, esku lanaren omni-presentziak, au
zolana du aterabide. Lanaren dorpea elgarrekilako bizi jakitate eta kalitate ho
rrek du orekatzen. Kanpoko lanak mahainean bukatzen dira, eta mahaikoak
mahai pean maiz. Kantuak, jokoak, dantzak, eta nolaz ez bertsu inprobisaketak
bere lekua du hor. Leku naturala. Imajina orduan gizarte nukleo horrek gazteria
indartsu bat daukala bere baitan, indartsu kopuruz eta elgar-bizitzaz. Natural
bilakatzen da noizean behin, desafio bat botatzea beren burueri bezainbat gi
derrak dituzteneri, hitza hartuz plaza gainean. Irriaren bidez, trufaren bidez,
ikusi ororen begitako lasto zikin guzien salatzez, eta bixtan dena bakoitzak bere
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jeinuen bahetik. Kantarienak kantuz, ziminoenak ziminokerian, ditxolarienak
bertsuka, dantzarienak dantzan, eta abar... Ihauterien funtziotik badu toberak.
Maskaradek, galarrotsek, kabalkadek, libertimenduek, karrusek, asto lasterrek,
... eta hamarnaka izenez aurkitzen diren ahaide horiek guziek duten bezala.
Lekuan lekuko iisantxen arabera. Eta orain artino heldu zaizkigun formetan ere,
aipatu ezaugarri horiek iraun dute. Begira Maskaraderi. Lasarten ere Santa
Anaz, uztailez, gure toberen antzeko zerbait jokatzen omen da oraino. Ikusterat
joan beharko dugu.

Ororen buru forma eta funtzioaren bereizteko joera horrek ez du zentzurik.
Forma eta funtzioa arras lotuak daude. Funtzioaren araberako forma sortuko
dugu, eta hain segur formaren iduriko funtzioa izanen duo

Euskaradun gazteri bat indarrean, indarrean den euskaradun gizarte batean,
izango bagenu, ez genuke honelako ele sinpleen erraitearen beharrik.

Ohartzen gara, gai huntaz dauden izkribuak arakatuz, 1914ko gerlatik lan
da jada tobera gutiago emaiten dela. Eta 1945kotik landa bat ere ez. Emaiten
du gerla horiek, 14-ekoa bereziki, ezin errepublikanotuz dauden Frantzia ama
sainduko baserritar gibelkoien ildoan emaiteko egin zirela. Euskaldunentzat
historia ez da diferent egin. Ainitzek mugaz bestalderat edo Ameriketarat ihes
egin zuten, eta geroztik ez itzuli intsumiso bezala ekarriak baitziren, eta gai
neratikoak, bizia ez bazuten galdu, beren osagarria, gorputzekoa nahiz mentala,
galdu bai Verdun edo Chemin des Dames-ko lubaki eta haragi-zelai lohitsue
tan. Tobera gose guti handik itzul eta. Horren egiteko belaunaldiko ordezkari
gutiago ere egia erran.

Ororen buru tobera osagarri marka da gizarte batentzat. Osasun horrek du
esplikatzen debekuaren beldur ez hori. Gizarte borobil eta nahiz hertsi baten
ihauteri orekatzailea bezala ulert ditakena menturaz. Eguneroko trinkotasunak
zuen leiho idekitzea permetitzen irriaren bidez (permetitzen: uztearen zentzuan
bezainbat ahalen libratzearenean). Gizartearen oreka ez du kondenatzen, ez eta
nihundik ere.

Bakoitzak badaki bere gazte denborako esperientzia (iniziatikoa) egiten ari
dela. Gerorago, ezkontzean, mugaren beste alderat pasatuko dela eta bera izan
ditakela gaur antzesten duenaren suiet. Baina erran, gauzak erraiten dira.

Debekuak kanpotik heldu dira, gure arteko orekatik kanpo diren instan
tzietarik. Eta, hitz dizuegu, ez ditugu hutseginen plazan beren eskarnioak egi
nen ditugularik!

Aldiz, gerlatik landa, soldado ohiak frantses nazionalismoaren bandera
bere odoletik eta bere odolean sartua duo Debekuak ez du kanpotik jiterik. Or
den moral arrotza barneratua da gehiago, eta ondorioz poderearen, zaintzen gai
tuen eta zaintzen dugun poderearen trufatzea, lehenago orekaren begirale zena,
oreka berriaren hautsle bihurtzen da, ez-egoki eta sakrilegio! Debekua euskal
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gizarteak, bere aldatzearekin batera, beretu du, barneratu. Ordurarte tokiko no
table eta elizgizonek beren euskalduntasuna komodoski baliatu zuketecn kan
poko podere zentralistaz bereizteko. Gerla horiekin, gerlari ohi kontu cta beste,
berak ere podere arrotz horren zerbitzari sutsu agertzen dira (Ybarnegaray eta
Eskualduna agerkaria ditugu horren lekuko). Hortik aintzina deus ez da berdin.
Debekua tokiko jendeak, gizartearen parte poderedunak du espresatzen. Eta bi
gerlen artean jada, tobera edo karrusa ez da hoin finki agertzen. Erdi gordeka,
libertimendu edo kabalkada izenaren gibelean, entsegu batzu eginak dira, bai
nan sumetitzen ari den gizartearen azken putarrak direla sendi da. Izen aldatzea,
familia batzuetako gazteen ez parte hartzea eta herri batzuetan izan diren ka
lapita eta joka partida gaitzak horren lekuko ditugu.

Frantziako euskaldunez ari gara. Mugaz hegoaldean, baliteke debekuak ja
san direla gehiago. Zuen makurra, ez da gure xantza izan. Gerla bakoitzak fran
tses gizartetiar belaunaldi bat eratu du, Aljeriako gerlak azkenik. Nahiz hortik
den minoria bat hasi gure kulturan zentratzen den ikuspegi baten berriz gara
tzen, kanpoko kulturak gure buruaz hazten zigun ahalgeari buru egiten eta gure
duintasuna komunitate eta nortasun guretiar batean berriz finkatzen.

Kontra-puntu hortarik aintzina da berriz agertzen hasi tobera, gaurko to
bera...

Enetzat argi da toberaren forma eta funtzioak zaindu dituzten emanaldiak
izan direla geroztik. Haatik, argi da ere formari eta errekonstituzioari hurbilago
diren ikusgarriak antolatu direla ere izen beraren pean. Arras gauza desberdinak
izanki, ezin ditugu biak batera tratatu. Berregite sailari hurbilago bezala ezar
tzen ditut gizarte eskandalu batetik sortu ez diren toberak. Baigorrin eman zen
"Panpale Beti Xut" (1979) Daniel Landartek idatzia, geroztik beti Baigorrin
"Pontzio Gauxori" (1991) eta "Otto Kristobal" (1994) Pantzo Irigaraienak. Bai
gorrin ageri da kabalkaden, dantzaren, maskatzearen eta karrika ibilaldien afi
zione haundia dutela. Geroztik, Itsasun kabalkada bat muntatu da 1997an, tar
tean antzerki saio bat Arrolanen auzipetzeari dedikatu zutela, bidenabar gaurko
zonbait gertakari sakatuz. Azkenik, azken urte hauetako Lekorneko kabalkadan
ere, antzerkiak tarte bat izaiten duela badakigu.

Beraz, hurbilagotik interesatuko gitzaizkie zonbait tobereri, iduritzen bai
tzait gizarte mailako gertakari batzuen ondorioz eta beraien salatzeko muntatu
diren toberak direla, eta holaz, aintzinakoen hari beretik doazela.

Berpizte ikaragarria da aipatu 60ko hamarkadako urte horietan euskal kul
turaren mailan. Gazteria oso bat galgarikan dago. Sozial, ekonomiko eta gizarte
mailarako bezala, kulturaz, kultur ekimenen zereginaz eta nundik norakoaz
pentsaketak egiten dira. Mundu osoak bizi duen oldar hori, gure eguneroko
bizitokietan aplikatzerat saiatzen dira.

1971, 1973an (hor nunbait), Aberri Egunakari, tobera deitzen dcn ema
naldi zerbait muntatzen dute. Mezu politikoa hedatzeko hain segur.
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Iholdiko afera deitu denarentzat da tobera egiazki berriz agertzen. Ihol
din Herriko kontseiluak aintzira bat egiteko estakuruarekin, eiherazaina nahi
du eiheratik kanporatu. Auzi luze eta korapilatsua da. Herria bi parte jartzen
da: eiherazainaren aldekoak eta Herriko kontseiluaren aldekoak. Gazte ainitz
eiherazainaren aide dira. Ber garaian euskarazko antzerkiaren usaia hedatua
da, eta gazte horietarik batzu antzerkian arizanak dira. Eta horra nun mun
tatzen ari den saltsa tobera baten bidez salatzea gogoratzen zaien. Kristian
Etxalus, Daniel Landart eta Efiaut Etxamendi aurkitzen dituzte beren bidean,
eta denek batean emeki emeki ikusgarria osatzen dute, idaztetik muntatze
raino. Lan kolektiboa. Antzerkia, kantuak eta bertsuak badira. Egun hartan
ikusi zen ere mota guzietako dantzak eman zirela. 1974ko abendoaren 29an
Iholdiko plaza toberazaleek eta toberak debekatu nahi dituzten herriko kon
tseiluzaleek aldizka okupatuko dute, guduka epikoak burutuz egun osoan.
Traktorez, ur botaka, sirena hotsez, elektrika moztuz, ukamiloka, tiraka, pu
saka eta hain segur zer nahi erranka, denak on izan ziren toberen trabatzeko.
Halere eman ziren.

Urte bat eta erdi berantago, 1976ko maiatzean, Baigorrin emaiten da beste
tobera bat "Etxe sartzea" deituko dena. Azken hilabeteetan, lurra maiz tokiko
laborari gazte eta nunbaiteko markesa aberats edo baserritar pausa-lekuz gose
den kanpotiarren arteko enfrentamentu gaia da. Laborari gazteak, abertzale gaz
teak, behin baino gehiagotan antolatu dira "lurra lantzen duteneri" lema obra
tzeko. Baigorrin bada gazte multzo eder bat mugimendu hortan parte hartzen
duena. Hor ere, antzerki talde batean ibiltzen dira batzu. Beste batzuk dantza
taldean parte hartzen dute. Iduritzen zaie tobera tresna egokia dela beren ikus
moldea plazaratzeko. Berriz ere Kristian Etxalus eta Daniel Landarten lagun
tzarekin, taldeak ikusgarri oso bat sortzen duo Ideiak, testoa, dena elgarren ar
tean ikusten, eztabadatzen eta finkatzen dute.

Ikusgarria pesta giro batean iragaiten da. Ez da Iholdiko gisako giro elek
trikorik. Erran behar da ez dela egiazko ixtorio batean finkatzen tobera. Fikzio
bat da antolatzaileen ideien eta ikusmoldeen erakusgai.

1988a, hamar urte igurikatu behar da beste tobera baten ikusteko. Eihe
ralarre eta Ezterentzubiko gazteek emanen dute Eiheralarreko plazan. Antton
Luku hor gaindi dabila toberaren bereskuratzeko asmoz. Giro bat eta gazteria
bat bada bi herri horietan. CRS eta armadek mendia okupatzen dute mugaren
zaintzeko aitzakiarekin. Gaia hortik abiatuko dute eta haraneko beste gai zon
bait zirikatuz muntatuko da "Deabruaren boketa" tobera. Taldea Antton Luku,
Jakes Ahamendaburu eta Xebaxtian Ihidoi zenaren inguruan moldatzen da eta
idazte lana Gillom Irigoieni konfiatzen dute. Han zirenek gogoan dute, Eihe
ralarreko plaza airean atxiki zuen zirtzilen jokoa bai eta garai hartan omni
presente zagoen armadaren okupazioaren simulazioa.
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Amikuzen ere giro berezi batetarik partitzen da tobera. Lantegi heste batzu
badira, enplegu murrizteak zerbitzu publikoetan, eta holako hunenbeste me
hatxu, krisi sozio ekonomiko baten iragarle. Honen aurrean sindikatuak, langile
nahiz laborarienak, eta gizarte mailako elkarte frangok ihardokitze bat anto
latzen dute hautetsien geldotasuna salatzeko eta podere publikoen zentralizazio
hautueri buru egiteko. Borroka hortan, euskaltzale frango inplikatuak dira bai
nan tamalez, guzia frantsesez eremana da. Euskaltzale mundua, kultur elkarteen
inguruan, euskal kultur aste baten antolatzerat badoa. Bi gauza agertzen zaizkit
bixtarat orduan:

- Amikuzen dagoen krisia ezin aproposagoa da tobera baten bidez ager
tzeko.

- Krisi, ekonomiko sozialari euskaldun gisa bizi dugun krisi kulturala uz
tartu behar zaio, hots salaketa euskaraz espresatu.

Horrela du toberaren ideiak bide egin elgar osatzen zuten bi munduak ba
teratuz. 1991ko buruilaren 22an emanak izan dira Donapaleuko plazan. Interes
gutiko fikzio baten bidez Amikuzeko egoera aztertua da lehen parte batean, eta
bigarren partean egiazko auzia abiatzen da gaurko egoeraren erantzule bezala
emaiten diren hautetsi, eliz buruzagi eta Estadoko funtzionarien epaia eginez
alegia deus ez.

Toberen egitura zaharra gaurkotua da ibilaldiko karroetarik haste. Zaldieria
eta mando edo asto tropek gizarte desberdinkeriaz deus guti argitzen dute gaur.
Izaitekotz, iragan garai mitikoen nostalgia zerbait dute sortzen, hots, helburutik
urrun eremaiten gaituzte. Gure hautua izan da jauneria guzia traktore apain eta
haundietan eremaitea, eta beren ttipikeriaz hobendun diren populu ttipikoak,
indar gutiko traktore zahar baten puntan. Pertsonaien sartzerako ere musika
moldeentzat gaurko erreferentzietaratjo da, zinematik, telebistatik eta gure tra
dizio azkarretik hartuz. Antzerki denboran, zirtzilek errola garrantzitsua izan
dute gertakizunen eskarnio permanente bat antzestuz eta "pentsatzaile onak"
zuzenki kontrariatuz beren ateraldiekin eta irri egiteko gogoarekin. Tobera gu
zia tritzotan emana da eta bertsulariek ere noiztenka ikusgarriaren komentario
bat emaiten dute. Tokiko dantza taldeak ere parte hartzen du pausa guneetan
eta toberak mutxikoekin bururatzen dira, publiko eta aritzale guziek emanik.

Eta heltzen gara arai gure mintzaldiaren azken parterat: Zer da beraz berria
gaurko toberan, zer interes du oraino bizirik mantentzeak? ..

Ikusten dugun bezala, nahiz jatorriz, gaiez, protagonistez eta moldez arras
desberdinak izan gaurko tobera hauek, guretzat tobera berriaren eta zaharraren
arteko lotura arras ongi isladatzen dute.

Derragun nola eta zertan:
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- Gaia: eskandalu edo gizarte mailako ezin jasan batdute abiapuntu to
berek. Tobera gizarte mailako egoneza salatzeko sortzen da. Lehen ipurdi ix
torioetarik hurbil ziren gai guziak. Izan dira halere beste gisako batzu ere. Be
hin larderiatsuegia zen apez bati egin zioten astolasterra. Etxahunen bertsu
batzuek ere holako zerbait salatzen dute. Gaurko toberetan haatik sexu harre
man gutiago aipatzen da. Lehendanik aise pudikoagoak gara. Egia erran, lehen
kabala eta animalien artean bizitzeak gai horri buruzko hiztegia eta irudimena
aise gehiago bazkatzen zuen. Arruntago eta egunerokoago zen sexu solasa gisa
hortan. Gaurko harremanak, lankideen artean, herritarren artean, auzoen artean
ere berdin, axalezkoagoak dira gehienetan. Gizartearen partaide bezala gure bu
ruaren senditzeko moldea ere aldatu da. Zentzu kolektiboa bera aidatu da, eta
gehienetan delegatu. Ez da harritzeko, beraz, eskandalu gaia aldatzea mendea
aldatzean. Lehengokoan lehentokia zeukana gutiago tratatua da orain, eta gi
zarte eta podere harremanak dira tratatuak lehen planoan.

- Emaile taldea: gizarte osaka parte batek ditu antolatzen. Gazteria da
oraino ere protagonista haundiena, nahiz kasu batzuetan adin gehiagoko zon
bait hurbildu han hemenka. Gaiak nor interesatzen duen eta araberako jendea
hurbilduko da. Bainan hala ere plaza gaineko ekimen ahalge gabearen prota
gonista nagusia bihar ere gazteria izanen dela iduritzen zait. Alabainan adin
batean plantatuago edo irri biderako arintasunetarik urrunago aurkitzen gara
ez?

- Irria, parodia, kritika: gertakariak, gizarte maila guziak, eguneroko
biziko jasan beharrak eta jasan ezinak arma berdinarekin ihiztatuak dira. Irria
ren bidez asko erraiten da, lehen bezala orai ere. Irriaren bidez, satiraren bidez,
egoeraren edo gizartearen irakurketa indartsua posible egiten da.

Hala ere, ene ikuspegi pertsonaletik, pertsona baino gehiago pertsonaia da
irringarri. Pertsona den bezalakoa izan ditaike, baina bere hautuak, bere fun
tzioa dira buluzten, bere erantzunkizunak dira kritika eta trufa bide. Irriak ere
mila aurpegi ditu eta errexkeriaren bidean sartzen denean, mespretxu soil, des
berdintasunen ukatzaile eta alderdikeria huts baten gisa joka dezake. Irri egi
teko moldean ere hautu baten aintzinean gara, mugak bereiztea ez bada beti
errex ere.

- Hizkuntza: hizkuntzak hobeki erraiteko. Lehengo herrestoetan ikusi
dugu euskaraz bestalde hizkuntzen baliatzen zekitela: latinetik hasirik, biarnes,
frantses, espainol eta berdin berek asmatu mintzamoldeak ere. Bixtan da eus
kararen barianteak ere baliatuak zirela. Zein mailako jendea den mintzo, zein
mailako jendeari den mintzo eta araukako mintzamoldea erabiliko da, oraino
zorrotzago eta egiazkoago eginez trufa. Erregistro desberdinen baliatzeko ahal
oparoak uzten baitizkigu euskarak.

Gaurkoan ere ahal horiek diraute. Kanpoko hizkuntzak ez zaizkigu arrotz.
Izaitekotz euskara zaigu gehienik arrotz. Jendeen arteko harremaQerako fun
tzioa ez baitu guti baizik betetzen. Dakitenentzat eskolako edo familiako gauza
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bat gelditzen da maiz. Hau ez da toberaren arazoa bakarrik, baina hizkuntza
rena orokorrean.

Haatik, biziarekilako lotura zuzena duelakotz toberak, egunerokotasun ho
rrek agertu behar du hizkuntzan ere. Amikuzekoan, "merkatuko euskara"-ren
hautua egin zen, frantses eta euskararen nahasteka bat, egunorotakoan entzuten
dena. Koplaka edo tritzoka egiteko ahala gelditzen da ere oso osorik. Beti Ami
kuzekoan, ohartu ginen ez ziola nihundik ere ikusgarriari graziarik kendu, izai
tekotz emendatu.

- Espresa moldeak: antolatzaileen ahalak eta jeinuak dira loratzen gaur
ere toberaren bidez. Lehen bezala. Dantzariak azkar eta gaian inplikatuak ba
dira araukako presentzia izanen dute. Bertsulari bat edo sasi-bertsulari zonbait
badira hor gaindi, bertsuek ere beren tokia izanen dute. Antzerki talde batek
Ian egin badu eskualde hartan, emanaldi denboran sendituko da. Plaza antzer
kiaren zentzua duen emailerik balin bada, joko inprobisaketa posibleago eginen
da, publikoarekilako trukea tinkiago izanen da, are gehiago deskribitu tobera
ren funtzjorat hurbilduko gara...

Maleruski, gaur jeinu horiek guziak guti landuak dira zentzu hortarat gure
aldean. Hizkuntzaren beherekada segitu dute ere.

,

Lehen gerlak egin zuena, geroztik hezkuntzak eta telebistak burutu dute
(agian ez bururatu!).

Kultura aldetik, herritarra kontsumitzaile edo so egile pasibo egin da. Ko
munitateah bere eskuz edo bere jeinuz parte har dezakenaren zentzua galdu
balu bezala. Gaur norbait dantzan hasten bada dantzari erranen diogu, kantuz
hasten bada kantari, bertsuka hasten bada bertsulari eta erran gabe doa idazten
badu idazle. Norberaren demisio kolektiboa bakar batzuen ustezko jakitate edo
titulu eman ohi da. Hola bakotxa errex xuritzen da eta erantzunkizuna besteen
esku uzten. Espezializatze joera horrek kultur ekileak bakartzen ditu eta gai
neratiko jendea so-egile bihurtzen. Bestalde, arloen bereizte horrek, nunbait
funtzio beraren zerbitzuko elkarlanean agertzen ziren jeinu bereizi horiek gu
ziak, zentzu gabetzen, indar gabetzen, momifiatzen eta funtzio sozialetik urrun
tzen dituela dirudi. Bizirako sustrai zena azaleko ondare bilakatzen ari da.

Dantzak baluke ainitz irabazteko, zentzuaren aldetik, toberaren·bidez bere
muina berritu bat aurkitzen ahal balu.

Antzerkia, kale antzerkiaren jakitatetik, umore bide berriez, biziko dramen
hurbiltze sana batez aberats daiteke toberen bidean segitzen balu. Zer ez erran
bertsuaz. Zikiro eta eliza-saioetarik kanpo du bere bidea bertsuak. Egundai
notik bertsulariak bere lekua toberan duo Inprobisaketaren erregeak ez du es
pontaneitatearen bestan mutu egoiterik.

Gaurkoan, toberaren apustua egitea, gizartearen kreatibitatearen apustua
egitea da. Gizarteari buruz ikuspegi kritiko baten hedatzeko molde pedagogiko
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bat, eta zerbait gehiago. Bakoitza, bere kulturaren sorteko, birsortzeko ahaldun
egiteko kultura du garatzen tobera berriak. Kontsumitzaile izaitetik partaide ak
tibo izaiterat.

Urrun gara horren aplikatzeaz. Haatik entseguak egiten ditugu, antzerkian,
bertsugintzan, hizkuntzaren erabileran, beste batzuk agian dantzan.

Azken urteetako ihauterietako espregu batzuk, gazte antzerki emanaldiek
eta sasi bertsu-eskolek noizbait beren fruiturik emaiten badute, toberen fun
tzioaren ildotik emanen dituzte. Asuntoa ez da bakarrik tobera egitea, da ber
tsua, antzerkia, dantza eta gure baitan ditugun beste hainbat jeinu, gure gizar
tearen eta gizartetiar irakurketa baten, irakurketa guretiar baten ildotik garatzea,
kreatibitateari ateak idekiz, eta ikuspegi kritiko bat (gizarteari bezainbat gure
burueri) mantenduz.

Eman diezaiegun sentsu gure urratseri.
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ORAINGO ANTZERKIAZ

Tolosa, 1998-XI-14

Antton Luku,
idazlea

Hasi aitzin erran beharra da, Jean Haritschelharrek ez zidala zehaztu
"oraingo antzerkia" zer eremutan ikusten zuen. Mattin Irigoien toberaz eta
Jean-Louis Davant pastoralez ariko direnez, nik Iparradeko oraingo antzerkia
edo oraingo herri-antzerkia dut aipatuko, baita, nik uste, nitaz bestalde He
goaldekoaren aztertzeko, berriki atera aldizkari eta guzti.

Antzerki 000 herri antzerki?

Duela zazpi-zortzi urte Txomin Peillenek hitzaldi bat eman zuen Baionan,
literaturaz eta batuaren baliatzeaz, eta iduri zitzaion orduan, Iparraldeko idaz
kietan batua hedatzen ari zela, "salbu herri-antzerkian eta holako gauza bere
zietan". Eta herri-antzerki horretan Gillom Irigoienen antzerkia sartzen zuen.
Bitxi iduritu zitzaidan orduan, delako "herri" osagai hori, orain berriz, xuxen.

Ez du kentzen "herri, herritar edo herrikoi" hauek oro aski irizpide lausoak
direla, "oraingo" emendatzen bazaie ez du deus errexten.

"Herri... eta ez herri"

Herri edo herrikoi nozio hauek biziki aurriritzi baikorra daukate Euskal
Herri barnean nahiz kanpoan. Iradokitzen du, hola, batere urtatu gabe, landare
basen aran jalgi litekeen kultura naturala: kolonialismo eta kultura burjesari
bum egiten ezkerrekoentzat, estatu laikoari, eskuinekoendako (apezen garaian
Iparraldekoon kasuan), estatuei orain...

Kanpotik ikusirik, musikan adibidez, trad mugimenduak bere merkatua ba
dauka, musika etnikoak abiapundu edo mestizaie ingrediente dira maiz. An
tzerki profesionalean, txosten muntaketa sorkuntza bera bezain funtsezkoa da
dim laguntzen ardiesteko. "Ondarea" hitz-giltza baita Frantziari sos zerbaiten
kentzeko, munta gaitza badu konpainia euskaldun, eta gehiago oraino ez eus-
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kaldunendako beren errotzearen froga ekartzeak. Ondorioz gure herritartasunari
hartu seinale sinbolikoak (euskara zatifio edo elementu mitologikoak) ikusten
dira han eta hemen loratzen.

Artekafio hau, erakusteko hitz horrek bere pizua baduela, eta funtsari berriz
lotzeko zein da Herrian dagoen antzerki naturala edo zer eskatzen du Herriak?

Koropiloaren askatzeko, metodo bat daiteke, gure "antzerki-idazle" buruari
galde egitea zer idatzi dugun besteek eskaturik eta Iparraldean egiten denaren
lehen katalogo bat genuke.

Lehen lehenik, antzerkia idazten da taldeak direlakotz, taldeak antzerkia
behar baitu antzerki-taldea izaiteko. Pantzo Hirigaraiek Xirrixti-Mirrixtirentzat
idazten du, nik ikastetxeko antzerkilarientzat. Eskolen inguruan, ikastola eta
beste, antzerkiak badu leku bat, eta erakasleek edo animatzaileek, etxekoz etxe
ko, beren gain hartzen dute testuarena, Janine Urruty, Kattalin Sallaberry edo
Irene Bordak egiten duten bezala. Funtzio soziologikoa dutela hauek gure Ipa
rralde nimifio hartan ezin uka, gero, galde herritarra edo animatzailearen eki
mena denez, hau berantxagofio trenkatzekoa da. Gizarte taldeetan antzerkiak
behar dituzte ere. Sindikatek, presio taldeek, politikoak edo ez, animazio el
karteek. Testuari eskatzen zaio artetan taldearen ideien aldarrikatzea, prestigio
edo legimitate politiko bat ere, espedizio bat kausituz kulturalen munduan. He
men irrati-antzerkiak, presoen sostenguz egin horiek, ihauteriak eta holakoak
aipatu nahi ditut. Segur naiz jada bi sail hauetako idatzi testuak bilduz bage
nukeela bolumenean antzerki klasikoetan baino aise gehiago.

Duela hamar urte anitz denbora iragan dugu, solas alferretan, aipatzen di
tudan antzerki tipi ezberdin hauek ezin sailkatuz. "Tobera, definizo baten bila"
lizentzia txostena ere horretaz egin genuen Xan Otaburu eta biek. Jakin behar
genuen zertan ari ginen, ondarrean, zer zen hor antzerki, zer sketx, tobera edo
gau-beila.

Gau-beilek aski ongi erakusten dute delako herritartasun edo herriak maite
ukaite honen anbiguotasuna. Nork eskatzen ditu gau beilak? Herriak ala garai
bateko militanteek dizkiote herriari eskaintzen, denboran turismoaren aurkako
ekintzengatik edo antzerki politikoetan erre ondotik barkamenaren ardiesteko.

Mito hauetan aipatu beharrak: herriak, gure herri tipiak. Berriki arte -ga
raiak laster aldatzen baitira interesgarria izanen da sarri "oraingo" honi lotzea,
ikusteko zer aldatu den- berriki arte, taldeak herri bereko gazteez osatzen zi
reno

Azken bizpalau urte hauetan galde hau azkartu da, eta tentatuak izan dira
batzu -ez da sekulan helburu politikorik gabekoa- herri-antzerkia eta he
rrietako antzerkia nahastea. Harremanetan garelarik herri horiekin, eta hor ere
norbait bada telefonaren puntan, "buruzagi" bat, ohartzen da laster ez duela
antzerkia helburu, honen motibazioa ez dela herri hartako saltsa politikoan bai-
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zik bilatu behar. Honentzat antzerki guziak konplikatuegi izanen dira, taula gai
nean agertzeko, estakurua du bilatzen testu batean, gaztediaren biltzaile gisa
agertzeko parada. Antzerki emaiteko egunean ageri da berehala ez dugula gau
za bera aipatzen. Ez dut gutietsi nahi, batzuetan, animazio mailan, euskararen
presentziaren aldetik, adibidez -funtsezkoa da orain Iparraldean-, hor egina
den lana. Baina Iparraldeko guziek gogoan dute, gure talde kasik guziak giro
horretatik ateratu baitira, bigarren proiektuaren moldatzeko unean izan diren
eztabaidak, antzerkia egitearen eta herrian egoitearen alderdien artean.

Idazten dugunarekin bukatzeko, argi da manatua ez den antzerki batek,
talde batentat idatzia ez den antzerki batek, ez duela emana izateko xantza iz
pirik. Baina ez du honek bere herritartasuna zalantzan ezartzen, aipatu adibide
guziek eragile edo helburu soziala dutelakotz. Ez dira landare baten gisan 10
ratzen. Hortaz, herri-antzerkiaren definizio zaharren ingurua egin behar dugu,
Euskaltzaindiarena da ere iduriz, ikusiz nola bilduak garen egun: tobera, pas
torala, maskarada, astolasterra elgarrekin ezarriak dira. Forma batzuk dira,
mende hastapeneko etnografoek biziki finki deskribituak, egitura alda-ezina
rekin. Iparraldean, unibertsitateko lanetan dira gehienik aipatzen. Herellek Chi
quitoa eta bertsularitza sail berean ohatzen zituen. Grain hauek bereizten dira
eta adierazgarria zait, errailearen erantzunkizuna engaiatzen diren sailak herri
antzerkitik kentzea. Toberen izengabeko autorea edozein jokolari izan zitekee
larik, bazuen libertimenduak beste biperrik. Jokolariek beste zerbait ere asu
mitzeko.

Beobidek Argia aldizkarian erran zuen behin Iparraldean ez zela irri egi
teko antzerki txarra baizik. Zertaz ari zen? Maskarada esketxe txarren bat zu
keen ikusi (xilarrak ere badira eta ez da sekulan aski konduan hartzen karrika
antzerki mota horren interesa; asto-Iasterren eremua dantzariei soilik uzten ez
batzaie ardura egiten den bezala orain), edo ez da sekulan Iparralderat joan,
garai hartan preseski urrunxeago aipatuko ditudan taldeak indarrean baitziren.
Interesgarria, halarik ere, delako txar horren definizioa, funtsik gabeko irri ho
rrena. Herrikoitasuna nahasten baita denek konprenitzeko gisan egina den an
tzerkiarekin. Erran nahi dute egileek, intelektualago egin lezaketela baina zo
zoek uler dezaten heinean uzten dutela auzia: hots, apezen garaian erraten zen
bezala, jende xehearentzat egina. Euskararen funtzioa baita hori. Nik uste dut
Herria abila dela eta ez konprenituarena ere badakiela egiten, gustukoa ez duen
zerbait entzun duelarik. Denena egitea hautu politikoa da ere, hitz-hartzea be
zainbat, beraz ez da herrikoiagoa. Digresio hau aldarrikatzeko ez direla "herri"
eta "errex" lagun.

"Oraingo"

Garaiak nahasi ditut hor eta bazterren altxatzeko poxifio bat, Izuran Herri
-antzerkiaz egina izan zen gaualdi bat hartuko dut abiapundutzat. Han Lan-
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dartek bere haur denborako antzerkia aipatu zuen, apezek arras kontrolatua,
guk "patronaia" deitzen duguna. Interesgarria bai, baina hunkigarriago izan
zen, zer Ian egin zuten Landartek eta orduko euskalzaleek euskal-antzerkiari
beste tornu baten emateko, delako denena egiteko "herrikoitasun" hura utzirik.
Lan hori EATBren sorreran bukatzen da eta Landartek antzerkilari bezala egin
duen azkenean: Xirrixti- Mirrixti taldea eta Nola jin hala joan antzerkia.

Zer ahanzten du Landartek hor? Bi gauza: apezek beren patronaia erein
aitzin zen guzia. Abantxu erre duten herri-antzerkia, gure tobera. Ahanzten ditu
ere, ene ustez, bere Ian indartsuenak, antzerki politikoak, Nola jin hala joan
egin aitzin toberak arrapiztu dituela, Biper beltx taldea eta sorkuntza kolekti
boak, Kristiana Etxaluzekilako kolaborazioak. Guk ikusi dugun antzerkia, oro
ren bum zaletu gaituena. Ez formaz beti, baina izpirituz, segur, hari indartsuena
hortik arrapizten da. Apezek kasatu ahal izan ez duten izpiritua baita tobera
rena.

Hau sasi bertsulari, dantzari, eta ostatuko krepauten antzerkia zen. Liber
timenduak fartsitzen zituzten esketx horiek ez ziratekeen beti finetarik, gustua,
segurrenik ere, aldatuz joan da, baina sorkuntza gune horrek zentsura ikara
garria jasan duo

Manex Etxamendi ezterenzubiarraren bertsuetarik frogatzen da toberak he
rriak dituela baztertu. Bera, ordea, ez zen Herria baina Elizaren botza. Ezte
renzubin auzapez zen eta elizako giltzain, apeza, berriz, herriko etxeko idaz
karia zelarik. Begi bistakoa da apezak zuela podere osoa, laiko eta morala,
mera txontxongiloa zelarik, Lafittek nahi duena erranik ere. Loriatzen bazen
bezperen kantatzen, gure Manexek zer eginen zuen libertimendu batean, or
duan sasi-bertsulariz tapatua zen herri batean. Bertsutan erran behar bazuen
irrigarria zela, jakin ezazue ez zela bere herritarrendako hain argi izan behar.

Toberatik heldu den izpiritu hori, maisuki errekuperatu du Larzabalek bai
na ahoa nahitara lanpustu dio Elizako helburuak baitzituen. Agortzekotan zen
iturria, Gillaume Irigoien jin arte.

Krepauten salbatzerat heldu da politika. Antzerkiak hitz-hartzea erran na
hiko duo Maiatz-en solasaldi batzuetan -gaia "berrikuntza eta haustura euskal
antzerkian" zen- erran zuen Irigoienek lehengo Hiruak-bat hauek Larzabal eta
bereziki Landarten antzerkiak eman zituzten eta Biper beltxen segida izatea
zuela helburu. Biper beltxek Landartek idatzi Egarriak eta Mee-mee ardi kaka
mehe sorkuntza kolektiboak eman zituen... Hari beretik ikusten zuen bere burua
Irigoienek, alta, honek duke haustura gehienik ekarri.

Parodia eta ironia barnekaldeko errugbitzearen kontra Don Iban eta Ibai
gorrirekin, salatze politikoa Poluzione Pullozionen, ELBren teoriak Apetitu
onean, Galen aldekoei muturrekoa Eskalapoinaken. Baina ene ustez berriena
Hamar manu minduak izan da, popularrena ere, eta denbora berean estiloz au
sartena: krepaukeria erreakzioaren etzian. Hizkuntzaren ahalak erreindibikatzen
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ditu, "bere burua" pertsonaiaren sortzearekin. Jauntziak: Kattalin gorriz ziren
jokolariak, metafora sortuz, espazioa sinbolikoki antolatua zen, herri bertsulari
edo zirtolari pertsonaia, baikorra normalean, herriaren gustukoa, antzerki ho
rretan utzikeriaz hobendun. Gaia: herri tipiak sortzen dituen zurrumurruak bere
seme-alaba ausartenen kalitzeko, herri hau erreakzio toki naturaltzat erakutsia.
Ikuskizuna pastorala batean bukatzen da, manikeismo salagarri horren itxura
tzaile argia. "Azal orizta, muin betirakoa": Lizardik erran zuen bezala, edo
"joko berri bat oraingo euskal-erreferentzien itxuratzeko". Geroztik anitz en
tsegu eginak izan dira, baina, erran dezagun, gure antzerki amateurraren bidea
hor zitekeen.

Hurbil iragana

80 urteetan EATBk zituen Iparraldeko talde guziak biltzen. Xirrixti, Bor
daxuri, Maribisos, Oztibarre, Hiruak bat, Ezterenzubiko Zentzu gabeak. Ma
ribisosek antzerki biziki on bat eman eta gelditu zen testu eskasez. Ez zen arra
zoina ene ustez. Janine Urruty kide zen eta eginen zukeen. Denbora eskasez
zitekeen: militanteek nahi bezainbat alor baitute beren buruaren meskabatzeko.
Hau, Iparraldea aipatzen delarik, ez da ahantzi behar.

Gelditzen direnak Xirrixti eta Bordaxuri dira. Hauen erkatzean interes po
Hita atera daiteke. Xirrixti Landartek Baionan sortua. Lehenik Xirrixti-Mirrixti,
Larzabalen antzerkia muntatzen dute, testua biziki moztuz. Gogoan hartzen du
hor zuzendariak, Landartek, predikuen garaia bukatua dela, jantziak, dekorrak
arintzen dira. Beste gauza ere badu gogo zokoan: Baionan finkatuz, hiriaren
konkista. Begiak herrietatik profesionalek muntatzen dituzten ikuskizunetarat
makurtzen dira. Xirrixtiren sormarka Nola jin, hala joan izanen da. Antzerki
herrikoia, arin eta omoretsua. Hirigarai bide beretik ariko da. Erreindibikatzen
du irrigarritasuna, burua hautsi gabe. Familia-ikuskizun funtzioa betetzen du,
eta ontsa. Landarten bidetik kalitatea hitz nagusia dago Xirrixtin. Hiriaren kon
kista, aldiz, utzia dute, barnealdean dute lehena egiten. Batuari uko, Hegoal
dean aritzeari ere. Landartek zazpi egin ahalak egin dituelarik zazpi Euskal
Herrien batzeko.

Landartek gorpuzten duen Iparraldearen diakronian arizan badira Xirrixtin,
sinkronia izan da Bordaxuriren alorra: ezberdin urtero. Itzulpenari anitz eskatu
diote, antzerki profesional arrotza izan da hauen eredu. Bilatu dute vaudeville
tik haste, autore frantses garaikideetaraino. Euskal antzerkia hobetu nahi ukan
dute jokoaren bidez, paper sendoetan beren burua neurtuz; frantsesa eta eus
kararen artean zen biztanlego horretan publikoa bilatuz. Helburu profesionala
ez dute sekulan gorde. Hauek dute sartu zuzendari profesionala antzerki ama
teurrean. Talde gero eta tipiagoa, behar ukan dute, kalitatearen zaintzeko. Bor
daxuri Larzabalen antzerkian hiru errola ematen dizkiote berari, eta sartzen
dute tragedia estetika bat, Ganix zaharraren pertsonaia kenduz, erran nahi baita
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Larzabal beraren botza. Hots, Txomin Hegi eta Frantxua Cousteau Iparraldeko
lehen profesionalak dira orain.

Oztibarre ez nuke nahi ahantzi, batetik, arrahastekotan baitira, gazte an
dana batekin, baina ere leku haundia atxiki baitute luzaz gure erreferentzien
saskian. Instituzioa izan da. Toki bat bazuten: Pekotxeko sabaia. Orain dut uler
tzen xehetasun honen garrantzia. Hogei bat ikuskizun eman dute, euskaltasun
indartsu baten lekukoak, Monzonen antzerkietan dute beren hoberena atzeman,
euskararen errateko molde biziki errealista eta fina baitzuten, sinesgarritasun
haundia ardietsiz.

EATBren belaunaldi hau orokorki zahartu da eta, sustut, zerga haundia
pagatu euskal militantismoari.

Nahitez ezin da EATB gauza hiltzat atxiki orain. Erreferentzia egoten da,
"Euskal antzerkia" erraten delarik garai haietan egin edo ikusi gauzak daude.
Bere laiotza ere badu: ez da euskaraz izatea aski euskal antzerkia izateko. En
tzuten da noiztenka. "Hau ez da euskal antzerkia". Tradizio bat bada, beraz,
edo berriz behaztopa gintezke "ondare" hitz madarikatuan. Bada Iparraldeko
jokoan konbentzio bat, naturaltasuna ez den normaltasun bat testuaren erratean,
apezen prediku edo antzerkietarik heldu den enfasia, gehiago entzuten ez du
guna. Batzuentzat, berriz, ontsa aritze hori, testua molde horretan erratea da.
Neutraltasuna trabatzen duen heredentzia.

Trenkatu gabe dagokigu errextasuna eta herrikoitasunaren arteko koropi
loa. Bezace zuzendari frantsesari berriki galde egin diotelarik zer zen antzerki
popularra orain: "Deus, jateko egiten diren ikuskizunak. Errezeta hau da: pu
blikoaren balakatzea, bere hartan atxikitzea, testu jada entzuna, irudi jada iku
siak xerbitxatuz". Beraz, hau profesionalen arteko eztabadak dira. Hautua iza
ten ahal da gibelerat so egitea, eta pilpilean diren gaiak ekiditea polemika ez
dadin sor. Gure herri-antzerkitik baztertzea, ulertu ez dutenendako.

Orain

Ekoizpenean, 90etik honat kazetetan agertzeko on ziren antzerkiak bakan
du dira. Baina saihetsetik egin dira besteak. Irrati-antzerkian atzeman izan da
esperientzia inportanta, Heletako toberak ezin ahantziak dira ere. Horiek hamar
urtez, urrian, emanak izan diren presoen aldeko ikuskizunak dira, sorkuntzak
beti. Iparraldeko idazle guziek zerbait egin dute horgo, erran nezake hor garela
gehienik, idazterat ausartu eta gure estiloa atzeman: bordela sakatzearena. Eta
bereziki hor bildu dela bere lana egiteko prest zen publiko bat: eskatzen zuena
adiarezteko gai. Agerian uzten baitu harria ez dela bakarrik antzerkilarien ba
ratzean.

Orain gazteak hor dira, hemen eta han, forma tipi edo haundiagotan ari
zanik, eskolan gehienik, Kanbo, Hazparne, Hendaia, Garazi, Uztaritzen... , edo
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herrietan Lekornen, Oztibarren, Lekuinen... ihauterietan ere. Kostaldean izpi
mendreak ageri dira "Kiska theatre" bezalakoa, hauek euskaraz egin dituzte
gauzatto batzu euskal girotik kanpo. Agian lagunak dituzte. Ez nuke aipatu
gabe utzi nahi EKEk antolatu zuen lehen ikastaldian-Kakotx izenaren pean ari
zan ziren- bigarrena zirkuitoaren asetzeko baitzen, lehen ikastaldian, nion, ro
keroak bildu zituzten eta orroit naiz arrunt joko berria ikusi genuela, preseski
ene ustez naturaitasun berria sortuz, eta herri antzerkiari hartua, ezenatoki
haundiaren beharra agertzen zitzaien: gorputzaren lekua arraheldu zen. Musi
kak jokolari horiek arrahartu ditu, bainan nork daki...

Udaberria?

Zer falta da, beraz, udaberrirako? Iduritzen zaigu orain gauzak zaildu di
rela, konpetentzia anitz behar direla, espazio solas ari gara, toki, zuzendaritza,
estilistika eta testu on eta ez on. Hiztegi hori guzia ez genuen baliatzen duela
hamar urte. Profesionalak, frantsesez ari diren konpainiak gure artean dira.
Euskal Herria interesatzen zaie, argi baitzaie publiko bat badela.

Gure publiko hori gure begiez begiratzen badugu, errex zaigu ohartzea bi
ziki galkorra dela. Bordaxuri eta Xirrixtik Garazin egiten baitute lehena, han
biltzen den jendea banan-banan hartuz, ageri da bakoitzak harreman xuxen
xuxena ukan duela lehengo talde batekin. Eskoletan edo herrietan egin lanak
gaztetu du jendalde hori, baina, maiztasun zerbait ez bada atxikitzen, eta sustut
funtsez ez badugu bazkatzen, hor baizik agertzen ez diren gauzak ez baditu
antzerkiak aldarrikatzen, husten da edo zahartzen da gela bat hamar urtez.

Herriak ez badu deus eskatzen, edo eskaintzen zaionarekin egiten badu,
guri da jakitea zer nahi dugun. Konduan atxiki behar dugu, gustuaren alorrean
aIde haundiak badirela. Piarres Ainziartek erran zidan, behin, antzerki solas ari
ginelarik, haien denboran ezin zela pentsatu ere antzerki egitea, gorputza berez
zikina zelakotz. Tradizioak ekarri digun joko soil hori tabu hauek kutsatu du
tela ezin uka. Hausturak izan dira, izanen da besterik. Ikasiek erakutsi didaten
gauza nagusitzat daukat hau: antzerki batean ez ditugu jitez zati berak maite.

Zaila da tradizioa uztea, zaila, iduriz, publikoa kontra ukaitea, eskatzen
dituelarikjada entzun gauzak, jada ikusi irudiak. Baina hain batua dea? Publiko
baturik badea edo nortasun, enbeia ezberdinak bata bestearen ondoan jarriak.
Nola jakin?

Guk amateurrek orroitu behar dugu ez dugula deus galtzerik, eta sustut
gure Iparraldean antzerkia izan dela tradizioan polemika gunea. Hizkuntzaren
borroka ere hor egiten dela eta beste nihon. Kantuak ditu hemen jende ezber
dinak biltzen problemarik gabe, hor da ekumenismoaren espazioa eta joka niro
profesionalek horretarat joko dutela antzerkian baino gehiago.
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Bi hitz testu p,skasari buruz. Landartek delako Izurako solas hartan atera
zigun, bere esperientzia konbokatzen bazuen, antzerkia sor zedin nonbait, nor
bait, eragile bat behar zela. Hori hor ez zeno, izaten ahal zirela ba jokolari eta
ba testu, ez zela deus egiten. Nahiz, ene ustez, jokolariaren ekarpena ere berriz
aitzinatu behar den, uste dut xuxen dela berriz ere gure maisu zaharra, eta era
gile horrek zuzendaria duela izena. Grain Iparraldean eta EATBko heredentzia
da hau, zuzendaritza erosia da, gehienik Hegoaldean. Antzerti baten autode
terminazioa horretan da. Uste dut indar egin behar dugula hauen formatzeko,
Herrian inplikatuak baldin badira, zuzendariek jakinen baitute Herriak eskatzen
duenaren usaintzen. Honek testu eskasa ere tapatzen duo Badira antzerkiez kan
po anitz testu euskaraz idatziak eta gai horiek aski izan badira euskaldun baten
jarrarazteko bere idazmakinaren aitzinean, ontsa antzerkiturik, publikoa jarririk
atxikiko dute.

Argi izan gaitezen: deusez da hemen idatzia izan profesionalen kontra,
amateurrei orroitarazteko baizik herri-antzerkia berauena dela, eta beren eran
tzukizunak asumi ditzaten.

Bultta batendako bide zaila ukanen du antzerki euskaldunak, minoria batek
eginik minoria batek prezia dezan. Jada entzuten da garrantzitsuena antzerkia
dela eta ez hizkuntza... Ezagunak dira sirena hauek: Frantziak bere hamaika
buruekin nahi du hark uzten digun lekua edo behar duena bete dezagun. Heldu
da orduan, dikotomia guzien zaldiko-maldikoa: erruralitate eta hiria, kultura
jakintsuna eta herritarra, burjesa eta popularra, aberatsa eta pobrea, idatzia eta
ahozkoa. Hauetan gurea beti apalesgarriena. Minoriaz minoria dena onetsi be
har. Nik karrika nahiago dut, plaza, frontoia, edo beste, toberaren haritik egin
ikuskizunen prestatzeko, tipitik bildua dugun irri isekagarria aho zokoan. Bide
horretarik ibili garelarik beti publiko bat izan dugu, eta beti uste baino zaba
lagoa.
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I. PASTORAL IDAZLEAK GAUR: KRONOLOGIA

8 denetara: 7 bizirik.

1. Pierre BORDAC;ARRE
2. Junes CASENAVE-HARIGILE
3. Allande AGUERGARAY
4. Jean-Michel BEDAXAGAR
5. Jean-Louis DAVANT
6. Pierre-Paul BERC;AITS
7. Roger IDIART
8. Patrick QUEHEILLE

ETXAHUN-IRURI (1908-1979)
1924-an jaioa 1. trajeria noiz emana: 1976
1943 1985
1953 1988
1935 1990 (1985ean idatzia)
1952 1991
1931 1991
1965 1998

Idazleari lehentasuna emaiten diot, baita leku handiena, hura delako tra
jeriaren aita. Harek emaiten dio muina, mamia, ginarria, ekaia, eta gehiago ere:
harek du bideratzen nagusiki, eta haren ildotik ari behar dute beste guziek.

Bizkitartean, testuaren azterketarik ez dago, salbuezpenez kanpo (Roger
Idiart Enbata astekarian, Peyran Miroir de la Soule aldizkarian), ez du hanbat
aintzakotzat hartzen pastoralaren kritikak, ez du sakonean ikertzen. Hutsune
larria dago hor, idazlearentzat aspergarria. Berak asmatu behar baitu ongi ari
den ala ez.

Beste ohar nagusi bat: lehen mailako eskola zuen Etxahun Irurikoaren pu
blikoak; guk, aldiz, orokorki bigarren maileko formakuntza duen batentzat ida
tzi behar dugu, eta gainera telebistaren aroan.

Azken bat zati honetan: azken hamaika urte hauetan, lehen ez bezala, pas
toral bat jokatzen da urtero, eta batzutan biga emaiten dira, liskarbide gertatuz
gure ibar hertsian. Hots, lehian daude herri batzuk, ahal bezain laster agertu
nahiz publikoaren aintzinean.
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PASTORALAREN ALDAKETAZ

Plurala behar litzateke hor (Pastoralaren aldaketez), ez baita bakuna ez eta
lineala trajeriaren bilakaera. Aniztasuna da nagusi: publikoena, errejentena, sti
jetena... baina lehenik idazleena, zazpi baikara bizirik, bakoitza bere gisakoa.
Hargatik, Etxahun-Iruri zena dugu pastoral berriaren aita: lau orenez pera ekarri
zuen, kantoreen tokia zabaldu, heroi euskalduna sartu ohiko santuaren lekuan.
Mende laurden batez hurbil idazle bakarra izan zen (1953-1975).

1976-an agertu zen Junes CASENAVE, harekin lehian, eta laster bakarka.
Zer ekarri zuen berririk: euskararen maila gora bat eta historiaren errespetu
zorrotza. Bertsugintzan ere zorroztasuna (*).

1985-ean Allande AGUERGARAY-ek A. d'Oihenart antzerkian, bikoiztu
zuen kantoreen kopurua (14 abesti), baina testu luzeari eutsiz eta euskara puska
bat erreztuz, mordoilokeriara jautsi gabe.

1988-an BEDAXAGAR abeslariak, Agosti Xaho-rekin, hiru ordutara la
burtu zuen, horretan erreferentzia bihurtuz. Kalitateko euskara herritarra.

1990-ean DAVANT itzuli zen, gaiak beharturik, luzetasunera (3 ordu eta
40 minuta), Abadia Orriistoi-rekin, baina geroztik hiru orenetatik hurbil egoi
ten da, dozena bat abestirekin. Haren kezka nagusia: euskara idatziaren tradizio
luzeari eutsiz, zuberera klasiko baten egokitzea teatroari, ozentasun eta sono
ritateari toki handia eginez.

1991-an IDIART-ek eta BERZAITZ-ek, Xalbador eta Harizpe-rekin le
hentasuna eman zioten kantuari, bertset arrunten testua murriztuz. Gaurko heroi
bat aipatu zuen Idiartek, arrisku handiak hartuz.

Aurten idazle berri bat agertu zaigu, zinez gaztea, Patrik QUEHEILLE
Barkoxekoa (Herriko Semeak): moda berrien aurka joanez, antzerki luze bat
idatzi du (3 oren eta 40 minutakoa), 13 kanturekin, testuari garrantzi handia
emanez, maila oneko euskara herritar batekin, eta bizkitartean... arrakasta ede
ITa ukan duo Badugu hor zer pentsa.

Beraz, idazle bezainbat antzerki mota ikusten dugu, eta hobe segur. Baina
testua ez litzateke gehiegi laburtu behar, erreztasuna bilatu nahi duen publiko
berri bati plazer egiteko. Beste publiko berri bat ere badago, bereziki gazte
ikasien artean, historia eta ixtorioa ezagutu nahi dituena.

(*) Gaurko pastorala lehengoa ez bezala, Casenave-ren ildotik, kreakuntza da. Aintzinetik, Etxa
hun-lruri barne, beste norbaitek frantsesez idatzia zuen ixtorio batetik abiatzen ziren, ixtorio hori
euskaraz emaiten zuten, beren gisa egokituz.

Orain, ordea, historia ikertzen du idazleak eta horretarik asmatzen du bere ixtorioa. Casenave
ri zor diogu beraz aldaketa nagusi hori.
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Beste arrisku bat, ber ildotik: pastoral goxoegietara lerratzea, lehengo fran
tses bergeries loretsu haien zelairuntz. Ez ahantz trajeria dela pastoralaren ohi
ko izena.

JOERAK:

Bi joera ikusten ditut gaurko pastoral idazleen artean: batetik, idazle-idaz
leak, besteetik artistak:

- Idazle-idazleak: Casenave, Aguergaray, Queheille eta ni: garrantzi han
dia emaiten diegu deklamatzen diren bertsuei, dela zenbakiz, dela mailaz, dela
ideiek hartzen duten leku eta tokiaz.

- Artistak ditugu, aldiz, Bedaxagar, Idiart eta Ber~aits: kantari, soinulari,
aktoreak, gizon-orkestrak Etxahunen ildotik.

• Bedaxagar, tradizionala, bihozpera eta sakona, Zuberoako herriak oso
bere-berea duena.

• Idiart, klasikoa eta herrikoia, publikoa nola hunki eta mugiaraz ongi ba
dakiena.

• Ber~aits, modernoa, teatro gizon eder eta ikusgarria: gazteriaren gos
tukoa, bereziki Zuberoatik kanpora.

Azken bi hauek dute, Idiart eta Ber~aitsek dute, beraz, pastorala hobekie
nik esportatu. Kontuz, halere bide hortarik: publiko berri bat beretu behar du,
baina Zuberoako iturritik aldendu gabe.

Idazle-idazleek gure aldetik, publikoa ez dugu aspertu behar prediku lu
zeegiz.

INFLAZIOA:

Idazleen inflazio bat ikusten dut hor, bi ondorio dauzkana:

1. Batetik, garrantzia galtzen du berriz idazleak; lehenago ez zuen: erre
jenta zen bakarrik aipatzen, harek zuen testua ekartzen. Gero goiti joan zen
idazlearen itxura Etxahun eta Casenaverekin. Adibidez, Etxahunen pastoraletan
haren izena zen agertzen libretaren axalean, emailerik ez zen aipatzen ere.
Grain antzesten duen herria da hor ikusten handi-handia; nork idatzia den ja
kiteko, libreta zabaldu behar da eta txerkatu.

2. Bestetik, pastoral oso desberdinak ikusten ditugu, eta hobe. Arrisku bat
badago, halere: zeingehiagoka horretan, besteetatik bereizi nahiz, desbidera
gaitezen, pastoraletik urrunduz edo hura gehiegi aldatuz. Gainera hortara bul
tzatzen gaitu publiko berri batek, pastoral iraultzaleak eskatuz. Baina pastoralak
ez du iraultzale izan behar: pastoral egon behar du, ederra entzuteko, ederra
ikusteko eta mezu baten ekarle.
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3. Idazleak manipula ditzakete herriek, adibidez, bati antzerkia manatuz
eta gero beste batena jokatuz. Ene jakinean bi kasu gertatu dira azken urte
hauetan.

Ene beldurrik handiena da entzun-ikusgarri polit eta goxo bat izatean muga
dadin pastorala. Trajeria du izen nagusia eta ni behintzat trajediaren inguruan
atxikitzera entseatuko naiz.

II. ERREJENTAK

Ikuskizunean eragin handia du errejentak, ahoskeraz gutiago arduratzen da.
Idazlearen ikuspegiaz eta nahiaz axola duo Baina bere moldea badu errejent
bakoitzak.

1. Battitta URRUTY orain erretiratuak ospea, erromantizismoa, jestu za
bala, batzutan antzerkia luzatuz.

2. Jean-Pierre RECALT-ek bizitasun handia, bakuna, soila, garbia, erans
kinik gabekoa.

3. Fabien LECHARDOY barkoxtarra, bere lehenbiziko lanean, entzutea
ren errezteari eman da, aktoreak publikoari begira ezariz usu eta maiz, adibidez
mahain baten atzetik. Hara-honaraka dabiltzalarik aktoreak, bereziki atzerantz
itzultzen direlarik, asko galtzen du entzuleak.

4. Herri batzuetan, errejentaren ondoan, euskaraz arduratzen den norbait
agertzen hasi da, ongi ahoska dezaten, hutsik egin gabe. Zinez beharrezkoa da,
batetik, grafia batua zubererak duen fonetikatik urruntzen baita, bestetik, gero
eta gutiago baitira euskaraz ongi ez dakiten aktore gazteak.

III. AKTOREAK

1. Siijetaren eragina.

Siijetak erritmo bat inposa diezaioke taldeari. Adibidez, Arrokiagan
1995ean, bizitasun handiz jokatu zuen Agirre lehendakariaren lekua betetzen
zuen Pierre LARRORY-Munautek, eta hiru orduz tolestu zuten antzerkia. AI
derantziz, Atharratzen 1997an, Atharratze Jauregian trajeria lau orenetara hur
bildu zen, Aguirre Presidenta-rena baino askoz ere laburragoa zen testu ba
tekin: Charles de Luxe jaunaren tokia betetzen zuen CHUBURU "anpleki" ari
izan baitzen, zubereraz diogun bezala. Halere, pozik egon zen publikoa hor ere.

2. Emakumeak. Seriostasun handia emaiten diote pastoralari, bereziki
mustrakan, edana eta liskarbideak baztertuz.
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Koroan sartu zituen HEGUIAPHAL errejent zenak 1976an, Santa Grazi
trajerian, izen horretako herrian. URRUTYk jokoan ere sartu zituen 1980an
Urdifiarben, Iparragirre pastoralean. Gero eta leku gehiago hartzen dute. He
guiaphal-ek zioen ez zirela ongi entzuten, eta batzutan hala da. Baina beti ho
betzen ari da pastoraletako soinua, eta asko laguntzen du mikrofono pertso
nalak.

3. Aktoreen aniztasuna.

Herriak lehian daude, besteek baino aktore gehiago agertu nahiz. Pertsonen
zaletasun handiarekin bat dator joera hori, asko baitira tauletara igan gura duten
zuberotarrak. Marka hautsi zuen Garindainek 1996an Sabino Arana Goiri pie
zarekin, ehunetik gora taularatuz. Deseskalada bat hasi du aurten Barkoxek
arauka, norbaiten erranetik hiru pastoral ber egunean emaiteko aski aktoregai
balukeelarik.

Aktoreen aniztasunak antzerkiaren maila zinez apaltzen duo Gainera, sar
jalgiak luzatzen ditu. Baina pastoralaren eskualde zinez demokratikoa da he
rritarren parte hartze hori, eta neke da batzuren baztertzea: gaizki har lezakete,
pastoralaren giroa nahasiz. Baina gogotik ikus nezake herri bat berrogei la
gunekin antzezlari, lehen bezala.

Satanetan ere, dozena bat edo gehiago agertzen da gaur edozein pastora
letan, lehenago bizpahirurekin emaiten zituztelarik. Dantzaldi bat ote da pas
torala? Egia da bide ona dela dantzari berrien edo taldeen sortzeko eta susta
tzeko.

4. Jantziak.

Jantzien aldetik ere, lehia gogorrean gaude. Gero eta ederragoak behar di
tugu, beraz, garestiagoak. Gero eta historikoagoak ere, baina pastorala ez da
historiaren errepikapen bat, ez da teatro errealista bat: antzerki sinbolista bat
da, eta bere sinbolikatik asko galtzen du garai bakoitzeko jantziak errepikatuz.

Turk eta kiristi gudarien jantzietan bederen, sinbolika bat atxiki edo berriz
eskuratu behar genuke. Arrokiagak indar bat egin zuen, duela bi mendeko uni
forme gorri eta horiak emanez tiirkei, lehengo pastoralen ildotik nolabait. Eskas
duguna da kiristien uniforme lirain bat, zuri eta urdina: bilatu behar genuke
lehengo euskal jantzien inguruko zerbait, adibidez Erronkarikoetan.

IV. PUBLIKO DESBERDINAK

Entzun-ikusleen artean, mota desberdinak badaude: publikoaz orokorkiegi
mintzo gara, bat eta bakuna balitz bezala, gero eta gehiago zatitzen ari delarik
ordea.
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1. Zuberotar zaharrak, bereziki gizonezkoak, asko pastoral batean ari
izanak. Horientzat aktoreen jokoak du munta handiena: ederki dabiltzanez, jes
tu noblea ote duten, botz ozena, jauzi lirain eta trebea dantzan. Historiaz eta
mezuaz axola guti dutela, ni beldur.

2. Kermezara bezala oso lasai datozenak, bereziki nik uste adin bateko
emakumeen artean: aktore bakoitzaren pertsonari begiratzen diote gehienik,
nongoa den, zein familiakoa, noren askazia... Publikoan ezagutzen dituztenez
halaber... Dena gora-gora komentatzen dute, inguruko zaleen kalteetan.

3. Antzerki mota hori orokorki maite dutenak, ederra delako, xehetasu
netan gehiegi sartu gabe, agian ez dutelako aski ezagutzen, horretarako urteak
behar baitira. Berritzapenez gose da publiko berri hau, "pastoral eijerra" eta
ernea maite du, ahalaz erromantikoa, maitasun ixtorio polita duelarik ardatza.

4. Beste publiko berri bat, historiari eta testuari garrantzia handiena emai
ten diona: Zuberoatik at hedatzen ari da, mugaren bi aldeetan: 30-40 urteko
jende nahiko ikasia da, eta horrek sustatzen du gehienik, ene ustez, pastoralaren
geroa.

Beraz, publikoan, testuari ez diote kasu handirik egiten batzuek, besteek,
aldiz, gero eta gehiago, hots-hedagailuen laguntzarekin. Horretan laguntzen
ditu halaber libretak: entzun-ikusleen erdiak erosten du eta bikote asko baitago
publikoan, asma dezakegu gehienek testua dastatzen dutela guti edo asko, itzul
penean bederen.

V. BUKATZEKO

Aldakuntza gehienik ekarri dutenak dira batetik lehen biak (Etxahun eta
Casenave), besteetik aurtengoraino zauden azken biak (Ber~aits eta Idiart).

Lehen biek pastorala berritu dute, publiko guziaren onespenarekin. Egin
zaizkien kritikak, euskararen aldetikoak izan dira soilki: mordoilegia zuela
Etxahunek, garbiegia duela Casenavek.

Queheille-ren aintzineko azken biei bota zaie batetik pastoraletik atera di
rela, gehiegi erraitea baita zinez, bestetik zeruetaraino altxatu eta jaso dutela,
gehiegikeria baita hori ere.

Arteko hiru idazleek eta aurtengokoak, ene ustez, oreka bat jarri dugu, bai
euskara motari dagokiola, bai bertsu eta kantuen artean.

Pentsakera berri bat hedatzen ari da: pastorala ezagutzen ez dutenei atsegin
egitea gatik, laburtu behar dela. Horretaz ere nire gogo berri emana dut ixtorio
bat kondatu behar dela. Pastorala ez da kantaldi soila, ez genuke hartara lerratu
behar. Dialogoak ezin dira gehiegi murriztu.
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Gainera, lege batzuk bete behar dira idazkeran ere, bi neurtitzetako bertsua
atxikiz.

Pastoralak pastoral egon behar duo Beste zerbait idazten duenak beste izen
bat eman behar dio. Hala egin du Ber~aits-ek 1992 udazkenean, Oihenart ikus
garriarekin eta geroztik Elkanoren semeak sonatuarekin.

Gaurko Pastoral idazleak: eranskina

I. ETXAHUN-IRURI

1. ETXAHUN KOBLAKARI
2. MATALAZ
3. BERTERRETX
4. ZANTXO AZKARRA
5. DE TREVILLE
6. XIKITO de CAMBO
7. PETTE BERETTER
8. XIMENA
9. IPARRAGIRRE

1953 - Barkoxen.
1955 - Eskiulan.
1958 - Maulen eta Ligin.
1963 - Gotainen.
1966 - Irurin eta Maulen.
1967 - Maulen.
1973 - Gotainen.
1979 - Atharratzen eta Irurin.
1980 - Urdifiarben.

I. Pierre BORDA<;ARRE, Etxahun-Iruri - 9 pastoral
Pastoral berriaren aita. Pastorala salbatu du berrituz.

A) Zer ekarri duen berririk:

I. Euskal stijetak, salbu Ximena. Ondokoek berdin.

2. Lau orduz petik. Horrela eginen dugu haren ondotik.

3. Eguneroko euskaran, frantses hitz askorekin. Horretan ez du jarrai
kilerik.

4. Euskal kantua sartu duo Aintzinetik ez zen emaiten, salbu eliza kantu
zenbait, latinez gehienetan, egoerak manaturik.

B) Zertan ez den berrizalea:

1. Itzulpenezko lana egin du, zaharrek bezala: adibidez Etxahun kobla
kari, Pierre Espil-en Etchahun Ie malchanceux liburutik. Beraz, historiatik baz
ter ari da.

2. Ortografiarik ez duo Fonetikatik ari da, frantses grafian.



308

II. Junes CASENAVE - HARIGILE
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1. 1976 - Santa Grazi, Santa-Grazin.

2. 1978 - Ibafieta, Garindainen.

3. 1982 - Pette Basabiirii, Pagolan (Toribio Altzaga saria, 1980).

4. 1989 - Zumalakarregi, Altzain.

5. 1992 - Sanata-Cruz, Santa-Grazin.

6. 1994 - San Mixel Garikoitz, Donaixtin.

Bestalde idatziak, ez emanak:

1. Maitena Basabiirii.

2. Dabid.

3. Judith.

4. Agotak, (Toribio Altzaga saria, 1992).

Pastoral berriari maila goratu dio eta klasiko egin duo

A) Casenaveren ekarpen berriak:

I. Historian oinarritzen da, ikerketa luze eta sakonak eginez. Horretan
segituko dugu Aguergaray, Bedaxagar eta nik.

2. Literatura maila bat emaiten dio eta euskararen maila zinez goratzen
dio. Horretan ere segituko dugu.

3. Bertsutan idazten du, neurtitzak zehaztuz: erritmoa eta errima finka
tzen ditu. Bertsetak bi neurtitz, hamasei oinetakoak (silabakoak), bakoitza zor
tzi oinetako bi zatitan: errima bigarren eta laugarren lerroan.

Aintzinetikoek, Etxahun barne, asonantzia zuten soilik, eta erritmo zinez
askea zerabilaten, lerro bakoitzean emanez sei eta bederatzi hamar silabaren
arteko ahapaldia.

Casenaveren bide hori hartu dugu lehenbiziko ondokoek, Aguergaray, Be
daxagar eta nik alegia, hastean behintzat.

B) Casenaveren berezitasun pertsonalak egon diren berritzapenak:

I. Euskara garbizalea: Batetik, hitz xahartu arraro asko, bestetik, hitz be
rriak erabiltzen ditu frango ugari.

2. Idazkera preziosoa du, sonoritate gutikoa.

3. Zerebrala da, grafiaren aldetik ere: begiari eta buruari mintzo, ez be
larriari eta bihotzari.
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4. Kantu guti du sartzen: sei edo zazpi pastoral bakoitzean.

5. Batzutan kolektiboa da Casenaveren "siijeta" edo protagonista: Santa
Graziko herria Santa-Grazi pastoralean; nekazari mundua Pette Basabiiriin;
euskaldunak Ibaiietan.

Segitzale guti du sail horretan. 1993an Gotainen entsaiatu naiz Euskal
diinak lraultzan pastoralarekin: siijeten aniztasuna kritikatu didate batzuek.

6. Gai orokorrak eta unibertsalak eta hunkitzen ditu Judith eta Dabid ize
nekoekin, baina pastoral emaileek ez dizkiote hartzen, orainokoan euskal "sii
jetak" nahiago dituzte.

Iduritzen zait unibertsaltasun hori ere atxiki behar duela pastoralak, aber
tzaletasun hutsean hertsirik egon gabe.

Ene pastoraletan, mezuaren zabaltzera entsaiatzen naiz. Baina ez nago se
gur eskualde hori aditzen duela entzulegoak.

III. Allande AGUERGARAY, Bordaxar, Muskildikoa, frailea, erakasle dago
Lurden

-Arnaud d'Oihenart, 1985, Muskildin.
- Sabino Arana Goiri, 1996, Garindainen.

A) Ekarpen berriak:

I. Hamalau kantu A. d'Oihenart-en.

2. Euskara natural, on bat, erdi bidetik.

3. Poesia sartzen du trajeriaren mamian.

B) Baina bestalde, aintzinekoen altxorra baliatzen du:

1. Casenaveren ildotik, historia errespetatzen duo

2. Zuberotar grafia klasikoan: hau da Guillaume EPPHERRE eta LA
FONT euskaltzainek duela berrogei bat urte moldatu zutena, eta bereziki eliz
kizunetan erabiltzen dena. Fonetika errespetatzen du, baina hitzak osoan ida
tziz, Euskaltzaindiko alfabetoan.

3. Halere bultaka, hitzak ahoskatzen diren bezala idazten ditu, adib.: bo
kalen arteko "R" janez, erritmoaren atxikitzea gatik. Kritikagarria iduri zait,
hala nola helazten idaztea, beste toki batean helarazten idatzi delarik gainera.
Edo, lehen pheredikia ikusten dutan bezala, Uskal-Herrin (4. bertsetean) eta
hurrunago presundegian (7. bertsetean).

Zuberoan ortografiaz dugun auzia hunkitzen dugu hor. ..
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IV. Jean-Michel BEDAXAGAR
Urdifiarbekoa - Burdin arotza - Kantaria

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Agosti Xaho, 1988, Urdifiarben.

A) Ekarpenak:

1. Hiru orduz azpitik eman duo

Jelkaldi laburrak ditu. Baina kontuz bide horretarik: gaia ezin da errexki
sakondu.

2. Euskara natural, on, gihartsu, tinkoa: behar bada denetatik onena.

3. Kantu berri, hunkigarriak.

B) Klasikotasuna grafian: xaharra derabila, hots, elizakoa.

V. Jean Louis DAVANT

- Abadia Urruztoi, 1990, Maulen.
- Eiiskaldiinak iraultzan, 1993, Gotainen.
- Aguirre Presidenta, 1995, Arrokiagan.

A) Ekarpen berriak:

1. Euskara klasiko bat. Tokika berezitasunak baditu zubererak, adibidez
Barkoxen, Santa-Grazin, eta abar. Zuberera klasikoa hartzen dut eta hartan au
keratzen ditut euskaldun gehienek ulertzen dituzten hitzak, gutiz gehienetan.
Hitz berriak batutik, eta ez neronek asmatuz.

2. Sonoritatea. Belarria jo behar da, entzun errexa izan, nire ustez.

Jendeak ongi aditu behar du eta abian ulertu. Pastorala ez da harpa eta
mandolinaren tokia, tronpetaren lekua da.

3. Ixtorioan logika bat: bost zatitan banatzen dut eta zati bakoitzean
emaiten ditut elgarrekin zerikusia duten gertakizunak, batzutan kronologia pus
ka bat aldatuz.

B) Gainerakoetan:

1. Kantuari dagokiola, Aguergarayren bidetik noa: 13 kantu lehenbiziko
pastoralean, 11 beste bietan: arauka ber kopurua.

2. Grafian berriz, erdibide batetik ibili naiz, xaharraren eta arras berriaren
artetik; Euskaltzaindiko arauak bete nahi nituen, Zubereran ahozkera gehiegi
zauritu gabe. Baina horrela kritikak jasan ditut bi aldetatik eta hautu bat egin
beharko dut.
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VI. Pierre Paul BER<;AITS
Muskildiarra da. Pauen Ian egiten du banko batean.
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- Harizpe, 1991, Muskildin.
- Atharratze jauregian, 1997, Atharratzen.

A) Ekarpenak:

1. Kantua nagusi: 18 kantu, gehienak berri.

2. Bertsua lau neurtitzetan zatitzen du, lau perpausetan, batean errimekin,
bestean gabe.

3. Euskara erreza du, egunerokoa, Etxahunenaren antzo, baina frantses
keriarik gabea. Batzutan ekialdeko baxe-nabarreratik hartzen ditu hitzak eta
esaldiak.

4. Jelkadi laburrak ditu.

B) Kritika gogorrak jaso ditu HARIZPEK ikusle aditu batzuen aldetik.

1. Batzuek erran dute ez zela pastorala. Gehiegi erraitea zait, ezen erre
gela nagusiak errespetatu ditu. Kantari baten obra da, pixka bat Bedaxagarrena
bezala: idazkeraren aldetik ez hain landua izana gatik: kantuz eta musikaz abe
ratsa, bertsuz laburra.

2. Historia ez duela errespetatu erran da, eta ez beti arrazoinik gabe. Bai
na ez da historiako Ian bat antzerkia eta bere asmakizunak hor ager ditzake
naski artistak.

3. Horiek hoIa, uste dut berritzapenen aldetik ez dela urrunegijoan behar.

Adibidez, testua ezin da gehiegi laburtu, ixtorio bat kondatzen baitu pas
toralak, eta hori bertseten bidez egiten da gehien bat.

Orokorki, artista handia da Ben;aits, gizon-orkestra, denak ederki egin di
tzakeena, errejengoa barne: hots, enetzat Etxahunen ondokoa. Bere idazkera
du, bere nortasun bikainari doakiona. Baina horretan baliteke jarraikitzailerik
gabe, imitatzailerik gabe gera dadin, Etxahun egon zen bezala.

VII. Roger IDIART
Xalbador, 1991, Larrainen

Lapurtarra dugu hau, Azkaingoa, baina luzaz erretor egona Zuberoan, eta
zubereraz oso ederki badakiena.
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A) Ekarpenak:

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

1. Artista lana egin du honek ere, arras ongi asmatua, gustagarria, baina
itxuraz Ber~aitsena bainoa tradiziona1agoa.

2. Bertseta lau neurtitzetan zatitu du honek ere, baina errima zehatzare
kin. Neurtitzak zinez landu ditu. Baina printzipioa zait kritikagarria eta efektua
ere bai, mintzaldia 4 perpaus laburretan puskilatzen baitu, ditxo eta zirtoka be
zala, ohiko bi perpaus nobleak hautsiz.

3. Euskararen aldetik, jorraldi batzuk egin zaizkio, zuzen kontra ene us
tez: baizik eta hutsak egin zituela zubereraz. Nik ez dut horrelakorik aurkitu.
Alderantziz, oso euskara ederra zait horrena: zuberera klasikoa, gihartsua.

B) Kritikak:

1. Historia ez duela errespetatu: jadanik errana dut horretaz zer pentsa
tzen dutan.

2. Oraiko gizon bat aipatu du eta hori gauza minbera da.

3. Bere mezua gehiegi sartu duela erran dute batzuek eta horretan Xal
badorrez gehiegi baliatu dela.

4. Ez dela gehiegi akitu asmakizunetan, Xalbadorren bertsuak hor bai
tzituen ugari. Baditeke.

Dena dela, funtsezko auzi bat badago hor: heia gaur-gaurko gai bat edo
pertsona bat aipatu behar ote den pastoralean, ala, historiazaleek bezala, his
toria pixka bat hoztera utzi behar ote duen idazleak, eman dezagun, hogeita·
hamar urtetako epe batekin adibidez...

VIII. Patrick QUEHEILLE
Herriko Semeak, 1998, Barkoxen

A) Ekarpen berriak:

1. Usaiakoa baino motzagoa du neurtitza, 7/7-koa, batzutan Etxahun-Iru
rik erabiltzen zuena bezalakoa. Bizitasuna dakar. Ttirkentzat oso egokia zait.

2. Euskara, nagusiki Pettarrekoa, nahiz Basabtirtian dagoen Barkoxe, bai
na hizkuntzaz pettarra, Topet-Etxahunen gisara; fiabardura gutikoa da Patrick
ena, baina ginarritsua, zaintsua, ozena, teatroko egokia.
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3. Hiru siijet (Mardo, Etxahun-Barkoxe, Uthurburu), bat bakarra ohi de
larik. Elkarri ongi lotu ditu. Hargatik horretaz kritika batzuk entzun dira, tra
jeria kolektibo guzietan bezala.

B) Tradizioaren ildotik:

Testu nahiko luzea ondu digu: 237 bertset arrunt + 61 bertset 13 kantutan,
orotara 300 hurbil, Etxahun Koblakari sonatuak bezalaxe (302). Beraz, histo
riari garrantzi handia eman dio Queheillek. Hiru ordu fatidikoez axolatu gabe,
hats luzeko lana burutu du eta halere arrakasta ederra bildu. Badugu hor zer
pentsa!

C) Huts ttiki batzuk:

Plegu oker batzuk aipatu ditu Junes Casenavek, baina Queheilleren lana
orokorki laudatuz. Gso gaztea da Patrick pastoral idazle batentzat, hogeita ha
mar bat urteetan hasia. Hobetuz joanen da, beraz, etorkizun ederra duo Berro
geita hamar urteetan hasi ginen Junes Casenave eta ni, urte zenbaitez gazteago
Etxahun-lruri: hots, idazteko trebetasun handia genuen orduko.





V. HERRI LITERATURA
JARDUNALDIAK: ONDORIOAK

Tolosa, 1998-XI-14





ONDORIOAK

Euskaltzaindiaren Herri Literatura azpibatzordeak, herri-antzerkia gai har
tuta antolatu dituen V. Jardunaldien amaieran, honako ondorio hauek atera eta
jakinarazi nahi ditu:

Azpibatzorde honek jardunaldiz jardunaldi, herri-literaturako arlo bana jo
rratu eta ikertzea izan du helburu. V. Jardunaldi hauetarako, herri-antzerkia au
keratu zuen aztergaitzat, Antonio Maria Labaien antzerkigile, idazle eta eus
kaltzain izandakoaren jaioturtearen lehen mendeurrena ospatuz. Aurkeztutako
lanen aurrean eta gauzatutako ekitaldien ondoren, azpibatzorde honek betetzat
ematen ditu aldez aurretik ipinitako helburuak.

Aurreko jardunaldietan bezala, onuragarritzat jotzen du kanpoko adituen
ekarria; izan ere, geure ikuspegia zabaldu eta gure herri-kultura era beraiena
alderatzeko aukera eskaini digute, herri-antzerkiaren ildotik; aldi berean, el
karren arteko harremanak sortu eta lantzen hasteko parada egokia izan dugu.
Beraz, bihoakie gure esker ona.

Azpimarratzekoa da, aldi berean, Euskal Herriko Unibertsitateko sailean
eta gure Herriko gainerako kulturguneetan diharduten aditu eta euskaltzaleen
ekarria eta jakinbidea. Azpibatzorde honi pozgarria zaio gure herri-kulturan eta
herri-literaturan sakontzeko egiten ari diren ahalegina.

Biziki eskertu nahi die, era berean, Jardunaldi hauek bideratzen, gauzatzen
eta gozatzen lagundu dutenei, batez ere Tolosako Udalari eta Cafes Baque en
presari.

Eta eskertu nahi du, guztien gainetik, bi egunotan, hitzaldiz hitzaldi eta
ekitaldiz ekitaldi Herri Literaturaren V. Jardunaldietan entzule, hartzaile eta la
gun izan direnen partaidetza.

Azpibatzorde honek adierazi nahi du, azkenik, Euskaltzaindiaren Euskera
agerkarian argitaratuko direla jardunaldiotako hitzaldi eta txostenak.

Tolosan, 1998ko azaroaren 14an.

(Sinatzaileak, Euskaltzaindiaren Herri-Literatura azpibatzordeko kide
hauek: Antton Aranburu, Joxe Mari Aranalde, Jesus Mari Etxezarreta, Pello
Esnal, Emile Larre, Abel Muniategi, Xabier Kaltzakorta, Joxe Ramon Zubi
mendi).
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XI. BARNE JARDUNALDIAK

Baiona, 1999-II-26

Euskaltzainburuaren aginduz, goian aipatzen diskizudan Jardunaldietara
deitzen zaitut.

Egitaraua honela izango da:

Eguna: otsailaren 26a, ostirala.

Ordua: arratsaldeko 3etatik 7 eta erdietara.

Tokia: Paue eta Aturri Herrialdeetako Unibertsitatearen BAIONAko Fa-
kultatea.

Gaiak:

I. Iker Saileko eta egiturazko batzordekideak izendatzea.

2. lagon Sailari buruzko hausnarketaz txostenak.

2.1. Jose Luis Lizundia idazkariorde-kudeatzailearen txostena: lagon
Sailaren organigrama Barne Jardunaldietan zehar: 1979-1999.

2.2. Miren Azkarate lagon sailburuaren txostena: lagon Saila: gaurko
egitasmoak.

2.3. Juan San Martin euskaltzainaren txostena: lagon Sailaren ardura
peko lehen lanari buruz.

2.4. Koldo Zuazo euskaltzain urgazlearen txostena: Euskararen osasuna
eta euskalkiak.

2.5. lagon Sailaren organigrama finkatzea.

3. Euskaltzaindiaren Barne Erregelak.

3. I. Lehendik onartuta dauden Barne Erregelen testua banatzea.

3.2. Euskaltzaindiaren lana. Jabego eta erabilera. Barne Erregelen kapi
tulu berria aurkeztea.

Oharra: Euskaltzainburuaren erabakiz, hil honen 26an aztertzen edo erabakitzen ez diren
gaiak, datorren hilaren 26ko arratsaldean burutuko dira. Beraz, larunbat goizean ez da Barne Jar
dunaldien jarraipenik.

Bilbon, 1999.eko otsailaren 17an

J.L. Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea





JAGON SAILAREN ORGANIGRAMA
BARNE JARDUNALDIETAN ZEHAR: 1979-1999

Baiona, 1999-Il-26

Jose Luis Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea

1978.eko abenduaren 29an, Bilboko Erriberako egoitza zaharrean egin
dako bilkuran, batzordeen berrantolaketa aztertu zuen Akademiak, A. Luis Vi
llasante euskaltzainburuaren txostena onartuz. Segida hurrengo urteko mar
txoaren 30ean, Gipuzkoako Diputazioan egindako osaka bilkuran eman
zitzaion eta bukatu apirilekoan. Printzipioz honeIa gelditu zen Jagon Sailaren
organigrama: 5 batzordetan banatua: 1. Bertsolariena; 2. Alfabetatze-EuskaI
duntzearena bi azpibatzordez, harremanetakoa eta gidaritza teknikoa; 3. Ira
kaslegoarena; 4. Oinarrizko Euskararena eta 5. Elebitasunaz harremanak deri
tzana (ikus 1. eranskina).

I. Barne Jardunaldiak, 1979 (Forua)

Foruko frantziskotarren etxean hiru egunetan Jardunaldi oparoak egin zi
ren, Iehendabizikoak. Hala ikus dezakegu Euskera 1979, 825-830 orrialdeetan,
A. Luis ViIIasante eta Jose Mari Satrustegik egindako txostenetan. Urriaren
29ko goizean, Juan San Martinek txosten interesgarri bat aurkeztu zuen Jagon
Sailaz. Horri dagokion Satrustegi idazkari jaunaren Iaburpena bakarrik dakart
hona:

"... 4. Euskaltzaindiak gaur bere gain hartuak dituen zenbait eginkizun utzi
beharrak direla agertu du San Martinek. lrakasle tituluak, esate baterako, beste
bide batez eman daitezke. Irakasle eskola sortzea izango Iitzateke hoberena eta
geroago unibertsitatearen eskuetan uztea. Alfabetatze-Euskalduntze mogimen
dua bera ere, EuskaI Kontseilu eta Diputazioen bidez ofzialtasunera helduerazi
beharra dago. Edozein modutan, jagonsailean Iiberatu bat behar beharrezkoa
du Euskaltzaindiak, orain arte gertatzen ari diren gehiegikeria eta isiljokoak
bideratzen joateko."
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II. Barne Jardunaldiak, 1981 (Loiola)
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LoioIako Gogarte-etxean izan ziren bigarrenak eta hor, besteak beste, ba
tzordeen Barne ErregeIen berraztertzeaz gain, batzordeen eraketa zehatz bat ez
tabaidatu eta onartu zen. Hain zuzen, 1981.eko urtarriIaren 24an, Patxi AItunak
Azpeitiko UdaIetxean sarrera hitzaIdia egin zuen egun berean, onartutako ba
tzorde organigrama, Jagon SaiIari zegokiona, ikus daiteke 5 batzordetan ba
natua zeIa: 1. Oinarrizko Euskara, 2. Irakaslegoa, 3. Euskalarien harremanak,
4. BertsoIaritza eta 5. Literatura batzordea (ikus 2. eranskina). Irakaskuntzako
alorrean bi batzorde ikusten dira indarrean, bata Oinarrizko Euskararena Ima
nol Berriatua buru zelarik; bigarrena Irakaslegoarena. Berau, jadanik Alfabe
tatze-EuskaIduntzea bere bidea bikoitza hartu baitzuen, aIde batetik HABE eta
bestetik AEK elkartea sortuta. Hirugarrena, sortu berria Euskalariekin harre
manak, aurreko urtean Nazioarteko EuskalarienJardunaldiak egin ziren jarrai
penerako asmoz. Bertsolaritzak jarraitzen zuen, zeren eta garai hartan Bertso
lari Txapelketak Euskaltzaindiak antolatzen baitzituen. Literatura batzorde bat
ere izendatu berri zen, F. Krutwig buru izendatua zena.

III. Barne Jardunaldiak, 1983 (Angosto)

Arabako hego mendebaldean dagoen Angostoko Andra Mariaren santu
tegian bildu zen Euskaltzaindia 1983.eko apirilaren 28, 29 eta 30ean III. Barne
Jardunaldiak egiteko. Hirugarren gai bezaIa batzordeen egoera aztertu zen eta
organigrama onartu, kideak hurrengo hiIabetean onartu baziren ere. Idazkaria
ren txostenak honela biltzen du Jagon SaiIari zegokion arloa:

"Jagon Saileko batzorge iraunkor batek har ditzake besteIako ekintza gu
ziak: Literatura. Azpi-batzorde hauek osa dezakete: a) Literatur-batzordearen
eragintza. b) Bertsolaritza. c) Herri jakintza. Azkenekoz, Diruzaintza eta Azkue
Biblioteka, batzorde berezien bidez eramango dira. Oraingoz, gelditzen diren
beste batzorde suntsikorrak bi dira: Oinarrizko euskararena eta etsaminak egi
ten dituena. Azken hau Nafarroako azterketei begira, batez ere. EuskaIarien
harremanetarako sortu zen batzordea desagertzen da. Ondoren hauek Euskal
tzaindiari proposatzea erabaki zen eta, era berean, batzorde bakoitzerako zen
bait izen jaso ziren. Pertsona bakoitza batzorde askotan egoterik ez deIa komeni
esan zen". Ondorioz, Jagon SaiIeko batzorde bezala, Literaturakoa, BertsoIa
ritzakoa, Etsaminetako eta Oinarrizko Euskararena gelditzen ziren. Beraz, ba
doaz batzorde batzuk desagertzen, beste batzuek irauten badute ere. (lkus 3.
eranskina).

IV. Barne Jardunaldiak, 1985 (Lekaroz)

Lekarozko ikastetxe famatuan egin ziren 1985.eko apirilaren 29 eta 30ean,
IV. Barne Jardunaldiak; amaieran, Arizkunen, P. Salaburu euskaltzainak sarre-
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ra hitzaldia egin zuelarik. Organigrama bertan aurkeztu etaonartu zen, nahiz
eta kideak hurrengo bilkuran, Bilbon, maiatzaren 3lan bukatu. Jagon Sailari
mugatuz, Literatura batzordeakjarraitzen du eta Bertsolaritza batzordeak, baina
izena pixka bat aldaturik, Herri Literatura batzordea deitzen baita oraingoa ere.
Azterketen batzordea deitzen da, aurrekoa Etsaminen batzordea deitutakoa eta
Oinarrizko Euskarak lehen bezalajarraitzen du, nahiz eta batzorde suntsikortzat
jo, alegia, azken bi hauek, bai Azterketena eta bai Oinarrizko Euskararena sun
tsitzeko asmoa hartu baitzen Lekarozen. Zergatik? Batetik, Oinarrizko Eus
kararen buru eta arima izandakoa, Imanol Berriatua hilda zegoelako eta Imanol
Unzurrunzaga ordenakideak, ordezkotza harturiko lanari bukaera emateko lana
agindu zitzaion eta. Azterketen batzordeak bazekien zer egin behar zuen, ale
gia, Euskal Autonomia Erkidegoan, Hezkuntza Sailak bere baitan hartu bai
tzuen zeregin hori ofzialki eta Nafarroan jarraitzen zuen oraindik. Ikustea baino
ez dago nortzuk osotua zen: Alfonso Irigoien, buru, eta Juan Jose Zearreta,
idazkari, lehendik zetozenak, alegia; buruorde, Jose Mari Satrustegi, Nafarroa
ko ordezkaria eta kide, Andres lfiigo, garai hartan Irufieko Hizkuntza Eskolako
zuzendaria. (Ikus 4. eranskina).

V. Barne Jardunaldiak, 1987 (Angelu)

Angeluko "VVF" delakoan itsasoaren aurrez-aurre bildu zen Euskaltzain
dia 1987.eko martxoaren 27 eta 28an. Bertan onartu ziren batzorde guztien
organigrama eta kideak ere. Aurreko hilabetean, Gipuzkoako Diputazioan,
otsailaren 27an egindako osaka bilkuran, A. Luis Villasante euskaltzainburuak
Jardunaldi gaiez txosten sakon eta zehatza aurkeztu zuen. Lau gaietariko bat
batzordeen berriztatzea zen eta, ondorioz, Jose Mari Satrustegi idazkariak An
gelun egindako Jardunaldien agiriaren kronikan ez zen ezer berezirik agertzen
Jagon Sailari buruz. Jagon sailburu jarraitzen du Juan San Martinek, azken bi
urte guztietan bezalaxe. Bestalde, Literatura, Herri Literatura (Bertsolaritza) eta
Oinarrizko Euskara agertzen dira, Jagon Saileko batzorde bezala, eta harrigarria
bada ere, besterik ez. (Ikus 5. eranskina).

VI. Barne Jardunaldiak, 1989 (Lazkao)

HABEren Lazkaoko "Maizpide" euskaltegian egin ziren 1989.eko otsai
laren 24 eta 25ean, VI. Barne Jardunaldiak. Lehen gaia batzordeen berriztapena
izan zen eta lehen azpigaia ere, Jagon Saila. Hara zer dion batzar agiriak:

"a) Jagon Saila. Lazkaoko Barne Jardunei hasiera euskaltzainburuak
eman die Arautegian aipatzen diren helburuak aztertuz, goizeko 9 t'erdietan,
otsailaren 24ean. J. San Martin, Jagon sailburuak karguan egon den urte haue
tako ekintza nagusiak eta gertatutako aldaketen azalpena egin du gero. 1979ko
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lehen jardunaldietatik euskararen norrnalizapen bidean emandako urratsak ai
patu ditu. Euskaltzaindiaren babespean ziren AEK, Euskararen Gaitasun Agi
riak, Bertsolarien txapelketak eta Itzultzaileen Eskola, dagozkien eskuetan
utziak dira orain. Euskararen legezko eskubideak zaintzeko agintariei igorri
tako adierazpenak aipatu ditu gero. Etorkizunari begira, herrialde bakoitzean
euskararen egoera desberdina da, eta tokian tokiko arazoak sortzen dira hiru
mugaz eta hiru jokabide politikoz banatutako Euskal Herrian. Hori dela eta,
ordezkaritzen arduradunekin osotu beharra ikusten du Jagon Saila, eta Arabako
ordezkaria proposatu du Sailburu. Elkarrizketa luzearen ondore nagusiak hauek
izan dira: Herri egoera norrnaldutako batean agintariei dagokie zuzenean hiz
kuntza zaintzeko ardura. Baina, ofizialki onartutako legeak ere ez dira beti be
tetzen, bete nahi direlarik ez da euskara jatorra erabiltzen eta gure hizkuntzaren
ahuleziak beste bultzada batzuren beharra badu. Euskararen Aholku Batzor
dean baditu Eusko Jaurlaritzak zenbait euskaltzain eginkizun hori betetzen la
guntzeko. Hala ere, aho batez aitortu da Jagon Sailaren beharra Euskaltzain
diaren barnean. Jagon Saila, beraz, pertsonetan sartu gabe, kargu hauek osotuko
dute: Arabako ordezkaria buru, Gipuzkoa, Iparralde eta Nafarroako ordezka
riek, diruzainak eta idazkariordeak. Oso interesgarria da aldaketa hau. Beraz,
Jagon Saila zertara mugatzen den eta batzorde bakarrekoa bihurtu. Horretarako
esan behar da hirugarren azpigaian honako hau esaten dela: Literatura. Ba
tzorde honek birmoldaketa sakona behar duela ikusi da. Aide batetik, orain arte
Jagon Sailean egondako bi batzordeak, euron gogoa ontzat emanez, Iker Sailera
aldatzen dira. Eta beste aldetik, batzarrean agertutako eritziak jasoz, sortzaileen
arloko presentzia falta da eta kritika egiten dutenen hutsunea ere nabarrnena
da. Euskalliteratura lantzen dutenen batzorde bat sortzea begi onez ikusten da.
J.M. Lekuona izango da Literatura batzordearen buru. Hiru azpibatzorde izango
ditu: Literatura klasikoa, F. Krutwig arduradun dela eta J.L. Lavin idazkari.
Herri Literatura, A. Zavala izango da arduradun eta P. Esnal idazkaria. Gaurko
Literatura, J.M. Lekuona arduradun dela, proposamen bat aurkeztuko du api
ririlerako, datorren urteko aurrekontuetan sartu ahal izateko". (lkus 6. erans
kina).

Lazkaon bi aldaketa nabari egiten dira, aide batetik, Jagon Saila batzorde
bakarra eta statusari begira bakarrik, eta bigarrena, Herri Literatura eta Bertso
laritza desagerturik, Literatura klasikoa eta Gaurko literatura bihurturik, Lite
raturako hiru azpibatzotdeak, Iker Sailera pasatu. Hala jarraitzen du, gaur egun
ere, Iker Saileko V. batzorde iraunkor gisa.

VII. Barne Jardunaldiak, 1991 (Ziburu)

Lapurdiko udal horretako egoitzan egin ziren 1991.eko otsailaren lean eta
2an VII. Barne Jardunaldiak. Gehienetan bezala, Jagon Sailak bere kapitulua
izan zuen eta H. Knorr sailburu izendatu berriak eman zuen bere txosten eta
proposamena. Hara hor zer dioen batzar agiriak:
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"VI. Jagon sailaren berriE. Knorr sailburuak eman duo Batzorde bakarreko
sail honen ekintzen azalpena egin ondoren, lehengoez gain kide berriak pro
posatzen ditu, hots, lehengo herrialdeetako ordezkariez gain, beste batzuk ere
beharrezkotzat jotzen direlarik, hain zuzen hurrengo hauek: J.M." Velez de
Mendizabal, arabarra; X. Kintana eta A. Urrutia, bizkaitarrak; lA. Letamendia,
gipuzkoarra; A. lfiigo eta P. Zabaleta, nafarrak; R. Camblong, lapurtarra. Onar
tzen da proposamena. Beraz, honela gelditzen da Jagon Saila: buru E. Knorr,
idazkari J.L. Lizundia, kideak: lA. Arana Martija, R. Camblong, P. Charritton,
A. lfiigo, X. Kintana, J.M. Lekuona, J.A. Letamendia, J.M. Satrustegi, A. Urru
tia, J.M." Velez de Mendizabal, P. Zabaleta, M. Zalbide."

Bor ikusten da Lazkaon bi urte lehenago hartutako erabakia, alegia, sta
tusaz mugatutakoa batzorde bakarrean jarraituarren, pixka bat zabalduago gel
ditzen zela Jagon Saila. Berrialdeetako ordezkariez gain, beste batzuk ere be
harrezkotzat jotzen baitzituen sailburuak. (Ikus 7. eranskina).

VIII. Barne Jardunaldiak, 1993 (Zornotza)

Zornotzako Barnetegian egin ziren 1993.eko maiatzaren 27 eta 28an, VIII.
Barne Jardunaldiak. Baina kasu honetan aurrerago, martxoaren 26an, Nafa
rroako Diputazioaren jauregian egindako bilkuran, onartu zen batzorde orga
nigrama eta kideak ere. Jagon Sailak, lehen bezala, batzorde bakarrekoa ja
rraitzen zuelarik. Bala eta guztiz ere hiru aholkulari ere izan zituen, nobedadea
da hau dena den. Bara zer dioen batzar agiriak:

"Batzordeen berriztapena egin da gero. Azken bi hilabeteetan jaso diren
eskari-iradokizunakjaso ondoren Zuzendaritzak bere proposamena aurkeztu du
eta onartua gelditu da (ikus organigrama)."

Zornotzako Barnetegiko jardunaldien xede nagusia Arautegia eta Barne
Erregelak aztertzea eta eraberritzen hastea izan zen. Borri lotu zitzaion jardu
naldien xedea eta nahiz eta hor Barne Erregeletan batzordeen egituraz hitz egin,
eta gero hala onartu, izendapenak, esan bezala, bi hilabete lehenago Irufiean
eginak ziren. Bala eta guztiz ere, interesgarria da gerotxoago onartu ziren Bar
ne Erregelek zer esaten duten Jagon Sailaz eta batzordeez. (Ikus 8. eranskina).

IX. Barne Jardunaldiak, 1995 (Legutiano)

Legutiano/Billerleko Larrabea Golf etxean egin ziren 1995.eko martxoaren
3ln eta apirilaren lean, IX. Barne Jardunaldiak. Gai nagusia, baliabideak az
tertzea zen, alegia, giza eta diru baliabideak, baina beste gaiak bertan behera
utzi eta Euskaltzaindiaren diru egoerari ekin zioten bereziki, egoera larrian bai
tzegoen Akademia une hartan. Bala eta guztiz ere, bigarren egunean, batzorde
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berriztatzeari ekin zion Euskaltzaindiak eta proposamena onartu zen, alegia,
Jagon sailburuari dagokionez, Miren Azkarate izendatu zelarik batzordeburu
eta hurrengoa hilari zegokion osaka bilkuran, alegia, apirilaren 28an, Donos
tian, Miramongo ETBren bigarren egoitzan, batzordeen horniketaz hara zer
dioen agiriak:

"J.L. Lizundia idazkariordeak idatziz bidalitako eskaintzak irakurtzen ditu,
hots, L. Villasantek Euskara Baturako; F. Ondarrak, Gramatika batzorderako;
Miren Azkarate Jagon sailburuak, orain arte dagoen batzorderako... Euskal
tzainburuak batzordeburuei datorren maiatzaren 20rako idakarien eta kideen
proposamenak igortzeko eskatzen die, gero hileroko batzarrean hornitzeko."

Heletako Herriko etxean, maiatzaren 26an burutu ziren batzordekideen
izendapen guztiak. (Hara hor 9. eranskina). Aldaketa bat nabari da, dena dela,
Barne Jardunaldi hauen ondorioz eta Heletan buruturiko batzorde organigra
man eta hau da: bi eratako kideak dituela Jagon Sailak, aIde batetik, buru eta
idazkariaz gain, 6 kide eta bestetik aholkulariak eta gehienbat, herrialdeen or
dezkari gisa daudenak Ramuntxo Camblong eta Pierre Charritton Iparraldetik,
Patxi Goenaga Arabatik, Juan Mari Lekuona Gipuzkoatik eta Jose Mari Sa
trustegi Nafarroatik. Ez zen agian zehatz finkatu batzuen eta besteen arteko
berezitasuna eta zeregina. Baina kontuan har genezake Euskaltzaindiaren Barne
Erregelak: "34. Ordezkaritzei dagokie neurri handi batean -nahiz eta ez berei
bakarrik-, bakoitzak bere eskualdean, Euskaltzaindiaren bi Sail nagusietarik
baten arta izatea: hots, hizkuntzaren lagon Sailarena (Arautegia, 2. art.)".

X. Barne Jardunaldiak, 1997 (Iraizotz)

Kontzeju-etxean egin ziren 1997.eko martxoaren 21ean eta 22an. Jardu
naldi horietako gai nagusia batzordeak berriztatzeaz gain, Iker Saila izan zen.
Ondorioz, ez zen Jagon Sailari buruzko hausnarketarik egin, hori bai, batzordea
berriztatua zegoen urtarrilaren 31n, egoitzan egindako batzarrean. Honela osa
tua gelditu zen: buru: Miren Azkarate, idazkari: Xabier Mendiguren, kideak
Dionisio Amundarain, Erramun Baxok, Joseba Butron, Piarres Charritton, Igo
ne Etxebarria, Patxi Goenaga, Juan Luis Goikoetxea, Andres Inigo, Patxi Inigo,
Daniel Landart, Juan M. Lekuona, Manuel M. Ruiz Urrestarazu, Andres Urru
tia, Jose Ramon Zubimendi. Beraz, ia lehengo berberak, aholkulariak ere kide
bihurtuz. (Ikus 10. eranskina).

XI. Barne Jardunaldiak, 1999 (Baiona)

Orain hemen gaude Baionan, Xl. Barne Jardunaldietan, hirugarren itzuliari
hasiera emanez, eta hirugarrenez Iparraldean egiten ditugularik gainera. Jagon
Saila, une honetan, bidegurutze baten aurkitzen da. Azken 20 urteotan, ba-
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tzorde anitzez osotua izan da, astiro-astiro, batzorde bakarrera lerratuz. Zenbait
osoko bilkuratan eta bestetan aipatu da, statusaz eta bestetaz arduratu beharra
ere. Agian, euskararen kalitatea jagoteaz gain, statusaz ere arduratzea lekarke,
Juan San Martinen txostena irakurria dudanetik bide hori berreskuratzera doala
dirudi. Aipatu da euskalkien jagotea ere beharrezko dela, zenbait iradokizun
egin zituzten ildo horretatik, Juan Luis Goikoetxea sailkideak eta Juan Martin
Elexpuru bergararrak, Tolosan egin ziren II. Jardunaldietan. (Ikus karpetako II.
Jagon separata). Oraintsu, ildo horretatik zerbait idatzi du Koldo Zuazo eus
kaltzain urgazleak ere. Hiru hauen asmoa ez dirudi doanik euskalkien ikerketa
dialektologikora, alegia, Euskal Herriko Hizkuntz Atlasaren esparrutik, ez gai
nontzeko ikerketa monografikoetatik, alegia, Iker Sailetik, baizik eta Jagon Sai
letik. Miren Azkarate andreak 1995az geroztik Jagon sailburuak ere badu txos
ten orokor bat guzti honetaz.

Beraz, Jagon Saila lehengo organigramara itzuliko ote?, bi edo hiru ba
tzordeetara? Badut nire iritzia eta hitza, zuena da ordea hitza eta boza. Eta
txosten hau bukatu dut.
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1. ERANSKINA

BATZORDEEN ORGANIGRAMA 1979

~

Gidaritza teknikoa:
X. Mendiguren
P. Uribarren
J. J. Zearreta

Jagon Saila
Buru: 1. San Martin

~
Alfabetatze-
-Euskalduntzearena:
Harremanetakoa:
Buru eta Gipuzkoarako:

J. San Martin
Arabarako: E. Knorr
Nafarroarako:

J. M. Satrustegi
Bizkairako: 1. L. Lizundia
Jparralderako: P. Charritton

/
Betsolariena
Buru: A. Zavala
Jdazkari: J. M. Iriondo
Kideak:

A.Irigoyen
E.Larre
1. M. Aranalde
F. Artola
M.Itzaina
M.Izeta
J. M. Lekuona
A. Aranburu
A. Muniategi

Irakaslegoarena
Buru: A. Irigoyen
Jdazkari: X. Mendiguren
Kideak:

E. Knorr
P. Charritton
X. Kintana
l. Laspiur
J. A. Letamendia
P. Uribarrena
1. 1. Zearreta
J. L. Goikoetxea
J. A. Mujika
A.Ozamiz

Oinarrizko euskara
Buru: l. Berriatua
Jdazkari: J. J. Zearreta
Kideak:

1. L. Alvarez Enparantza
X. Kintana
J. L. Goikoetxea

Elebitasunaz harremanak
Buru: J. M. Satrustegi
Jdazkari: J. L. Lizundia
Kideak:

E. Knorr
J. San Martin
J. A. Letamendia
X. Mendiguren
P. Uribarren
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2. ERANSKINA

EUSKALTZAINDIKO BATZORDEEN ORGANIGRAMA
(Loiolan, J981-1-24ean, onartu zen arabera)

Jagon Saileko Batzordeak

Buru: 1. San Martin

Oinarrizko Euskara:

1. Berriatua, buru
1. 1. Zearreta, idazkari
1. L. Alvarez
X. Kintana
1. L. Goikoetxea

* * *
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Jrakaslegoa:

A. Irigoyen, buru
1. 1. Zearreta, idazkari
P. Altuna
E. Knorr
P. Arregi
P. Charritton
J. Fz. Setien
X. Kintana

Kideak:

X. Mendiguren
J.A. Mujika
P. Uribarren
J. M. Aleman
A. Ariznabarreta
G. Aurrekoetxea
M. Azkarate
R. Badiola
G. Elorza
J. L. Goikoetxea
1. Usabiaga

Bertsolaritza:

A. Zavala, burtt
1. M." Iriondo, idazkari
A. Irigoyen
E. Larre
J. M." Aranalde
F. Artola
M. Itzaina

Kideak:

M. Izeta
1. M." Lekuona
A. Aranburu
J. M. Etxezarreta
R. Iraola
A. Muniategi
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Euskalariekin harremanak:

Batzorde Eragilea:
I. San Martin, bunt
1. A. Arana, idazkari

Kideak: 1.A. Etxebarria
X. Gereno
P. Sancristoval

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Kontseilariak:

L. Mitxelena, Iker Sailburua
1. M." Satrustegi
P. Altuna, aleman eremua
E. Knorr, ingal., japoniar eremua
I. Haritschelhar, frantses eremua
K. Rotaetxe, frantses eremua
X. Kintana, sobiet eremua
1. Bilbao, [par Amerika eremua

Literatura batzordea:

F. Krutwig, buru
(gainontzekoak oraindik izendatzeke)

3. ERANSKINA

EUSKALTZAINDIAREN ORGANIGRAMA

Batzorde iraunkorrak (1)

V. Literatura (J.S.) (*)

F. Krutwig, buru
A. Lertxundi, idazkari
X. Diharce
J. Hiriart-Urruty
J. Kortazar
K. Otegi
A. Urretabizkaia

VI. Bertsolaritza (J.S.)

A. Zavala, buru
1. San Martin, buru-orde
A. Aranburu, idazkari
A. lrigoyen
E. Larre
1. M.a Aranalde
J. M.a Iriondo
M. Itzaina
J. M." Lekuona
1. M." Etxezarreta
A. Muniategi

(I) 1983-V-23ko batzarrean onartua.

(*) Oharra: (l.S.) = lagan Saileko batzordeak direla aditzen ematen duo
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Batzorde suntsikorrak

333

Etsaminak (1.S.)

A. Irigoyen, buru
IJ. Zearreta, idazkari
P. Altuna
P. Arregi
M. Azkarate
J. M.a Azpiroz
P. Charritton
J. Fdez. Setien
P. Goenaga
J.L. Goikoetxea
X. Kintana
P. Uribarren
J. M." Aleman
A. Ariznabarreta
G. Aurrekoetxea

Oinarrizko Euskara (1.S.)

J. San Martin, buru
I. Unzurrunzaga, idazkari
R. Badiola
J. L. Goikoetxea
P. Uribarren
G. Aurrekoetxea
N. Agirre

* * *

4. ERANSKINA

III. JAGON SAILA

111.1. Literatura batzordea

Burua: Federico Krutwig

Buruordea: Alfonso Irigoyen

Idazkaria: Manu Ertzilla

Kideak: Juan Luis Goikoetxea
Jesus Lavin
Michael Morris
Martin Sansinenea eta
Iparraldeko bat izendatu gabe
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111.2. Herri literatura batzordea

Buru: Antonio Zavala

Buruordea: Juan San Martin

Idazkaria: Antton Aranburu

Kideak: Jose M." Aranalde
Jesus M." Etxezarreta
Jose Mari Iriondo
Mitxel Itc;aina
Emile Larre
Juan M." Lekuona
Abel Muniategi

111.3. Azterketen batzordea
(Batzorde suntsikorra)

Burua: Alfonso Irigoyen

Buruordea: Jose M." Satrustegi

Idazkaria: Juan Jose Zearreta

Kidea: Andres lfiigo

111.4. Oinarrizko Euskararako batzordea (*)
(Batzorde suntsikorra)

Burua: Juan San Martin

Idazkaria: Imanol Unzurrunzaga

Kideak: Norberto Agirre
Gotzon Aurrekoetxea
Ricardo Badiola
Juan Luis Goikoetxea
Patxi Uribarren

(*) Lekarozko Barne Jardunaldietan 1985-IV-29/30 aurkeztua eta Bilbon, 1985-V-3Ian birretsia.
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5. ERANSKINA

BATZORDE GUZTIEN ORGANIGRAMA (*)

Literatura:

F. Krutwig, buru
A. Irigoyen, buru-orde
J. Lavin, idazkari
M. Erzilla
J. A. Etxebarria
J. L. Goikoetxea

Herri Literatura (Bertsolaritza):

A. Zavala, buru
J. M. Etxezarreta, idazkari
J. M. Aranalde
A. Aranburu
A. Irigoyen
1. M. Iriondo
M. Itl;aina
E.Larre
J. M. Lekuona
A. Muniategi

Oinarrizko Euskara:

J. San Martin, buru
N. Agirre
R. Badiola
1. L. Goikoetxea

(*) 1987.eko martxoaren 27 eta 28an, Angelun, onartua.

6. ERANSKINA

VI. JAGON SAILAREN BATZORDEA

lagon Sailburu eta Gasteizko Ordezkari: Endrike Knorr
Donostiako Ordezkari: Juan M.a Lekuona
Irufieko Ordezkari: Jose M. Satrustegi
Baionako Ordezkari: Pierre Charritton
Egoitzatik: Jose Antonio Arana, Diruzaina

Jose Luis Lizundia, Idazkari-ordea
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7. ERANSKINA

VI. JAGON SAILA

Buru: Endrike Knorr

Idazkari: Jose Luis Lizundia

Kideak: Jose Antonio Arana Martija
Ramuntxo Camblong
Pierre Charritton
Andres HUgo
Xabier Kintana
Juan M." Lekuona
Juan Antonio Letamendia
Jose M." Satrustegi
Andres Urrutia
Jose M." Velez de Mendizabal
Patxi Zabaleta
Mikel Zalbide

8. ERANSKINA

VI. JAGON SAILA

Buru: Endrike Knorr

Idazkari: Andres Urrutia

Kideak: Ramuntxo Camblong
Pierre Charritton
Andres HUgo
Xabier Kintana
Federico Krutwig
Juan M." Lekuona
Jose Luis Lizundia
Manue M. Ruiz Urrestarazu
Jose M." Satrustegi
Jose M." Velez de Mendizabal
Mikel Zalbide

Jose Antonio Arana Martija (aholkulari)
Juan Antonio Letamendia (aholkulari)
Patxi Zabaleta (aholkulari)
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9. ERANSKINA (*)

VII. JAGON SAILA

Buru: Miren Azkarate

Idazkari: Andres Urrutia

Kideak: Erramun Baxok
Andres Hiigo
Federico Krutwig
Xabier Mendiguren
Mauen M. Ruiz Urrestarazu
Jose M. Velez de Mendizabal

Aholkulariak: Ramuntxo Camblong
Pierre Charritton
Patxi Goenaga
Juan M. Lekuona
Jose M. Satrustegi

(*) 1995-05-26an, Heletan, onartua.

10. ERANSKINA (*)

B. Jagon saila: Sailburua: Miren Azkarate

Buru: Miren Azkarate

Idazkari: Xabier Mendiguren

Kideak: Dionisio Amundarain
Erramun Baxok
Joseba Butron
Pierre Charritton
Igone Etxebarria
Patxi Goenaga
Juan Luis Goikoetxea
Andres lfiigo
Patxi lfiigo
Daniel Landart
Juan M. Lekuona
Manuel M. Ruiz Urrestarazu
Andres Urrutia
Jose Ramon Zubimendi

(*) 1997-01-31an, Bilbon, egoitzan, onartua.
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lAGON SAILA: GAURKO EGITASMOAK

Baiona, 1999-II-26

Miren Azkarate,
euskaltzain osoa eta lagon Sailburua

A) 1995eko HELBURUAK

1995eko urrian aurkeztu nuen lagon Sailaren Egitasmoaz izeneko txos
tena, Jagon sailkideen artean lehenik, eta euskaltzainen osaka bilkuran hurren,
epe luzerako balio zezakeen egitasmoaren nondik norakoak finkatu nahian. Mi
kel Zalbidek 1991an aurkeztutako txostena abiapuntu harturik, Euskaltzaindia,
eta honekin batera Jagon SaiIa, 1918an sortu zirenetik, gauzak zertan aldatu
diren, eta gaur egun zein eginkizun izango genituzkeen aztertu nahi nituen.
Funtsean, 1991an esan bezala, bi adar nagusitan bil daitezke Jagon Sailaren
eginkizunak:

a) Euskararen erabilera bermatzea eta zabaltzen saiatzea: hots, jendaurre
ko agerkari desberdinetan gure hizkuntza neurri egokian presente egon dadin
ahalegintzea.

b) Euskararen erabilera zuzena eta egokia eragitea, jendaurreko edota
jendarteko hainbat esparrutan (komunikabideetan, iragarki-seinale eta publizi
tate-agerpenetan, ikasliburuetan...) hain sarri agertzen diren erabilera desego
kiak ahal den neurrian zuzenduz. Honek, besteak beste, esan nahi du:

- Egunkari-aldizkarietako eta irrati-telebistetako euskarak garbia, ereduz
koa, izan behar lukeela. Eta horren ardura badela Jagon Sailarena.

- Ikasmaterialak ere euskara onean beharko genituzkeela.

- Bide-seinaleak, kale- eta toki-izenak, denda-iragarkiak etab. euskara ja-
tor eta ulerterrazean ikusi beharko genituzkeela eta Jagon Sailak laguntza es
kaini behar lukeela.

- Administrazio-alorreko idazki ofizialak ere euskaraz, eta euskara egoki
batean, jaso beharko genituzkeela.

Helburu horiek begien aurrean izanik, honako helburuak aipatzen nituen
1995ean:
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1. Erakunde eta lantaldeekin harremanak sortzea
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Hizkuntza Politikarako Sailordetzarekin eta Nafarroako Zuzendaritzarekin,
Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuarekin, Foru Diputazioetako Euskara Zer
bitzuekin (edo itzulpen taldeekin), HABErekin, EUDELekin, EKBekin, Euskal
Kultur Erakundearekin, eta luze-zabal euskara bultzatu nahian herrietan sortu
diren taldeekin harremanetan jarri, Jagon Sailari zer eskatuko lioketen entzun,
eta ondoren eskariei erantzunik emateko modurik egokienen bila hasi (edo ho
rretarako indarrik dugun neurtu).

Argitaletxeetako euskara-arduradunekin harremanetan jarri eta galdetu
orain arteko batasunerako arauak ondo heltzen zaizkien, nahikoa diren, zeren
beharra ikusten duten...

2. Hezkuntzaren munduan

Hiru modutako kezka eta beharrak:

a) Euskara zuzena, gramatikala: ikastaroen beharra, batetik ume eta gaz
teen ahotan entzuten diren akats larrienak zuzentzeko (horren garrantziaz ja
bearazteko), bestetik irakasleen zalantzei erantzuteko eta, beharrezko ikusiko
balitz, batasuneko gomendio eta arauen berri emateko.

b) Ahoskera-ikastaroak: ahoskera-arauen hedatzea.

c) Euskalkien lekua: hezkuntzako arduradun eta irakasleekin eztabaida
guneak sortu; bai eta eskolaz kanpoko jarduerak prestatzen dituztenekin ere.

3. Komunikabideetan

a) Ikastaroak.

b) Terrninologia: Jagon Sailak berak ez du Ian handiegirik egin beharrik,
hasierako akuilu-Iana nahikoa izan daiteke. Dabilen terminologia bildu, corpus
bat osatu, lantalde zabala (Ipar eta Hegoaldeko irratietako, EITBko, egunkari
eta aldizkarietako ordezkariak bilduko dituena) bildu, datuak aztertu, akor
dioetara iritsi eta horren zabalkundea egitea, lehendik urratutako bideak ja
rraitzea baino ez da.

4. Administrazio mundua

Koordinazio beharra, terminologia kontuetan, idazki ofIzialetan... IVAP
eta HAEEren artean, esaterako; edo Nafarroako Gobemuarekin.
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5. Euskaltzaindiaren corpusaz
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Horiek guztiak jendearen esku nola jarri, zein baldintzatan, etab. aztertu
beharko litzateke ahalik lasterren. Inforrnatizazio egoki baten bidez, nahi due
nak bere ordenadoretik sarbidea izatea lortu beharko genuke. Horretarako zein
urrats eman behar den eta norekin hitz egin behar den tratatzen hasi beharko
genuke hainbar arinen.

6. Jagon Sailaren "status" mailako eginkizunak

Euskararen erabilera bermatzen eta zabaltzen saiatu, kasuan-kasuan gerta
daitezkeen arazo eta zuzengabekeriei erantzuna emanaz.

B) HIRU URTEAN EGINDAKOA

Hiru urtean lanean jardun ondoren, 10 bat bilera eginaz urtero, egun osoko
barnejarduna egitea erabaki zuten Jagon sailkideek. Ondoren aipatzen dituda
nak, urrian Donostian egindako gogoeta horretarako prestatutako txostenetan
daude jasoak.

Erakunde eta lantaldeekin harremanak sortzea

Neurri batean lortu dugu; beste neurri batean ez. Egia da hiru bider egin
ditugula Jardunaldiak edo Topaketak, eta beti izan ditugula irakaskuntzako, ko
munkabideetako, administrazioko edo argitaletxeetako jendearen galderak. Gai
izan gara haien galderak eta zalantzakjaso, zegozkien batzordeei pasa, eta, ahal
izan denean, erantzunak jasotzeko. Baita zalantzak sailkatuz eta erantzunak
emanez txostenak egiteko ere, Euskara-n argitaratu direnak. Horretaz gain, To
losan 1996ko uman II Jagon Jardunaldiak antolatu ziren, Euskalkiak, tokian
tokiko hizkerak eta batua aztergai hartuz, baita "hizkuntza-ereduen" gaia ere.

Behar bada, aIde horretatik ezin dugu askoz gehiago espero. Baina, bi urte
hauetan izan dugun harremanaren ondoren, bi puntu azpimarratu nahi ditut:

a) Batetik, jendeak urtean behingo harremanaz gain, unean uneko zalan
tzak argitzeko bideren bat galdegiten duo Horixe da, bestalde, Euskara Bizi
berritzeko Plan Nagusia-n, arlo bakoitzerako helburuak zehaztean, euskararen
corpusari eta kalitateari dagokion VI.3.3.a. puntuan jasotzen den kontuetako
bat: "Kezka eta zalantzak argitzeko bitartekoak jarri: telefono linguistikoa,
aholku-taldeak, galdekizunak, berripaperak eta abar". Uste dut izan dezakegula
aukera horren gainean zerbait egiteko. Hau dela eta, Joxe Ramon Zubimendik
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"Jagon Sailaren Garapena" izeneko txostenean aipatzen dituen bi kontu jaso
nahi ditut hemen bereziki:

- Azken urteetan lanean hasi diren euskara teknikari, hizkuntza ardura
dun, zuzentzaile, etab.en zalantzez, horiek koordinatzeaz nor arduratuko da?
"Esaterako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, IVAP delakoa, Duda
muda izeneko kontsulta-zerbitzua eskaintzen hasia da (telefax bidez eta posta
elektronikoz) administrazioaren alorreko hizkuntz zalantzak argitzen laguntze
ko. Baina nork argituko ditu IVAPeko bertako aholku-emaileen hizkuntz za
lantzak? Noiz? Nola?".

- Jagonet azpisare informatikoa sortzea; Euskaltzaindiak berak antolatu
tako sare informatikoaren zati bat: Jagon sailaren eginkizunak bete ahal izateko
antolatutako zerbitzu informatikoa, "Jagonet azpisarean sartzen denak, Eus
kaltzaindiarengandik hartarako sarbidea eta giltza eskuratu dituenak, euskal
gintzako profesionalen zerbitzura antolatutako plaza aurkituko duo Plaza hori,
profesionalen ordezkariekiko harreman bizietarako zerbitzu hori, etengabeko
Jagon topalekua izango da, Euskaltzaindiaren kontrolpean. Jagonet azpisarean
zerbitzuok eskainiko dira [euskalgintzako profesionalen araberako] sei alorre
tan berezita (hezkuntza, komunikabideak, euskararen irakaskuntza, herri-ad
ministrazioa, itzulpengintza eta enpresa eta elkarteak):

• Kontsulta eta aholku-zerbitzu bateratua eta eguneratua.

• Trebakuntza-ikastaroetako partaidetza koordinatua.

• Euskaltzaindiari buruzko albisteak (komunikabideetarako).

Kazetaritzari dagokion alorreko aholku-zerbitzua (alor hori bereziki) or
dutegi jakin batekin antolatu beharko da, komunikabideetako behar izanen ba
patekotasuna dela eta. Besteak ere, hor nonbait. (Iker saileko batzordeetako
kide bana Jagon sailkide ere izateak guztik bermatuko luke, eta asko arinduko,
alorrez alorreko aholku zerbitzua)".

Baina ondo neurtu beharko litzateke nor arduratzen den erantzunak ema
teaz, nola lortu bakoitzak bere iritzia ez ematea... Aholku-taldeak eratu nahi
badira, erakunde edo elkarte bakoitzarekin nola landu puntu hori; nola hasi
lanean, gure ahaleginaren biderkatzaile izango diren lagunekin. Hala ere, uste
dut egin dezakegula zerbait.

b) Bestetik, harreman-sarea osatzeko deiari kezka eta interesa dutenek
erantzun diote. Nola lortu, ordea, eguneroko langintzan beren euskara hobetu
beharrean dauden horiengana iristea? Nola lortu gaur horrenbeste hedatzen ari
diren egitura okerrei ateak ixtea? Nola lortu alorrez alor "kalitatezko ereduak"
landu eta bultzatzea? Eta honek, ikastaroen beharretara narama.
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Batez ere hezkuntza eta komunikabideetako lagunentzat. Egiten diren aka
tsak zuzendu, ahozko eredu egokia lortzen ahalegindu. Hauxe idatzi zuen Xa
bier Mendigurenek "Euskararen Kalitatea eta Euskal Erakundeekiko Harre
manak" izeneko txostenean:

"Balantze bat eginez gero esan genezake euskalgintzako sektore batzuek,
orohar, arreta handiarekin jarraitu izan zaizkiola araugintza-prozesuari eta zen
bait idazle, kazetari eta itzultzaile arau-betetzaile fidel izan direla ere aitortu
beharra dago, nahiz eta oraindik hedapen oso eta egokia egiteko Ian egin be
harra dagoen. (...)

Ez dago gauza bera esaterik irakaskuntzari buruz, bere osotasunean har
turik, ezta adierazpen mintzatuaren sostengutzat idatzia erabili izan duten ko
munikabideez (irratia eta telebistaz) ere orohar. Idatzitik mintzatura pasatu be
harm, inprobisazioa, hizkuntz kalitate desberdineko jendearen diskurtsoak
eskaini beharra, komunikagaitasunaren aitzakia eta abar izan dira, oraindik
eman beharreko pausoak agerian jarri ez ezik, alor horretan dauden arazo uga
riren aurrez aurre jarri gaituztenak. Erdi-ahozkotasunak gero eta garbiago jarri
digu mintzatuaren eta idatziaren arteko lotura estua eta sail horien arteko zu
biak ezarri eta finkatu beharra, standarra eta euskalkiaren arteko harremanak
ere argitu eta zehaztuz. Eta hauxe bihurtu da etorkizuneko hizkuntz kalitaterako
erreferentzigune garrantzitsu."

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia-n ere jaso den beharra, bestalde:
"Euskara hobetzeko ikastaroak antolatu, euskaltegietako irakasleentzat, ko
munikabideetako esatari eta kazetarientzat".

Behin baino gehiagotan izan dugu hizpide ikastola eta euskal eskoletako
hizkuntzaren kalitatea; arduradunekin ere hitz egin da. Nola jarraitu behar dugu
urratsak eginez? Hemen ere, astiro-astiro, ikastoletako arduradunekin eta Hez
kuntza Sailekoekin bilera bat baino gehiago egin beharko genituzke, egoeraz
jabetu daitezen eta ikastaroak antolatzen eta jendea kontzientziatzen lagun die
zaguten.

Ikastaro hauek helburu bat baino gehiago bete ditzakete batera: hutsak zu
zendu, ahozkotasun egokia lortu, batasunerako arauak ezagutarazi eta eredu
egokia (besteak beste, Juan Luis Goikoetxeak bere txostenean azpimarratzen
duen legez, euskaraz estandarrerako egon daitezkeen aukeren artean, ingurukoa
kontuan hartzea) eztabaidatu eta landu.

Ikastaroak nork emango dituen, zein gai jorratuko den, etab. ere aztertu
beharko da, koordinazioa nahitaezkoa eta funtsezkoa da eta. Izan ere, askotan
ez dugu geuk jardun beharko horretan. Zorionez bada jende prestatua. Baina
bildu egin behar dira, beren lanlekuetan horretarako aukerak eskaini behar zaiz
kie, haiekin bildu eta ikastaroetako edukiak landu behar dira...
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EGA (Euskararen Gaitasun Agiria) lortzeko ematen diren ikastaroetan,
horko azterketetan, zuzentzaile-batzordean... egiten diren hizkuntza-aukerak
hizpide izan ditugu bizpahiru bider Jagon saileko bileretan. Baina arrazoi des
berdinak direla medio, ez dugu lortu oraindik ezer egiterik.

Euskalkien lekua

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia-k aipatzen du puntu hau ere: "Ira
kasleak eten gabe prestatu euskara batuaren eta euskalkiaren artean zubiak egi
teko, eta euskalkietan bizi-bizirik dauden egiturak eta errejistro diferenteen ere
duak irakatsi ikasleei, tokian tokiko hizkerara egokituz". Bada, gainera, talde
bat baino gehiago tokian tokiko hizkera indartzeko ahalegian dabilena. II Jagon
Jardunaldietan ere txosten bat baino gehiago izan zen kontu honen gainean. Ez
dut uste guri dagokigunik lekuan-Iekuan zer bultzatu behar den eta zer ez ez
tabaidatzen hastea; baina bai jende lanean jartzea, akuilu-Iana egitea. Irakas
kuntzan ikusten dut behar gorriena, komunikabideetan baino areagokoa. (Prak
tikan badira irratiak euskalkia darabiltenak nagusiki, baita herri-aldizkariak ere.
Azken hauek, gainera, badute gai horren gaineko kezka eta antolatzen dituzte
jardunaldiak eta eztabaidaguneak).

Terminologia

Beharrezko lana izanik ere, ez nioke lehentasunik emango, badirelako ho
rretaz arduratuko direnak, nahiz Euskaltzaindiak eman beharko lituzkeen oi
narrizko irizpideak, nire iritziz.

Arau, kontsulta eta corpusen informatika bidezko zabalkundeaz

Dakizuenez, hilabeteak dira Jagon Sailak, alor honetan ikusten zituen be
harren berri eman zionetik Zuzendaritzari. Erantzuna ere jaso genuen. CEN
TRISA etxeak ere egin zuen txosten mardula, Euskaltzaindiaren beharrak zein
ziren zehaztuaz. Espero dezagun hurrengo hilabeteetan izango dela aukera in
forrnatikaren munduan aurrera pauso garrantzitsuak emateko.

Estatus mailako eginkizunak (Iparraldea eta Nafarroa)

a) Euskal Autonomia Erkidegoan euskarari egiten zaizkion erasoak: Zer
bait berezia gertatzen denean erantzuna prestatzea, hala baderitzogu Zuzen
daritzari eta euskaltzain osoei horren berri ematea izango da aurrerantzean ere
gure eginkizun garrantzitsuetako bat.



JAGON SAILA: GAURKO EGITASMOAK - Miren Azkarate 345

b) Euskarak egoera ahulagoa duen lurraldeak: Nafarroa eta Iparraldea.
Guztiok dakigu, "jagote" lana beharrezkoago izan daitekeela Nafarroan eta Ipa
rraldean. Erramun Baxok-en "Euskaltzaindiaren zeregina Ipar Euskal Herrian"
txostena irakurri ondoren, Garapen Kontseiluarekin eta Hizkuntz Kontseilua
rekin elkarlanean nola ari gaitezkeen, zein laguntza-mota eman dezakegun iku
si beharko dugu.

Bestalde, Ipar eta Hegoaldearen arteko koordinazioa, hizkuntza kontuetan,
nola segurtatu ikusi beharko genuke. Berriro ere informatikak laguntza eskain
dezake, baina ardura hartuko dutenak beharko genituzke berriro ere.

Eta, zer esanik ez, akatsak zuzentzeko, eredu egokia lortzeko... ikastaroek
hona ere iritsi beharko lukete, bai eta tokian tokiko hizkera indartu eta bizi
berritzeko ahaleginak ere.

Helburuak nola lortu

1995ean baino sailkide gehiago izan arren, eta lurralde eta lanbide des
berdinetako ordezkariak biltzen ahalegindu arren, ezinbestekoa da, nire iritziz,
beste modu batean antolatzea. Bestela, hilero bilduta ere, nekez lortuko dugu
aurreko orrialdeetan aipatutako beharrei erantzuteko aurrera pausoak ematea.
Beraz, niri dagokidanez, gaurko barne jardunaldi honetatik beste lan-eskema
bat atera nahiko nuke. Hauxe da nire proposamena: bakoitzak zein eginkizu
netan jardun nahi duen (edo non ikusten duen bere lekua) esan, eta eginkizun
bakoitzaren arduradunak izendatzea. Horiek hasi beharko dute alor bakoitzean
urratsak egiten, eta proposamenak ekartzen. Gerta daiteke sailkide gehiagoren
beharra izatea, edo Jagon Saila ere batzordetan antolatzea komenigarri izatea.
Joxe Ramon Zubimendiren iritziz "eraginkortasunari begira, aide bietako sail
kidez hornitzea komeniko zaio Jagon sailari:

- Lanerako alor bakoitzean jakitun dagoen sailkide bana (I).

- Iker saileko batzorde bakoitzetik sailkide bana".

Jardunak erakutsiko du bide egokiena zein den. Gero, bi edo him hila
betetik behin egin ditzakegu bilera orokorrak, egitasmo bakoitza zertan den
elkarri berri emateko.

Urtea amaitu baino lehen aurkeztu nahiko nioke Zuzendaritzari, hurrengo
bi urteetan Jagon Sailak bere gain hartuko dituen eginkizunak zein diren, gu
tako nor arduratuko garen bakoitzaz, eta lehen urratsak zein izan daitezkeen.
Uste dut mahai gainean ditugun txostenetan gauza batzuk nahikoa landuak dau
dela. Beste batzuk gehiago zehazten ahalegindu beharko dugu. Nolanahi ere,

(I) Lehen ere aipatu ditugun aIorrak dira horiek: hezkuntza, komunikabideak, administra
zioa...
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Euskaltzaindiak Barne Jardunaldiak egiten dituenean azaldu nahiko nituzke
gure jardunbide berriak.

C) ETORKIZUNARI BEGIRA

B. puntuan aipatu dudana izan zen urriko barnejardunaldiko gaia; han
egindako gogoetak. Egun hartako erabakia, ostera, alor desberdinak hartuz
(hezkuntza, komunikabideak, euskararen irakaskuntza, administrazioa...), gutun
bana zuzendu Jagon sailaren egitasmo nagusiaren berri emanaz, eta galdetu zer
eskatuko lioketen Euskaltzaindiari, zertan lagun diezaiekeen Euskaltzaindiak
(edo Jagon sailak). Oraindik ez dira erantzun guztiak jaso, Itzulpengintza eta
argitaletxeen mundukoak falta dira, eta Herri-administraziokoak), baina hauxe
da heldutakoaren laburpena, Jagon sailak azken urteetan begiz jo dituen egin
kizunetan oso oker ez zebilela erakusten dutenak:

1. Komunikabideak

a) Arauen inguruko zalantza, eskaera eta kexuak.

b) Euskalkiak eta euskara batua ("Euskaltzaindiak argitu beharko luke
noiz erabili behar den euskara egunerokoa eta noiz dotorea"; hau da, noiz mar
titzen eta noiz astearte).

c) Kalitatea "une egokian eta era egokian" egitea. Baina hori lortzeko
"Mendebaldean ez bada bertakoa indartzen alperrik izango dira arauak, eta
«euskal-totelen aberri erdalduna» baino ez da izango".

d) Ahozko erregistroa: zuzentasuna zer den definitu eta noiz den bete be
harrekoa finkatu. "Ahozkotasunari begira irizpide falta itzela dago, formal/ez
formal banaketa dela eta".

e) Profesionalak trebatzeko ikastaroak eta arautze-lanaren berri eman.

f) Komunikabideetako hizkuntz arduradunen foroa, "Euskaltzaindiak
oraindik ebatzi ez dituen hizkuntz arazoei buruz konponbide bateratua lantzeko
foro iraunkorra sortu".

g) Hezkuntza Sistemak, hizkuntzaren kalitatearen inguruan dituen hutsu
ne eta gabeziez jabetu eta hori konpontzeko urratsak egitea.

h) Euskararen erabilera sustatzeko egitasmoak.

2. Hezkuntza

a) Doinuera egokia landu nahi bada, ezinbestekoa euskal azentuaren era
bilera ezagutzea.
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b) Hezkuntza Sailari eskatu konponbidean jar dezala irakasleen akatsen
auzia eta ikastaroak antolatu arauen berri emateko.

c) Unibertsitateari eskatu ergatiboaren irakaskuntzari eta ikasketari bu
ruzko ikerlanak egin ditzala.

d) "Soziolinguistikako oinarrizko printzipioak gure Euskal Herriko gaz
teriari egokituta ikasgelaratzea eragin handiko izan liteke."

3. Euskararen irakaskuntza (euskaltegiak, HABE)

a) Euskararen kalitatea(egokitasuna) definitu. Argi eta garbi adierazi be
harko luke Euskaltzaindiak kalitatea ez dela zuzentasunera mugatzen; kalitatea
= egokitasuna dela. Gramatikako lanak, "perpaus mailara mugatu gabe, esal
diarte mailara ere zabaldu".

b) Egokitasunaren kontzientzia pizten lagundu euskaldunei. Ez da nahi
koa egokitasuna definitzea, horren kontzientzia ere piztu eta zabaldu behar du
Euskaltzaindiak.

c) Irakasleen prestakuntzarako baliabideak eskaini. Irakasleen euskarazko
komunikazio-gaitasuna landu eta areagotu. Ikastaro hauetan, zalantzei erantzun
Goskera eta jokabidea, ortografia, gramatika-hiztegia...).

4. Euskara elkarte eta hern aldizkarien topagunea

a) Euskara estandarra eta tokian tokiko barietatearen gaineko erabilera.

b) Euskara pizgarria, txinpartaduna, guztiz komunikatiboa. "Arlo hau da
nire uste apalerako lehentasunezkoa eta JAGON sailak jorratu eta bideratu be
harrekoa (...) argi ikusten dugu euskara estandarrak duen linealtasun hori bizitu
egin behar dugula, komunikazioa benetan komunikazio izan dadin eta ez soilik
informazio huts".

Iparraldeko eta Nafarroako egoera kontuan hartuta, eskaera berezia egin
zitzaien Erramun Baxoki eta Andres Ifiigori Jagon sailaren egitasmoaren berri
eman zezaten. Nafarroatik ez da oraindik erantzunik etorri, Gobernuko itzul
tzaileen atalekoa izan ezik (hiztegi zalantzak), nahiz gutuna 11 gune desber
dinetara bidali izan, aldi berean, ikastetxe, ikastola eta euskara teknikari guz
tiengana iritsiko zela ziurtatuaz.

5. Iparraldea

a) "Euskaltzaindiaren eginbidea da botere publikoari ulertaraztea hiz
kuntz antolaketa lehenik hiztunen gain dela eta beraz toki bat behar dela era
kundeak eta botere publikoak elkarretaratzeko."
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b) Euskararen zuzenbidezko onarpena.

6. Antolamendu-proposamenak

EUSKERA - XLIV, 1999, I

Jose Luis Lizundiak bildu du bere txostenean Jagon Sailaren ibilbidea, eta
hor ikusi dugu, azken hamar urte hauetan batzorde bakar izan arren, aurreko
urteetan bazirela batzordeak Jagon sailaren barruan. Badirudi garaia iritsi dela
ostera ere batzordeak edo lantaldeak eratzeko. Izan ere, honako eginkizunak
izango genituzke:

- Euskararen egoeraz, statusaz arduratzea, bereziki Iparraldean eta Na
farroan. Ordezkaritzetako arduradunez gain, esparru honetan ibiliak diren eus
kaltzainak, lurralde bakoitzeko jendea, etab. beharko da bildu. Eta lanerako
modu malguak aurkitzea, batzuetan erantzun azkar samarra emateko, hurrengo
bileraren zain egon beharrik gabe. Hala ere, Mikel Zalbidek 1991an gogoratzen
zuen bezala, zorionez Euskaltzaindia ez dago bakarrik hizkuntzaren defentsan.

- Ikastaroak antolatzea, euskalgintzan diharduten sektore desberdinentzat,
araugintza, zalantzak, akatsak eta ahozkotasuna, behintzat, landuko dituztenak.

- Euskalkiek eta tokian tokiko hizkerek zein leku behar duten eztabai
datzeko foroen akuilu izatea, batez ere hezkuntzan eta komunikabideetan (nik
uste). Geuk zuzenean egitea baino gehiago horretan jendea gogoeta egiten jar
tzea izango litzateke gure eginkizuna, oinarrizko irizpide batzuk ezarriaz gai
horretan.

- Galdera eta zalantzak jaso eta erantzuten jarraitzea, kontsulta-zerbitzua
antolatuz. Honekin batera.

- Kontsulta horiek eta erantzunak (bai eta orain arte egindako guztiak ere
(badira 81 orrialde Pello Telleriak idatziz erantzundako hizkuntza-kontsultak
bilduaz osatuak: Euskaltzaindiak orain arte emandako arauen gaineko zalan
tzak, terminologia auziak, atzizkiei buruzkoak, sintaxiari dagozkionak, etab.) )
datu-base batean jaso eta norberak etxeko ordenagailutik kontsultatzeko mo
duan jarri.

- EGA azterketetan, horiek prestatzeko ikastaroetan, egiten diren hizkun
tza-aukeren berri izan, eta, behar izanez gero.

- Hizkuntzaren kalitateari buruzko eztabaida, alorrez alor kalitateak zer
eskatuko lukeen aztertzen ahaleginduz.

Beste eginkizun batzuk ere egon daitezke, eskariak egin zaizkigu behintzat
(terminologiako koordinazio lanak, hizkuntza bizia eratzea...). Behar bada ho
riek ere aztertu beharko dira eta ikusi ezer egin daitekeen. Bestalde, euskal
gintzako jendearengandik etorri diren eskari guztiak ikusita, agian esan beharko
da halako edo halako eginkizun ez dela gurea, ez eta Euskaltzaindiarena ere.
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Edo ez dagoela hizkuntzako puntu guztiak arautu beharrik, aukera zabalak ere
egin daitezkeela, hango eta hemengo egiturentzat lekua uzten dutenak. Baina
hori guztia patxadaz aztertu beharko da.

Orain arte esandakoaren arabera, izenen kontuan arreta handiegirik ipini
gabe, eta eginkizunak harturik gogoan, honako proposamen hau egingo nuke
Jagon Sailari hurrengo bi urteetan (edo 1999an zehar, nahiago bada) eman da
kiokeen organigramaz:

JAGON SAILA

(Jagon sailburua)

CORPUSAREN BATZORDEA

(batzordeburua)

STATUSAREN BATZORDEA

(batzordeburua)

LANTALDEAK
Ikastaroak: morfologia, sintaxia / ahoskera
Kontsulta-zerbitzua
euskalkien lekua
kalitatea, euskara ereduak
EGAren inguruko mundua

BATZORDEIRAUNKORRA

(lagon sailburua eta idazkaria, Corpus eta Status batzordeetako buruak, Lan
taldeetako arduradunak)

Ez dakit eginkizun guztiei batera aurre egiterik izango dugun. Jagon Sai
laren azkenengo bileran, otsailaren 12an Donostian egindakoan, errazenetik
hastea proposatu zen, landuen izan ditzakegun arloetatik. Nolanahi den, jende
gehiago bildu beharko litzateke lanera (Joxe Ramon Zubimendiren proposa
mena oso baliagarria izan daiteke). Lantalde bakoitzari bere autonomia eman,
eta bilera orokorrak bakanagotu. Koordinazioa, batzorde iraunkorrak ziurtatuko
luke. Uste dut azken hiru urteetako harreman-sarea sendotu eta hedatzeko balio
dezakeela horrelako organigrama batek, baita euskalgintzatik datozkigun es
kariei erantzuteko ere.





lAGON SAILAREN ARDURAPEKO LEHEN LANARI BURUZ

Baiona, 1999-II-26

Juan San Martin

Gasteizen, iragan abenduaren 18ko batzarrean, Euskaltzainburuak esan zi
dan Jagon Sailaren eginkizunetaz zerbait prestatu behar nukeela eta hara hemen
laburki bederen, euskararen bizibiderako hain beharrezko iruditzen zaizkidan
ikus pundu batzuk, eta horien aurrean, nire uste apalean, nola jokatu geneza
kean.

Oroi, orain baino lehen, frankismoaren denboran, Jagon Sailetik ahal zen
neurrian burutu genituela zenbait ekintza euskara suspertzeko asmoz. Adibidez:
bertsolari txapelketak, Bizkaiko lehen ikastolak eta bertarako testuak babestea,
Euskal Idazle Elkartea eta Itzultzaile Eskolaren sorketa eta abar. Orain beste
ekintza batzuri eman beharko diegu lehentasuna. Gure erakunde hau lau Di
putazioen babespean sortua denez eta Erret Dekretuzko onarpenaz baliatuz.

Euskara dela eta politikariek tira-bira gehiegiz eta era txarrean agertzen
dituzte iritziak, zein aIde batekoek zein bestekoek eta gure egitekoetarik bat
iritzi horiek bideratze zuzenketa da. Lehenik har dezagun oinarritzat, ONUk
1948an agerrarazi zuen Giza Eskubideen aitorpena, zenbait gomendioren ar
tean non esaten duen: hizkuntza bizi baten hiztunek, bere baitan, berez dutela
erabili ahal izateko eskubide osoa. Aitorpen horrek mende erdia osatzean, gai
hortaz, iragan abenduaren 18.ean agertu nuen Euskaldunon Egunkaria-n arti
kulu aski luze bat, "Giza eskubideak" zeritzana, 4. orrialdean.

Lehenago, urriaren 24ko Egunkaria-n, beste artikulu bat argitaratu nuen,
"Eurogutuna" zeritzana. Baionan Eurokarta duintasunez sinatzea Abertzaleen
Batasunak, Berdeek, CFDT sindikatoak eta AEK-ak galdegiten zuten egun be
rean. Izan ere, Estrasburgoko Kontseiluak 1992ko otsailaren 19-2I.ean aur
keztu zuen proposamen legea, Europako hizkuntza gutituen aIde. Eta gaur egun
oraindik geldi dago. Frantziako Errepublika Kontseiluak bere esku omen du
hizkuntzei dagokien arazo hau eta bera da Europako Batasunean hizkuntza gu
tituen alderako gutun horri betoa jarri ziona, arrazoi bidetzat adieraziz bere
Konstituzioaren 2. artikuluaren kontrakoa dela.

Artikulu horrek, horrela, Europaren izaera naturala ukatzen du eta anaikiro
elkartasunean bizi ahal izateko era arriskuan jarri. Bestela, esan dezatela nor
noren menpe egon behar duen, Europa Frantziarena ala Frantzia Europarena?
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Iparraldeko euskaldunek hori nolabait mugiarazteko baliatu beharra dute,
baina Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren laguntzaz noski. Hortarako sortua bai
da gure sail hau.

Espainiak ere, 1978ko Konstituzioaren 3. artikulua aldatu behar luke, Es
tadupean dituen hizkuntza guziak behar bezala babesteko. Konstituzio hori
onartu baino lehen, Euskaltzaindiak, 1978.eko irailaren 29an, garaiz agertu
zuen bezala (ikus Euskera, XXIV, 1979, 131-132. orrialdeak).

Zein bata zein bestea, ez datoz bat 1948an ONUk agerrarazi zuen Giza
Eskubideen agerpenarekin, eta gu hortaz baliatu gindezke.

Baina, horrez gainera, Hegoaldean ere badugu zerbait gehiago egin be
harra, baliabidea ematen digunez DECRETa 573/1976, de 26 de febrero-ko
Erret Dekreto harek (ikus Euskera, XXI, 1976, 5-23. orrialdeetan).

Oroit zer zioen Juan Carlos erregeak 573/1976ko DECRETa haren sarre
rakoan: "Pero junto a esa preocupaci6n por conservar y fomentar la cultura
y la lengua transmitida por un pueblo, esta tambien la de promover su desen
volvimiento en todos los 6rdenes, tanto en el puramente literario como en el
de la investigaci6n 0 la tecnica. Para ello, se hace preciso que el idioma tenga
acceso a los centros de ensenanza y a los medios escritos y audiovisuales de
difusi6n, con la imprescindible adaptaci6n de su lexico a las terminologlas
modemas".

"Para asegurar estos objetivos naci6 la Academia de la Lengua Vasca,
bajo el patrocinio de las Diputaciones de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Viz
caya. La Diputaci6n de Vizcaya acord6 en sesi6n de venticinco de enero de
mil novecientos dieciocho, promover su fundaci6n, y las Diputaciones her
manas se adhirieron a dicho acuerdo. Por otra parte, en el Congreso de Es
tudios Vascos, celebrado en la antigua Universidad de Onate en el citado ano
de mil novecientos dieciocho, se llev6 a cabo la consagraci6n de la Academia.
Su Majestad el Rey Don Alfonso X111 en la sesi6n inaugural de dicho Congreso
pronunci6 estas memorables palabras: «Consagraos al estudio y fomento de
todo cuanto pueda contribuir al adelanto y progreso del Pals, cultivad vuestra
lengua, el milenario y venerable euskera, joya preciadlsima del tesoro de la
humanidad, que habeis recibido de vuestros padres y debeis legar inc6lume a
vuestros hijos». "

Gainera, 1976ko urte berean, Espainiako Ministerio de Educaci6n y Cien
cia berak argitaratu zuen liburu eder batean bidez, Decreto haren testua, on
dotik Euskaltzaindiaren historia laburra adieraziz, Sobre la Real Academia de
la Lengua VascaiEuskaltzaindia deritzana. Hitz horiekin baliatu beharra dugu;
aldi berean, gure arautegiak Jagon Sailaren egitekoaz dagokionari jarraituz,
gaur egungo politikarien aurrean.

Ondotik, euskara hezkuntzan babestea ere ezin ahantzi, beste Real Decreto
1.049/1979, de 20 de abril delako hartan dioenez (ikus Euskera, XXIV, 1979,
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7-11. orrialdeak). Espainian bertan ikus eta jakin dezaten euskara ez dela Sa
bino Aranak asmatua, baizik Estaduko hizkuntzarik zaharrena eta agian Eu
ropakoa ere baL

Espainia parteari dagokionez, nire ustez, horien arabera, Jagon Sailari da
gokio Erret Dekretoa onharturiko arauetan biltzen denean oinarriturik aurrera
egitea, besteak beste:

e) Euskararen enplegua aintzinatzea.

f) Hizkuntzaren eskubideak zaintzea.

g) Hizkuntza, gizarte maila guztietan gai bihurtzeko, Ian egitea.

h) Literatur eta ikas lehiaketak eragitea.

i) Filologia eta linguistikako estudioak sustatzea, euskara eta euskal li
teraturaren irakas-aulkiak sortuz.

Ikus Euskera, XXI, 1976, 8. orrialdean gazteleraz eta 18. orrialdean eus
karaz datorrena, edo era berean Ministerioak argitaraturiko Sobre la Real Aca
demia de la Lengua VascaiEuskaltzaindia (1976) liburuan, gazteleraz 8. or. eta,
euskaraz, 26. or. datorrenaren arabera. Ohar bat eginaz, aditzera eman beha
rrezkoa zait, liburu honetako orrialdeak zenbakirik gabe datozela.

Euskararen erabilerarako Eusko Legebiltzarrak onartu zuenez, azaroaren
24ko 10/1982 Legearen arabera, Eusko Jaurlaritza da euskararen aIde zuzenen
jokatzen ari dena. Baina hala ere hutsak nabari dira eta zaindu beharra dugu.
Era berean, Euskal Herriko Udaletan.

Nafarroan, ordea, bertako Legebiltzarrak herrialdeak zatitu zituen apar
theid lotsagarri batera eramanaz: a) inguru euskalduna, b) inguru elebiduna,
d) inguru gazteleraduna. Baina, inguru euskaldunean badira euskararik ez da
kiten nafarrak, inguru erdaldunean euskaldun nafarrak diren bezala. Hori,
1948an ONUk azaldu zuen Giza Eskubideen kontrakoa da. Nafarroa osoak ele
biduna izan behar luke, hizkuntzari buruzkoan bertako biztanleek eskubide ber
dinak izango badituzte.

Hori, Giza Eskubideen arabera, ez da zuzena historian berez Lingua Na
varrorum delakoarentzat. Baina, horrez gainera, ez dio laguntzen Nafarroako
Gobernuak sortu zuen Ley Foral del Vascuence delakoari, Aholku Kontseilua
jarriz 1986ko martxoaren lln, 135/1996 Foru Dekretuaren bidez. Dekretu ho
rretan argi agertzen dena, hara hemen bere egitekoa, 4. artikuluak dakarrenez:
a) Hizkuntza normalizazioari dagozkion plan orokor eta proiektu arauemaileei
buruzko iritzia ematea, horiek onetsi aintzin. b) Hizkuntz plangintza eta nor
malizazioari dagokienez, Gobernuak eginen dizkion galdereri erantzutea. c)
Euskara erabili eta bultzatzeari dagokionez, Gobernuak proposamenak egitea.

Bestalde, oroi 1997ko apiriiaren 25ean Barafiaingo Udalarekin gertatuaz.
Orduan oso ondo jokatu zuen Euskaltzaindiak (ikus Euskera, XLII, 1997, 193-
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196). Baina urte askotan euskaraz ari den irratiari orain baimenik ez emateaz
zer? Eta nafar Gobernu buruak oraintsu euskaragatik esan dituenetaz zer?

Ez dugu inork esan beharrik kazetaritzaren bidez salatzea ez dela Euskal
tzaindiarentzat biderik egokiena. Hortarako beti izango dugu aukera eta den
bora eta hobe zaigu zuzenean gutunez adieraztea, edo gaia berez latza edo irris
takorra denean dei egin elkarrekin batzartzera eta ahalik eta erarik
diplomatikoenarekin azaldu gure eta berain bete beharra. Oroi, beti eskuetan
ditugularik ONUren 1948 agiria eta 1976ko 573/1976ko Erret Dekretua eta
behin eta berriz oroitaraziz Giza Eskubideak bete beharra, aldi berean gogoa
raziz ez deritzaigula ondo kazetaritzaren bidez salakuntzak egitea, zuzenean
elkar onarturik eta ahal den neurrian lagunduz baizik.

Lotsarik gabe ari diren politikari edo idazleei bakarrik erantzun behar ge
nieke, gaiak edo jarrerak hala eskatzen duenean. Zeren, aIde batetik euskararik
ez dakiten abertzale politikoak hor ari dira erdararen aurka eta, bestetik, aber
tzaleen aurka daudenak euskara politikarekin nahasturik baztertu nahian. Hori
ez da legezko, ez aipatu dudan ONUren aholkuan, ez Estrasburgoko ParIa
mentoan Frantziagatik geldi dagoen Lege proiektuan, ez Eusko Legebiltzarra
ren 10/1982 azaroaren 24koan. Eta Euskaltzaindiak 1976ko Erret Dekretua
rekin baliatu ezinik ez du Euskal Herriaren hegoaldean erabiltzeko eta
Iparralderako eredu gisa hartuz esan behar direnak esateko.

Beti kontutan izan dezagun egungo talde politikoak baino lehenagotik hor
zela gure hizkuntza jatorra. Eta Euskaltzaindiak, bere sorreraz, Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa eta Nafarroako Diputazioek erakunde hau bere arauekin onartuzkoa
dela, euskara ikertzeko eta zaintzeko, bi sailetan osaturik: Iker eta Jagon.

Euskal Herriko hiriburuetan ditugun ordekaritzak, ordea, beude adi beren
eskualdeetan euskarari buruz zer gertatzen ari denaz eta Euskaltzaindiaren zu
zendaritzara berriak eman.

Aldiz, aditzera eman beharra dut, historian zehar euskarak izan dituen era
gozpenik nagusienak hor daudela jasoak, bildu ahal izan ditudan neurrian, nire
Euskararen ostarteak (1998) deritzan liburuan. Liburu honen erabilera errazten
du azken orrialdeetan egilez eta gaiez daraman aurkibideak.



EUSKARAREN OSASUNA ETA EUSKALKIAK

Baiona, 1999-II-26

KoZdo Zuazo,
euskaZtzain urgazZea

Hogeita hamar urte luze egin berri ditu euskara batuak, eta gogoeta bat
plazaratzeko erabili nahiko nuke urtemuga hau.

Hasteko, esango dut, gauza bitan behinik behin, euskaldunik gehienok ba
tera samar gatozela:

a) Euskara batua ezinbesteko tresna dugula.

b) Euskara batua erdialdeko euskalkian eraiki izana erabaki zuzena izan
zela.

Ostera, euskara batu hori erabiltzeko moduek banatzen gaituzte euskal
dunok sarri, eta horretan ere iritziak bateratzeko garaia badela iruditzen zait.

Esan dezadan aurrera baino lehen, 1960ko hamarkada hartan batez ere hu
tsune nagusi bi bete nahi izan zirela euskara batuaren bidez:

1. Leku urrunetako euskaldunek batak bestearekin euskaraz ulertu ahal
izatea.

2. Gairik jasoenak ere euskaraz erabili ahal izatea.

Euskara batua bultzatzeko beste arrazoi batzuk ere baziren, jakina, baina
hauexek biok ziren zuzen-zuzenean hizkuntzari berari zegozkionak.

Eta hogeita hamar urteko ibilbideak euskara batuak hutsune bi horiek ego
ki bete ditzakeela erakutsi duo Dagoeneko ez dugu zertan erdarara jo behar
beste edozein euskaldunekin hitz egiteko, eta dagoeneko ez dugu zertan er
darara jo behar edozein gairen inguruan jarduteko. Eta baldin eta erdarara jo
tzen badugu, euskaldunarena da hobena eta ez euskararena.

I

Baina kontua da aipatutako baldintza nagusi bi hOriek aldatzen direnean,
ez dugula denok hain ezinbestekotzat jotzen euskara batua. Hau da: leku urru
netako hiztunak gabe, herri edo eskualde berekoak batzen garenean, eta oso
gai jasoak gabe, eguneroko bizimodukoez dihardugunean, nahitaez erabili be
har ote dugu, orduan ere, euskara batua? Ez ote zaizkie esparru horiek betiko
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euskalkiei utzi behar? Sarri egiten dira galdera hauek, eta batzuek eta besteek
emandako erantzun desberdinek piztu ohi dute eztabaida.

Gauzak bere leku egokian ipintzen hasteko, hiru hiztun multzo bereizi be
har direlakoan nago:

a) Erdialdeko hiztunak, hau da, Gipuzkoako giputzak -Deba arrokoak
ez besteak- eta Nafarroako mendebalekoak.

b) Euskaldun "berriak" ala ez, euskara batua besterik ez dakitenak.

c) Erdialdeko euskalkia ez den besteren bat hitz egiten dutenak.

Garbi dago arazoa oso desberdin ikusten dela multzo batekoa edo bestekoa
izan. Erdialdeko eremukoendako euskara batua ez da, azken baten, maila ja
soagoko hizkera baino eta, beraz, ez du horretan ikusten oztopo larririk.

Euskara batua baino ez dakitenek, berriz, dakiten horrekin euren beharri
zan guztiak asetzea lor dezakete, eta multzo honetako zenbaitek ere ez du ikus
ten horre1a jarraitzeko ezinik. Badira, dena dela, behin euskara batua ikasita
gero, hango edo hemengo hizkera ere ikasi eta bertakotzen direnak.

Baina batez ere hirugarren multzokoak dira auzia oso bestela ikusten du
tenak. Betidanik erabili ohi duten euskara nabarmen aldentzen da eredu estan
darretik. Kontua ez da hitz bat edo beste ikasi behar dutela. Kontua ez da egi
tura hau edo hura bere hizkeratik batura aldatzen dela. Kontua da sistemaren
zati haundi bat dela desberdina. Multzo honetakoena da, beraz, arazoa, eta ba
tez ere eurok dira korapiloa askatzen ahalegindu beharko dutenak.

ARAZOAREN OINARRIAK

Euskalkien auzia aipatu ohi denean, Bizkaiko edo Zuberoako adibideetara
jo izan da beti, baina ez dago zertan hain urrun joan. Hurbilagoko beste edozein
lekutan, Baztanen, esate baterako, geldi gaitezke. Jo dezagun etxekoengandik
errain datzut eta gaki naiz ikasi duen hiru urteko haurra eskolara joan, eta es
kolatik etxerakoan esango dizut eta noa esanez itzuli dela. Hor hasi da arazoa.

Eta arazoa ez da soilik Baztanen beti esan ohi diren errain datzut eta gaki
naiz belaunaldi bakar batek galtzea. Horrek ere eman beharko liguke zer pen
tsa, baina galtze horren ostean dagoena da benetako kezka. Euren seme-alabak
etorkizunerako prestatze aIde eskolara bidali dituzten gurasoak berehala ohar
tzen dira eurena ez bezalako euskara irakasten dietela. Eta berehala ohartzen
dira eskolan ez eze, gainerako esparru esanguratsuetan ere eurena ez bezalako
euskara erabiltzen dela: telebistan, irratian, egunkarian, herriko iragarkietan...
Eta galdera hauxe egingo dio beraren buruari: zertako Baztango euskara? Baz
tan ibarreko muga estuetan erabiltzeko, bistan da. Baina ez edozein baztan
darrekin ere, gero! Baztango hizkerak ez baitu, nonbait, eskolara doazen gaz-
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teekin eta eskolan ibili diren helduekin erabiltzeko balio. Baserri giroko eta
adin haundiko baztandarren artean erabiltzeko baizik ez baitu, nonbait, Baz
tango hizkerak balio.

Horrela edo horrelatsu ikusi ohi ditu gauzak Baztango gurasoak, eta gau
zak horrela ikusteak beste ondorio batzuk ekarriko ditu.

1. Hizkuntza loturaren etena

Beraren euskarak gizarte hiritar eta modernorako ez duela balio uste duen
gurasoak nekez erakutsi ohi die seme-alabei. Ahal duen neurrian, telebista iku
siaz, irratia entzunaz, seme-alaben jarduna adituaz... ikasi duen euskara berria
erabiltzen saiatuko da bera ere. Garbi dago euskara berri hori menderatzen ez
duenez, hanka sartze galantak egingo dituena. Garbi dago, era berean, euskara
berri horretan ez duela lortuko bere betikoan izango zukeen jarioa, grazia, ze
haztasuna eta dotoretasuna.

Eta argi izan behar dugu gaurregun hitzetik hortzera aipatzen dugun eus
kararen osasun edo kalitate ezak gurasoen eta seme-alaben arteko hizkuntza
lotura ezarekin ere baduela zerikusia. Ez diezaiogun, beti bezala, osasun txa
rraren erru guztia erdaran murgilduta bizitzeari egotz. Horrek ere badu bere
eragina, baina ez da inondik inora ere gure ezin guztien iturburua.

Era berean, ez dezagun sinistu haurrak eskolara bidaltzea eta ETBren au
rrean jarrita ipintzea euskara ona ikasteko nahikoa denik. Eskola eta hedabi
deak lagungarri dira, ezbairik gabe, baina etxea eta lagunartea dira denetan oin
arririk sendoenak. Eta osasun oneko euskara nahi badugu, belaunaldi batetik
besterako hizkuntza lotura horri -hizkuntzaren transmisioari, zenbaitek esan
ohi duenez- eutsi beharko diogu.

2. Hizkuntza okerrei ezikusi egitea

Gurasoak izan ohi dira seme-alaben lehen irakasle. Hainbat bider gertatu
zaigu geuri ere Josemariri ikusi deutset kalien esan, eta gurasoen oharra entzun
izana: Zer ikusi deutsek, ha? Belarrixe, ala? Baina gurasoak horrelako zuzen
keta bat egin ahal izateko konfiantza osoa izan behar du beraren buruan. Eta
nola izango du beraren buruan konfiantza, baldin eta seme-alabek ikasten duten
euskara berarena bezalakoa ez bada? Nola izango du beraren buruan konfian
tza, azken baten beraren euskararen lotsa baldin bada? Baldin eta beraren eus
kara txarra dela, kaxkarradela, zaharkitua dela uste badu?

Bestalde, seme-alabek eskolan ikasten badute euskara, nor da gurasoa ezer
zuzentzeko? Ez ote dira irakasleak horretarako? Eta zer, gainera, irakasleak
irakatsitakoa bada haurrak dioena? Eta, azken baten, isil-isilik geldituko da gu-
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rasoa... badaezpada ere! Eta hona hemen atzera berriro euskararen osasunaren
auzia jokoan.

ARAZOAREN BESTE OSAGAI BATZUK

Hogeita hamar urteko ibilbidean mintzagai dugun auziarekin zerikusia du
ten beste akats batzuk ere sumatu dira euskara batua erabiltzeko orduan. Ho
rietarik bi aipatuko ditut jarraian:

1. Urruneko intxaurren Iilura

Urruneko gauzak, gauza exotikoak sarri sortu ohi dute lilura, eta hizkuntza
kontuetan ere gertatzen da hori. Eta, jakina, zenbat eta norberaren hizkuntza
renganako lotsa eta konplexu haundiagoa izan, orduan eta haundiagoa izango
da urrunekoarenganako lilura. Hori dela-eta, esate baterako, mendebaleko hiz
tunengan, eta zer esanik ez idazleengan, oso nabarmena da mendebaleko hitzak
eta egiturak bertan behera utzi eta inorenak erabiltzeko joera. Aldi eta aIde
orotako hitzak eta egiturak nahastuaz, euskara aberastu egiten dela uste du,
gainera, zenbaitek; baina aberastu beharrean, hoztu eta arroztu egiten du ho
rrek.

Esango dit norbaitek aldi eta aIde orotako osagaiak jakitea onuragarria eta
noraezekoa dela, eta esango diot norbait horri zeharo bat natorrela berarekin.
Baina gauza bat da jakitea eta, oso beste bat, inolako oreka eta zentzu gabe
erabiltzea. Adibide baten bidez erakutsiko dut esan nahi dudana. Gaztelaniaren
komunitatean, esate baterako, egokia eta onuragarria da guagua etafrfjoles zer
diren jakitea, baina desegoki eta zentzugabe irudituko litzaiguke Bilboko ka
leetan bilbotar biren solasean hitz horiek erabiltzea. Petralkeria eta sasiletrau
keria hutsa iritziko genioke, ezbairik gabe, horrela mintzatzeari, autobris eta
alubias direlako Bilboko jardunean ohikoak. Eta euskaraz dihardugula, ostera,
zenbat petralkeria eta sasiletraukeria ez ote ditugu entzuten Bilboko eta beste
hainbat lekutako bazterretan!

Bizkaitar baten euskara ez da hobea eta aberatsagoa bainator, konpontzen
ari naiz, zure zain nengoelarik, dela medio, politikari buruz, demagun, adi
bidez, bederen, noski, agian... esateagatik. Izatekotan ere, pedanteagoa izango
da. Zeren eta Bizkaiko jardunean nator-eta, konpontzen nabil/dihardut, zure
zain nengoela, dela eta, politikaren gainean, jo daigun (= dezagun), esate ba
terako, behintzatlbehinik behin, jakina, beharbadalbaliteke dira ohikoak. Zer
dela-eta, orduan, Bizkaian ohikoak diren, eta betidanik izan diren, horiek aIde
batera utzi eta inorenak erabili? Bizkaikoak direlako, hain zuzen. Eta gauza
jakina da Bizkaiko euskara ez dela ona, ez dela dotorea.
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Garbi dago inorena ere jakin egin beharko duguna, eta jakin ez eze, era
biltzeko gai ere izan egin beharko duguna; baina noiz den, non den eta norekin
den erabiliko dugu. Eta noiz, non, norekin horiek zuzen bereizten dituenak daki
ondo euskaraz; ez bateko eta besteko osagaiak noiznahi, nonahi eta nornahi
rekin nahas-mahasean darabiltzanak.

2. Eskolako euskararen liIura

Bada gurean bestetan ez den berezitasun bat. Edozein herritan hizkuntza
eskolan ikasi duenak, behin maila jakin bat iritsi ondoren jatorrizko hiztunak
hartu ohi ditu eredu eta irakasle. Eta hiztun horiek bere inguruan ez dituenean,
dauden lekura joan ohi da bertan egonaldi bat egitera.

Kontua ez da eskolan hizkuntza txarra irakasten dela; kontua da eskoletan
hizkuntzaren zati bat baino ez dela irakasten. Eta delako hizkuntza hori era
biltzen duten jatorrizko hiztunekin hobetu ohi da fonetika eta prosodia, abe
rastu ohi da lexikoa eta, azken baten, ikasi ohi da hizkuntza bere osotasun eta
zabaltasun guztian.

Euskal Herrian, ostera, munduko eskolarik hoberenak ditugu nonbait, ze
ren behin eskolan agiri edo profil jakin bat lortuz gero, ez dago zer ikasi ge
hiago. Eskolako agiria duenak lasai asko egin dezake Ian Iparraldean, Bizkaian
zein Nafarroan. Irakaskuntzan dela, leihatila baten herritarrekin hartu-emanetan
dela... edozertan jardun dezake eskolako agiria eskuratu duenak. Arrakasta
osoa, benetan, gure eskoletakoa!

Baina gure egoera ez dela batere arrakastatsua ikusiko dugu kalera irten
bezain laster. Zer zirrara eta zer tristura sortzen duen euskara bere osotasunean
ezagutzen eta aintzakotzat hartzen ez duen kazetariak euskaldun peto-petoari
zer edo zer galdetu eta honek bere euskara ez dela ona eta ez duela hitz egin
nahi erantzuteak! Zer zirrara eta zer tristura sortzen duen euskaldun peto-petoa
bulego batera joan eta bertako langile euskaldunarekin erdaraz jarduteak! Zer
zirrara eta zer tristura sortzen duen guraso euskaldun peto-petoa seme-alaben
irakasle euskaldunarengana joan eta bien arteko solasa erdaraz izateak!

Eta joan den urteetan zenbat bider ez ote ditugu horrelakoak entzun eta
ikusi! Ezbairik gabe, meritu haundia dauka agiriak eta profilak lortzeak; baina
askozaz ere meritu haundiagoa dauka hizkuntzaren bidezko komunikazioa lor
tzen eta inkomunikazioa saihesten egoki asmatzeak.

ETORKIZUNARI BEGIRA OHAR BATZUK

Gaurregungo ikuspegitik begiratuta, harritzekoa ere bada euskalkien arteko
aldeak hain handiak izan, eta euskara batua zabaltzeko inolako plangintzarik
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tajutu ez izana. Horrek, jakina, badu bere arrazoia. Ez dugu ahaztu behar
1968an aurkeztu zela euskara batua, bete-betean Francoren diktadura garaian.
Euskaltzaindia zen orduan euskara garatzeko eta bultzatzeko erakunde bakarra;
bitartekoetan urri eta ahalmenetan mugatu zen Euskaltzaindia. Ahal bezala egin
ziren gauzak orduan, eta ahal bezala egin dira gauzak gero. Baina, joanak joan,
etorkizunari begira jarri behar dugu, eta nahiz eta berandu gabiltzan, oraindik
ere ez dago dena galduta.

Helburua behinik behin argia da: euskararen osasuna hobetu behar da, eta
horretarako hiztunak beraren euskaran konfiantza osoa izan behar duo Eta be
raren euskara erdialdeko euskalkia ez bada, batuarekin batera eta batuaz gai
nera, beste horiek ere erabili egin beharko dira.

Euskalkiak erabiltzeko, berriz, lau arlo ikusten ditut:

a) Aisialdia.

b) Irakaskuntza.

c) Herri hedabideak.

d) Administrazioa, batez ere udal eta foru esparruetakoa.

Izango da arloz arlo gauzak hobeto zehazteko aukera, baina ohar orokor
batzuk egingo ditut behinik behin.

1. Aisialdia

Alor honexeri deritzot euskalkiak lantzeko bitartekorik egokiena. Neska
mutilek eskolorduetatik kanpo egin ohi dituzten kirol saioak, ikastaroak (pin
tura, musika, argazkigintza, zeramika, bideogintza...), ibilaldiak, kanpaldiak...
sartzen dira sail honetan. Ekintza hauetan guztiotan ahozko hizkuntza erabili
ohi da gehienbat; nekez hizkuntza idatzia. Esparru hau zeharo eta erabat da
gokio, nire ustez, euskalkiari.

2. Irakaskuntza

Irakaskuntzan badirudi mailaz mailakoa izan beharko lukeela euskalkitik
baturako bidea. Esango nuke, Europako beste herrialde batzuetan bezala, lehen
mailetako irakasleak haurraren euskalki berekoak izan beharko luketela. Ez da
nahikoa irakasleak euskaraz jakite hutsa; haurraren euskalkia ere jakin egin be
har duo Ondorengo mailetan, berriz, irakurmenaren eta idazmenaren bidez lan
du liteke euskara batua, eta mintzamena bertako euskalkian egin.

Irakaskuntzaren barman leku esanguratsua dute euskaltegiek, eta arlo ho
netan ere gauzak zeharo beste era batera egin beharko liratekeela iruditzen zait.
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Inguruko jardunean erabiJienak diren hitzak eta egiturak irakatsi beharko li
tzaizkioke Jehenengo eta behin ikasJeari. HorreJa egitera, eskolan ikasitakoa
berehaJa baJiatu ahaJko Juke eskoJatik kanpo ere. Baina, ostera, bertako hiz
kerarekin zerikusirik ez daukan bat irakasten bazaio, Kutsidazu bidea, Ixabel
kontakizuneko protagonistari bezaJa, suahiJiera begitanduko zaio autoktonoek
darabiJtena eta hauek, berriz, amaigabeko eztabaidetan galduko dira euskalte
giko ikasJearen euskaJkia Bonaparteren mapan kokatu ezinda.

3. Herri hedabideak

Ez dago zaJantzarik ETBko, Euskadi Irratiko, Euskaldunon Egunkariko,
Argia aJdizkariko hizkuntza euskara batua izan behar dueJa. Euskal Herri osaka
hedabideak direnez, bidezkoa da EuskaJ Herri osoko hizkuntza erabiJtzea. Bai
na bidezkoa da, era berean, esparru murritzagoko hedabideetan esparru horie
tako entzuJe, ikusJe eta irakurleei gertuagokoa zaien hizkera erabiltzea. Horixe
da, esate baterako, Bizkaia Irratiak, Eibarko Arrate Irratiak eta Eta kitto! aJ
dizkariak egin duten aukera, eta aukera hori egin izatean dago, besteak beste,
hedabideok Jortu duten arrakasta.

Herri hazietan -aipatu berri den Eibar bera, esate baterako- bidezkoa da
euskaJkiarekin batera euskara batua ere erabiltzea, asko direJako haJako he
rrietan euskara batua besterik ez dakitenak. Baina estandarra erabili arren, Je
xikoan eta sintaxian bertakoari eman beharko Jitzaioke erabateko nagusitasuna.

Hedabideen artean, gainera, ahoz eta idatziz dihardutenak bereizi behar
dira. Batez ere ahozko hizkuntza Jantzen duten herri irrati eta teJebistetan era
biJi beharko Jitzateke euskalkia.

4. Administrazioa

Nahitaezkoa da herritarrekin hartu-emanetan jardun behar duenak herri
tarren hizkera jakitea. Hizkuntza nolakoa den, halakoa izango da herritarren
eta Administrazioko ordezkarien arteko hartu-emana. Eta hurbiJeko hartu-ema
na nahi bada, hurbiJekoa izan beharko da hizkuntza.

Dena deJa, administrazio mota asko dira, eta bakoitzean erabiJi beharreko
hizkera motak ere desberdinak izango dira. EAE osokoa den Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian (aJegia, boJetin ofiziaJean), esate baterako, euskara
batua erabiltzea da zentzuzkoa. Ostera, Nafarroako MaJerreka eskuaJde eus
kaJdunean pediatra Janetan diharduenak bertako euskara erabiltzea litzateke
zentzuzkoa. Orobat Bizkaiko Lea-Artibai eskuaJde euskaldunean basozain Ja
netan diharduenak.
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Baina ezin dugu itsu-itsuan euskalkien basoan barrena abiatu. Gidaritza on
bat behar da, zeren, bestela, edozein zuhaitzek eragotz dezake basoa bere oso
tasunean ikustea. Eta horixe da, hain zuzen, euskalkien auzi honetan sarri as
kotan gertatzen dena. Hizkera baten ezaugarri peto-petotzat daukaguna atzo
goizean sortutako berrikuntza izan daiteke eta, gainera, erdara bera ere izan
daiteke ezaugarri horren jatorria.

Helburutzat euskararen osasuna sendotzea dugunez, oso kontuan izan be
harko dugu zer bultzatzen eta zer babesten dugun. Euskalki edo hizkuntza ere
mu zabal baten antzinatik dagoena babestu beharko da. Inondik inora ere ez
azken herriko, azken auzoko, azken baserriko ehun urteko emakume xaharrak
erabiltzen duen hitza edo esapidea eta, zer esanik ez, hizkuntzaren tradizioan
sustraituta ez dagoena.

Goian aipatu den Nor-Nark saileko adizkien ordez Nor-Nori-Nork saile
koak erabiltzea da esan nahi dudanaren adibide bat. Nafarroa gehienean oso
arrunta da joera hau, eta Bizkai-Gipuzkoetan ere geroz eta zabalduago dago,
eta, hala ere, ez nuke esango horren aIde egin beharko genukeenik. Bizkai ge
hienean, eta aspalditik gainera, ohikoak dira ez dakit etorriko bada tankerako
esapideak, baina ez dut uste joera hau ere bultzatu eta babestu beharko genu
keenik. Bizkaian barrena atzo ikusi doten tankerakoak ere entzungo ditugu, eta
baita erosi leikezu tankerakoak ere, baina ez dut uste honelakoak ere bultzatu
eta babestu beharko genituzkeenik.

Dena dela, honetan ere mailak eta mailak daude. Ez dute zertan berdinak
izan lagunarteko eta irratiko hizkerak, esate baterako. Eta irratian bertan ere
aldeak izan daitezke irratsaio batetik bestera. Gaia zein den, nori zuzentzen
zaion ... hainbat gauzak izango dute zerikusia.

Garbi dago asko eta askotarikoak izango direla bidean barrena sortuko di
ren korapiloak. Korapilo horiek askatzeko beti izango da lagungarri euskararen
historian eta dialektologian adituak direnen argia, eta horrexegatik iruditzen
zait euskalkiak bultzatzeko egitasmo hau Euskaltzaindiaren barruan garatu be
harko litzatekeela. Baina, jakina, Euskaltzaindiaren baitan sortutako batzorde
berezi horren ardatz eta zutabe nagusi gorago aipatu diren lau arloetako or
dezkariak eta soziolinguistika gaietan adituak -edo, behinik behin, arituak
izan beharko lukete.
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Atseginez jaso nuen Euskaltzaindiaren zuzendaritzak gaurko ekitaldian
parte hartzeko egin zidan gonbita. Abagunea probetxatuz eskertzen dudan gon
bitak ospakizuna gogarazten zidan, Aufiemendiko Lorearen mendeurrena, ale
gia, eta gai horren inguruan mintzalditxoa eskatzen. Gaiak mintzaldi batzue
tarako ematen duenez, nik neuk hartu ahal izan dut gaurko ihardunaldiari
izenburua jartzeko lizentzia: Aufiemendiko £orea (1898): euskal eleberrigin
tzak ehun urte. Izenburu honekin Aufiemendiko Lorearen mendeurrena, euskal
eleberrigintzaren mendeurrenera zabaldu nahi nuke, hain zuzen ere, zabaltze
hori zilegiztatzen duten oinarriak izan badirelakoan. Nire ondorengo hitzak ho
rretara zuzenduko dira, hau da, euskal eleberrigintzaren mendeurrena ere os
patzen ari garela azaltzera.

Jakin badakigu, data, egile eta titulu konkretuak mugarritzat ipintzeak pis
ka edo puska bat zor diola konbentzioari eta ihardunaldiari eman diogun izen
burua bide, 1898an, Txomin Agirreren Aufiemendiko £orean ari gara jartzen
euskal eleberriaren sorrera. Gertaera honek ere konbentzioari zerbait zor dio.
Zinez euskal kontagintza ez da hasten 1898an, lehenago baino. Mende hasieraz
geroztik, poliki-poliki lantzen joan den soroa da kontagintzarena: eleberria ez
da sortzen egun batetik bestera. Astiro-astiro esparru-hedaketari ekin dio pro
sak. XIX. menderarte prosa diskurtsiboak ez du besterekin banatu bere alorra.
Prosa-mota bakar legez landu da XVI. mendean sortu zenetik. Ia hiru mende
beharko ditu, hesiak hautsiz, bide berriak urratzen hasteko autu, eta oro har
kontaketaren bidez. Ibilaldi luze eta urri samar baten ondotik, mende-mugan,
1898an, kokatuko genuke eleberriaren sorrera. Beraz, "Aufiemendiko Lorea
(1898): euskal eleberrigintzak ehun urte" horrek konbentzioari zerbait zor dio.
Zorrak zor, izenburua eta, jakina, beronen esanahia onar daiteke. Onarpen hau
oinarriztatzera bideratuko da nire gaurko mintzaldi hau.

Ezarri dugun helburua betetzeko XIX. mendean barrena ibilaldi arin bat
egingo dugu. Ibilaldi horrek bi gertaera utziko dizkigu agerian. Gertaera ho
rietako bat honakoa da: testu-ekoizpenaren aldetik, XIXan zehar prosa diskur
tsiboak nagusi izaten jarraitzen du, baina halako oparotasunarekin ez bada ere,
apal-apal prosa narratiboak bere agerrera egiten duo Bestea, berriz, ondokoa:
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prosa narratiboak mendearen azken herenean agerrera eginagatik, mende-mu
gararte, 1898rarte, nekez jar daiteke eleberriaren sorrera. Sorrera hau egile, data
eta titulu batean zehaztekotan, Agirre, l898a eta Aufiemendiko Lorea hirukotea
aipatu behar.

Honela bada, gaurko ihardunaldiaren lehen urratsa Aufiemendiko Lorearen
aurretik euskal prosa diskurtsiboaren eremua uzten duten testuen altxorrak har
tzen duen neurria azaltzea izango da. Altxor horretan eleberri izendapena eman
dakiokeen titulurik nabarmenduko ez denez, Aufiemendiko Lorearen azterke
tarajoko dugu xede jakin batekin: izenburu horretan euskal eleberriaren hasiera
ezar daitekeen atzeman. Azterketa burutzeko bi ikuspuntutatik begiratuko dugu
Txomin Agirrek argitaratutako lehen liburua. Lehen begiradak ezaugarri es
trintsekoetan erreparatuko du, alegia, eleberri deitu izan diren testuak muga
tzean erabili diren kanpo-ezaugarriak izango ditu ardatz, datu objetiboen bidez
neur daitezkeen haiek, hain zuzen ere: luzera, kasu. Ondoren bai, ondoren
ezaugarri intrintsekoak bihurtuko dira aztergai, barnera begiratuz, testua, Au
fiemendiko Lorea eta bere eraketa eraikiko da aztergune. Beraz, labur bada ere,
deskribatu egingo dugu eleberria, zer eta nola kontatzen duen azaldu eta des
kripzio honen argitan eleberritzat jo dezakegun planteatu, kontrako eta aldeko
arrazoiak emanaz. Azkenik, ondorioen ordua izango da, ibilbidearen amaiera
rena. Amaiera horrek erakutsiko ahal du mintzaldi honi eman diogun izenbu
ruaren egokitasuna! Hau da, Aufiemendiko Lorearen mendeurrena betetzean
euskal eleberrigintzak mendeurrena betetzen duela, izenburuaren egokitasuna
frogatua edo erakutsia gelditzen dela.

Honenbestez, jarraituko dugun bidea honakoa da: izenburuan tesia ezarri,
tesi honen aldeko eta kontrako argumentuak eman garapenean eta, bukatzeko,
ondorioetan tesia "frogatua" utzi. Ihardunaldiari egituratze-modu ezaguna
emango diogu, nahiz eta aurretiaz jakin, Agirrek egituratze-modu honen era
bileran agertu zuen trebezia erdiestea ez dugula eskuratuko. Ezta urrik eman
ere. Berak nola sermoiak hala eleberriak taxutzerakoan arrazonamenducmodu
honi atera zion etekinetik eta erakutsi zuen maisutasunetik urrun geldituko ga
rela, alegia. Maila hon lortzea ezinezkoa bazaigu ere, bihoa hitzaldiaren eraketa
hau lehen eleberrigileari egindako omenaldi xume legez, bere lehen eleberria
ren mendeurren honetan.

Gatozen bada agindutakoa betetzen hastera. Esan bezala XIX. mendearen
hastapenetan koka daitezke prosa diskurtsiboaren eremua zabaltzen hasi dela
adierazten duten lehen zantzuak. Ordurarte prosa diskurtsiboak ez du bestere
kin banatu prosaren alorra (I). Berea eta berea bakarrik izan da. Baina Juan

(I) Izan bada 1653ko eskuizkribu bat honako izenburupean: Modo breue de aprender la
lengua Vizcayna compuesto por el Ldo. Rafael Micoleta, presbyt.o de la muy leal y noble Villa
de Bilbao. Jakina denez, Mikoletaren idazlan honen atal bat autu edo elkarrizketak osatzen dute.
Itzulpenak dira. Ik. IRIGOYEN, Alfonso: "Bilbo eta euskara" in Euskera, XXII (2. aldia), 1977.
Ik., halaber, SARASOLA, Ibon: "Contribuci6n al estudio y edici6n de textos antiguos vascos" in
ASJU, XVII, 1983. Edonola ere, Mikoletaren idazlanak ez zuen argirik ikusi XIX. menderarte.
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Antonio Mogelek mendearen hasieran Peru Abarca idazten duenean (2), au
tuari irekitzen dio bidea; bere iloba Bizenta Mogelek lpui onac 1804an argi
taratzen duenean, alegiari. Bizenta Mogelen alegiak itzulpenak dira; Juan An
tonio Mogelen idazlanak jarri zion azpitituluari erantzuten dio: "Euskaldun
baserritar bakarti baten eta Maixu Juan izeneko bizargin kaletar baten arteko
autuak". Marko narratibo xume baten barnean garatzen badira ere, eta, noiz
edo noiz, euskal eleberriaren sorrera bertan jartzeko tentazioa sortu badute ere,
autua den genero horren deskripzioari gehiago egokitzen zaizkio beste ezeri
baino.

Horrela, XIX. mendearen hasieran autu eta alegi itzulpenen bidez prosaren
esparrua hedatzen hasten da. Ez dira, gainera, isolaturik gelditzen diren ge
neroak. Autuak titulu berriak eskainiko ditu mendean barrena: Agustin Pascual
Iturriagaren Didlogos basco-castellanos para las escuelas de primeras letras
de Guipuzcoa (1842) edo Jean Duvoisinen Laborantzako liburua (1858) le
kuko. Berdin gertatuko da alegigintzarekin, ugarituz joango baita, nahiz eta
aurrerantzean egile desberdinek neurtitza hobetsiko duten hizlauaren aurrean.
Autu eta alegiei leienda batuko zaie Donostiako euskal festen sorrerarekin
1879an; izan ere, festa hauetako literatur lehiaketaren atal batek leienda edo
tradizioren batean oinarritzen diren kontaketa laburrak saritzen ditu. Batipat
Donostiako euskal festek alderdi honetan eginiko ekarriari esker eta beste zen
bait euskal festaren eskutik argitaratu zirenak bide, hogeita hamarren kontaketa
labur inprimatu ziren lehen saria edo aipamenen bat eskuratzeagatik.

Gisa honetan prosaren barrutia zabalduz doan arren, eleberriaren sorreraz
hitz egiteko, gorputz sendoagoa aurkezten duten kontaketetara jo behar, dela
1870ean Jean Baptiste Dasconagerrek kaleratzen duen Atheka-gaitzeko oihar
tzunak izenekora, dela Jean Duvoisinek 1884-1885 urteen artean Revue des
Basses-Pyrenees et des Landesen argitaratutako Baigorriko zazpi liliak izene
kora, dela 1888an Jean Baptiste Elizanburuk kaleratutako Piarres Adame ize
nekora edo 1893an Resurreccion Maria Azkueren eskutik datorren Lenengo
irakurgaia. Bein da betikora. Aipatu zerrenda ez da exhaustiboa, bai ordea,
1898a baino lehen argitaratutako kontaketa-prosaren erakuskari zabal eta adie
razgarria.

Jean Baptiste Dasconagerreren Atheka-gaitzeko oihartzunak euskal lehen
eleberritzat jo izan bada ere (3), itzulpena da. Les echos du Pas de Roland

(2) Nahiz eta argirik ikusterik ez zuen izan mendearen azken laurdenerarte, harik eta Beti
bat aldizkariak atalka-atalka 1880an argitaratu zuen arte eta Durangon 1881eko datarekin liburu
gisa kaleratu arte, mende hasierarako idatzita zegoen. Juan Antonio Mogel 1804an hil zen. Beraz,
ordurako idatzita behar zuen. Angel Zelaietarentzat 1802rako burutua du Mogelek Peru Abarca:
"Gauza bat, behinik behin. zihur dakigu: 1802.eko Otsailaren 26a baino lehenago egina zuela. Izan
ere, fetxa honetan Vargas Ponceri bidali zion gutun batetan hori adierazten zion". ZELAIETA,
Angel: Peru Abarcaren berrirakurtzea, Kriselu, Donostia, 1979,7. or.

(3) "Lafitte saluda esta obra como la primera novela que se haya escrito en vasco". Ik. VI
LLASANTE, Fr. Luis: Historia de fa fiteratura vasca, Editorial Aninzazu, Burgos, 1979,2: edi
cion revisada y completada, 169. or.



368 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

idazlanak jatorriz euskaraz idatzitako eleberri baten itzulpena zela zioen. Baina
jatorriz euskaraz idatzitako eleberri hori ez zen inoiz agertu eta berez ezagutzen
dugun Atheka-gaitzeko oihartzunak Les echos du Pas de Roland-en itzulpena
da. Dasconagerrek berak egin ez zuen itzulpena, gainera; izan ere, besteren
esku utzi zuen eta itzulpenak sortutako gorabehera frankoren ondotik argitaratu
zen egun ezagutzen dugun testua.

Izendatu ditugun gainontzeko tituluak gogoan, 1898an Euskalzale aldiz
karian Auiiemendiko Lorearen atalka-atalkako argitalpenari hasiera ematean
Resurreccion Maria Azkuek esana dakargu:

"Auxe da euskeraz egin dan lenengo irakurgaia. Au baifio aurrerago jaio di
renak, batzuk erdiz-erdizean baifio eztira agertu (Batxi guzur, Peru Matraka
ta Pedranton da besteren bat); beste batzuk irakurgaia baifio irakurgaitxuaren
izena egokiagoa edo aiutuagoa dabe" (4).

Azkuek Txomin Agirreren Auiiemendiko Lorean jartzen du euskal elebe
rriaren sorrera, garai hartan eta baita beranduago ere, besteren artean, genero
honen izendapenerako erabili zuten hitza erabiliz: irakurgaia. Gainontzekoak
edo "erdiz-erdizean" agertu dira (5) edo "irakurgaitxu" izendapena egokiago
dute. Ez zebilen oker. "Irakurgaitxu"-tzat jotzen dituenak izendatzen ez ditue
nez, ez dago zehatz-mehatz jakiterik zeintzuk zituen gogoan baiezpen hori egi
tean. Dena den ez zuen hutsik egin. Begi bistakoa da luzera darabilela irizpi
detzat. Ez da Azkuek asmatutako irizpidea, ezta Azkueren garaian gainditurik
zegoena ere: luzera erabili da kontaketa-generoak elkarrengandik bereizteko
bide moduan.

Eleberria mugatzeko egin da saio franko. Saio hauen emaitzetatik ez da
sortu, ordea, gogobeteko mugaketarik. Ezin aurki daiteke bakar bat ahobatez
onartzen denik, nola eta ez den mugagabetzat jotzen duena (6). Genero mu
gagabea baino muga estuagorik jartzeko biderik eman ez duenean, mugaketa
orori ihes egiteko ahalmena erakutsi duela ondorioztatu behar. Bere ibilbide
askeak hesi oro gainditu duo Kritiko eta azterlariek kanpotik nahiz barnetik
atzeman dute eleberria gainontzeko kontaketa-generoetatik bereizteko. Luzera
bezalako kanpo-ezaugarria hartu dute irizpidetzat edo eta pertsonaiei emaniko
tratamentua bezalako barne-ezaugarria. Mugaketa-ekintzan egindako hurbil
penak izatetik ez dira igaro. Ez dago bete-betea den eleberriaren definiziorik.

(4) Euskalzale, 11, 1898, 12. or.
(5) Azkuek berak idatziak dira aipatzen dituen tituluak. Batxi guzur-en atal batzuk Euskal

zale aldizkarian eman zituen (I, 1897). Peru Matraka ta Pedranton-enak La Abeja aldizkarian
(1889-1890) "Ezti-Abauak" goitizenaren azpian ezkutatuz bere burua. Egitura irekia aurkezten
dute bi kontaketek. Atal bakoitza kontaketen izenburuek izendatzen dituzten pertsonaien ibilerak
osatzen du: atal berri bakoitza pertsonaia berdinen ibilera berriekin burutzen da. Honenbestez, ez
da harrigarria egileak berak "erdiz-erdizean" argitaratutakotzat jotzea.

(6) Ik. ROBERT, Marthe: Novela de los orfgenes y orfgenes de la nove/a, Taurus Ediciones,
Madrid, 1973. "El genero indefinido" izenburua darama lehen atalak.
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Goraxeago esan den bezala, gogo oro asetzeko gauza izan ez den arren,
luzeraren irizpidea erabili da eleberria mugatzeko (7). Mugarri finko, hertsi eta
mugiezinak jartzeko ahalmena ezin eman dakioke luzeraren irizpideari, bai or
dea hala-moduzko mugarriak jartzeko beste, norabidea erakusteko beste. Ba
dirudi eleberriek kontatzen dituzten istorioek orrialdeak eskatzen dituztela be
ren garapenerako. Dirudienez, Azkue ohartu zen honetaz eta bere Bein da
betiko (1893), tituluaren aurretik "lenengo irakurgaia" zeramala argitaratua ba
zuen ere, "irakurgaitxu"-an utzi zuen 1898an, Auiiemendiko Loreari eskaintze
ko lehen irakurgaia izatearen ohorea.

Auiiemendiko Lorea heldu aurretik jatorriz euskaraz idatzitako kontaketa
guztiak dira laburrak. XIX. mendean idatzitako kontaketarik luzeena Auiie
mendiko Lorea da, modu nabarmenean gainera, eta, hala ere, ez da luzea.

Dena den, eleberriaren hasiera lekutzerakoan, hitz-kopuruaren irizpide hu
tsean gelditzea arinegia izan daiteke. Gsa dezagun, beraz, berau, beste kanpo
ezaugarriren batekin barne-ezaugarrietara jo baino lehen. Luzeraren irizpideari
beste kanpo-ezaugarri hau erants diezaiokegu: kontaketak idazlearen idaztekin
tzan hartzen duen tartea. Txomin Agirrek kontaketa-prosari heldu aurretik eus
kal idazle desberdinek adierazpen-modu honi eskainitako arretaz ari gara, hain
zuzen ere.

Jean Duvoisinek eta Jean Baptiste Elizanburuk lehentxoago aipatutako
kontaketak besterik ez zituzten argitaratu. Ezin esan daiteke generoari jarrai
penik eman ziotenik.

Euskalgintzan fruitu ugari eman zuen Duvoisinentzat kontagintza ez zen
izan, ez arretagune nagusia ezta eskerronekoena ere. Duvoisin ez zen iritsi Fe
nelon-en Aventures de Telemaque-ren (1699) itzulpena bukatzera; are gutxiago,
itzulitakoa argitaratzera. XX. mende honen azken alderarte ez du aurkitu edi
zio-prestatzailerik (8). Duvoisinek Baigorriko zazpi liliak kontaketarekin zorte
hobea izan zuen: Revue des Basses-Pyrenees et des Landes aldizkariak argi
taratu zuen, baina ez zuen liburu gisa kaleratuta ikusterik izan. XX. mende
honen azken urteak heldu zaizkio liburu-mailako plazaratzea lortu orduko (9).
Zinez, ez da idazle baten lana balioztatzeko modurik aproposena eta aipatu
gorabeherak nekez bihur daitezke gogo-pizgarri. Edo etsi zuelako edo beste
mota bateko lanei lehentasuna eman zielako, Duvoisinek ez zion tarte handia
gorik egin kontaketari.

Duvoisinek eta Elizanburuk erretratu desberdinak projektatzen dituzte,
nola bataren eta bestearen testugintzaren neurrien ikuspuntutik, hala testugintza

(7) Azkenean E.M. Forster gutxi-gorabeherako luzera mugatzera iristen da: "aunque tal vez
nos atrevamos a afiadir que la extension no debe ser inferior a las cincuenta mil palabras". Ik.
Aspectos de la novela, Editorial Debate, Madrid, 1983, 12. or.

(8) Ik. FENELON-DUVOISIN: Telemake. Ulisen semearen gertakuntzak, Elkar, Donostia,
1988. Patri Urkizuk prestaturiko edizioa.

(9) Juan San Martinek prestaturiko edizioa Elkar argitaletxeak 1987an argitaratu zuen.
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horrek argia ikustean ezagututako zortearen ikuspuntutik. Elizanbururen idaz
tekintzak esker hobea jaso zuen inprentan, itxura batean behintzat. Piarres
Adamek aldizkari-mailako atalka-atalkako argitalpenaz gain, 1888an (10) Ii
buru gisakoa izan zuen. Elizanburuk Piarres Adameren bukaeran agindu ere
agindu zuen jarraipena, hots, beste liburu bat edo gehiago (11). Ez zen iritsi,
ordea. Elizanburu ez zen izan idazle oparoa ez hizlauz, ez neurtitzez.

Arras bestelako aurkezten zaigu Resurreccion Maria Azkue. Ugaria da be
netan. Ugaria ez-ezik, ikerketaren eta idaztekintzaren barruti desberdinak jo
rratzen dituena. Kontagintza soil-soilik begiratuz, berehala atzematen da Du
voisinek eta Elizanburuk baino askoz gehiago garatu zuela adierazpen-modu
hau. Azkuek "erdiz-erdizean" argitaratu zituen kontaketa laburrei Bein da be
tiko eransten die, beranduago, Ardi galdua (1918), laburra, halaber. Luzeena,
luze samarra gainera, Euskaltzaindiak bultzatuta plazaratu da 1989an: Latsibi.
Edizio honen hitzaurreak 1930. urte inguruan kokatzen du idazketa-garaia eta
azal-hegalean esaten zaigunez "Azkue esper6 toda la vida a que apareciera al
gun mecenas que financiase su obra, pero al parecer infructuosamente". Azal
hegal horrek berorrek idazlanaren izaeraz zenbait argitasun ematen ditu: "es
una obra de canicter narrativo" eta aurreraxeago, berriz, honela dio: "Latsibi,
podrfa ser calificada de «novela», aunque con algunas restricciones" (12).

Honela bada, Txomin Agirre joko genuke lehen euskal eleberrigiletzat.
Agirre da lehen euskal idazlea eleberriak eskatzen duen luzera-modua erakus
ten duten lehen hiru idazlanak plazaratzen dituena: Aufiemendiko Lorea (1898),
Kresala (1906), Garoa (1912). Laugarren baten lehen kapituluak ere argitaratu
zituen: Ni ta ni (13). Azkuek Ardi galdua plazaratu orduko plazaratuak zituen
guztiak.

Agirreren idaztekintza ez zen mugatu eleberrigintzara, ezta, kontzeptu za
balago batera joaz, kontaketara ere. Irakurgaiez gainera (egun eleberri izen
datzen ditugunak), berak erabilitako izendapen-modua jarraituz, ipuinak, izki
rimiriak, irakurkizunak, hitz neurtuak, itzulpenak, hitzaldiak, sermoiak idatzi
eta argitaratu zituen. Baina, XX. mende honen bukaeratik begiratuta, zalantza
rik gabe, Agirre eleberrigilea nagusitu da, haren eleberriak izan baitira bizi
iraupenik sendoena lortu dutenak. Eleberriak izan dira denboraren igarotzeak
dakarren higadura gaindituz, arrazoiak arrazoi eta zirkunstantziak zirkunstan-

(10) Ik. LARZABAL, Frederic Batiste: "J.B. Elissanburu eta Oxalde, bi gorri. I. Elissan
buru" in Ekaina. Revue d'Etudes Basques, Editee par I'Association culturelle Amalur, n. O 15, 1985,
161-162. orr.

(II) "(Denbora laburrik bamean, berriz hasteko xedea dugu mintzatzen Piarres Adameren
gaztetasuneko, bai eta ere zahartasuneko hitztorio zenbaitez.)". ELISSAMBURU, Jean Baptiste:
Piarres Adame, Klasikoak Saila, 5, Elkar, Donostia, 1986. Ibon Sarasolak prestaturiko edizioa.

(12) AZKUE, Resurreccion Maria: Latsibi, Euskaltzaindia, Bilbao, 1989. Edizio-prestakun
tza: Mirari Alberdi, Labayru Ikastegiko "Mikel Zarate" Mintegia.

(13) Euskal-Esnalea, VII, 1917, 169-173,200-203,210-215. orr.
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tzia, "irakurgai" izaten jarraitzen dutenak eta garai baten mundu-ikuskera eta
idazkera-moduaren adierazpen biziak.

Drain arte azaldutakoa, kanpo-ezaugarrietan barrena egindako ibilbidea
izan da. Kontaketa-prosa erabiliz burututako idazlanak aurkezten zuen luzeran
oinarritu da lehen irizpidea, luzeran oinarritutako irizpideari beste hau erantsi
zaio: zentzu testimoniala baino harantzagokorik ematen ez duen titulu bakarra
gainditzea, edo bestela esan, generoari jarraipena ematea. Agirre da lehenbiziko
euskal eleberrigilea irizpide horiek jarraituz, Agirre delako eleberriak eskatzen
duen luzera-moduaren barnean hiru idazlan argitaratzen dituena, beste inor bai
no lehen. Honelako baiezpen batek, jadanik esan denez, badu zorrik konben
tzioekin. Agerian gelditu da XIX. mendearen hasieraz gero hizlauaren barrutia
zabaltzen hasia zela, baina eleberriaren hasiera data, titulu eta egile bati atxi
kitzea ez dirudi Agirreren Aufiemendiko Lorea aurretik egin daitekeenik, era
bilitako irizpideen arabera: kontaketa-prosaz baliatuz burututako idazlanaren
luzera eta idazlanen kopurua.

Hitzaldi honen hasieran ezarri dugun bidean aurreratzeko, jo dezagun Au
fiemendiko Lorearen barne-ezaugarrien deskripziora. Auiiemendiko Loreak
kristau-fedearen garaipena irudikatzen du Aufiemendi mendietan eta Aufie
mendi mendi hauei balio sinekdotikoa emanaz Euskal Herri osoan. Garaipen
hori irudikatzeko Riktrudis pertsonaiaz baliatzen da Agirre. Riktrudis da Au
fiemendiko Lorea, edertasunak ezaugarriztatzen duen pertsonaia protagonista,
kristau-fedearen edertasuna irudikatzeko erabiltzen den bitartekoa. Riktrudis
ederra da, zintzoa, aingeruak langoa, usoa. Projektatzen duen edertasun honek,
besterik gabe, lortuko du gesta epikoa: kristau-fedearen garaipena. Tamaina ho
rretako gesta bere edertasuna erakutsiz egonaz burutzen duo Ez du bidaia arris
kutsurik egin beharrik aufiemenditarren esku jartzeko betiko zoriona agintzen
dien ondasuna. Riktrudis kristaua, kristautasun honen edertasuna erakutsiz
egon dago harik eta edertasun horrek Portun euskal agintari fede zaharrekoa
liluratzen duen arte. Horra hor, Riktrudis heroearen gesta, Portun kristautu,
fede zaharreko agintaria kristautu eta modu honetan ondasun neurtezina jarri
aufiemenditarren eskuetan: kristau-fedea, betiko salbazioa agintzen duen on
dasuna. Riktrudisek erdietsitako garaipena gozatuko dutenak ez dira bere etxe
koak; ez da maila pribatuan gelditzen den garaipena; aitzitik, herri osoarentzat,
aufiemenditar guztientzat lortutakoa, nahiz eta bere herkideak ez izan eskaera
luzatu diotenak. Izan ere, berezi samarra da Riktrudisek aldaketa protagoni
zatzeko darabilen modua: ez du ekintzarik burutu beharrik izan. Riktrudis ez
dabil etxerik-etxe fede berria zabaltzen, edo ez du gerraterik sortzen fede za
harrekoak kristautzeko, edo... Egonaz, bere edertasuna erakutsiz egonaz bu
rutzen du aldaketa: kristau-fedearengaraipena lortu Aufiemendi mendietan.
Bere senar Adalbaldo lurperatuta zegoen tokian otoitzean ari zela, Portun hur
bilduko zaio, aufiemenditarrek hil zuten bere senar Adalbaldo frankotarrari az
ken haizkorakada eman ziona, hain zuzen ere. Hilerri honetan Riktrudisek eta
Portunek izandako elkarrizketaren ondotik, "Portun, emakume donea azkenen-
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go ikusi ebanetik laster bere erruak ezaguturik, kristifiau egin zan, eta arako
done Pablo baten gisara, zar-zarra zala bere, erririk-erri ebillen Iesukristoren
legea zabaltzen, bere gaztetako gaiztokeri guztiak autortuaz. Riktrudisegaz gura
eban bizi zeruetan" (14). Edertasunak, kristau-fedearen edertasunak lortutako
miraria da. Kristau-fedearen edertasuna erakusten egon den Riktrudisek azke
nean erdietsi du bere mezua heleraztea: Portun euskal agintari fede zaharrekoak
entzun duo

Edertasunak mugatzen du Riktrudis, frankotarren kontrako sentimenduek
eta fede zaharrak Portun... eta Aufiemendiko Loreako pertsonaien mundua za
baltzen denean, bigarren mailakoak ere atzemateko, protagonista-antagonistak
erakusten duten karakterizazio-modu sinple berberaz janzten direla begi bis
takoa da: leialtasunak mugatzen du Pedro Mari morroia, desleialtasunak, berriz,
Lope Nagi morroia. Edertasuna, frankotarren aurkako gorrotoa eta fede zaha
rra, leialtasuna, desleialtasuna... kualitate bakarrera mugatzen da pertsonaia. Ez
dira pertsonaiak, ez dute hezur-haragizko pertsonen antzik, ez dira gizakiak, ez
gizabanakoak, gizakiok kontraesanak ditugulako, antinomiak gugan bizi dire
lako, aldarteen arabera jokatzen dugulako... hitz batean, gizakiaren konplexu
tasun psikologikoa sinplifikaturik agertzen da; izan ere, pertsonaia ezaugarri
bakar baten arabera, eta horren arabera bakarrik, jokatzen jartzen da gainon
tzeko alderdiez abstrazioa eginaz: edertasuna, leialtasuna, desleialtasuna...
Ezaugarri horietako bat irudikatzeko bitarteko bihurtzen da pertsonaia. Hori da
bere eginkizuna kontaketan eta ez da garatzen beste alderdirik.

Ideia bat irudikatzeko darabiltzan pertsonaiok VII. mendean kokatzen ditu
egileak. Aldaketa garrantzizkoa dakarren VII. mendean bizi dira aufiemendi
tarrak, jentiltasunetik kristau-sinismenerako iraganbidean murgildurik dagoen
mendean. Frankotar eta aufiemenditarren arteko borrokak, kristauak diren fran
kotar eta fede zahardunez eta berridunez osatuta dagoen aufiemenditarren ar
teko gatazkak pil-pilean dituen garaia da. Baina Agirreren Aufiemendiko Lo
reak ez du Euskal Herriko VII. mendearen kronikarik egin; izan ere,
pertsonaien izaera eta ekintzak ez dira aurkezten giro historiko jakin batean
txertaturik, oso bestela baino: modu sinplean, dikotomikoan eta manikeoan. Ez
da giro historikoa xehe-xehe aztertzen, are gutxiago pertsonaienjokabideak zir
kunstantzia historikoekiko harremanean arakatzen. Hain gatazka bortitzen az
pian bizi den gizarteak aurkez zezakeen konplexutasuna sinplifikatu egiten da
Aufiemendiko Lorean. Gizakien jokabideetan ez du eraginik giroak eta, honen
bestez, ez dago koordenada historikoetan kokatu beharrik.

Riktrudis, Aufiemendiko Loreako protagonista, izaki perfektua da: ez dau
ka ikasi beharrik, ez hobetu beharrik, ez ezer bilatu beharrik, ez galderarik, ez
zalantzarik. Ez du inolako gatazkarik ez bere buruarekin, ezta munduarekin ere.
Erabat konformista da. Erantzunak ditu. Honela bada, egonean dago bere eder-

(14) AGIRRE, Txomin: Auflemendiko Lorea, Klasikoak Saila, 65, Ostoak, Donostia, 1998,
173. or. Ana Toledok prestaturiko edizioa.
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tasuna erakutsiz. Bada, ordea, Aufiemendiko Lorean bere erraiekin eta mun
duarekin konfonne bizi ez denik. Ezin izan zitekeen beste modu batean; gai
nantzean, ez baikenukeen izango istoriorik. Pertsonaia hori Portun da. Fede
zaharrekoa izaki, ez du erantzun zuzenik emango dion kristau-federik. Txomin
Agirreren eleberrietan kristau-fedeari tinko atxikirik bizi direnak bakarrik dauz
kate erantzun zuzenak. Horrela, fede zaharrari eusten dian bitartean, Portun
kondenatuta dago noraezean ibiltzera, huts egitera. Kristau-fedea besarkatu
arte, han-hemenka liskarrak, gatazkak, borrokak eta zer-esanak sortzen ditu an
tagonistak. Zinez, han-hemenka sortzen ditu: Aitz barrengo eliz atarian edo
oraindik mugagabeago gelditzen diren lekuetan. Salaketa latzak entzungo dira
istorioan barrena, eliz ataritatik datozenak, AUfiemenditik, eta abar, baina ger
taera lazgarrien eragile izango diren liskar eta zer-esan horien sor-Iekua ez da
zehazten, ez da fiabarduraz betetzen, ez da partikularizatzen. Mugagabean ema
ten da eta zer-edo-zer mugatzera heltzen denean izen propioaren jabe izatera
iristen da gehienez. Banakotzeko ahaleginik nagusiena izen propioaren bidez
izendatzea da. Beraz, orokortasunak menderatzen du Aufiemendiko Lorea. Oso
modu orokorrean aurkezten diren koordenada narratiboak ditu euskarri.

Idazlanean barrena egindako ibilbide honen ondotik ez da zaila ondorioz
tatzea Aufiemendiko Loreak eleberriaren deskripzioari ez diola erantzuten. Hau
da, honelako eraketa erakusten duen testua ezin izan daitekeela eleberri. Edo
bestela esan, eleberria genero gisa deskribatu denean, kontaketa-fonna honen
ezaugarri bereizletzat jo diren markak ez dituela aurkezten Aufiemendiko Lo
reak eta, honenbestez, ezin koka daitekeela eleberriaren barrutian. Ez litzateke
funtsik gabeko ikuspegia.

Orain artekoan, izenburutik bertatik hasita, Aufiemendiko Loreak irekitzen
duela euskal eleberrigintzaren ibilbidea erakutsi nahi izan dugu. Ihardunaldia
ren hasieran iragartzen genuen aldeko arrazoiak ez-ezik, kontrakoak ere azal
duko genituela. Kontrako arrazoiei, kontrako argumentuei heltzeko une egokia
izan daitekeenez, gatozen Aufiemendiko Loreari eleberri izaera kentzera. Hona
hemen ezabaketa horren arrazoi nagusia. Bada eleberriaren azterlaririk berau
mugatzean planteamendu-modu hau egiten duenik: eleberria aurrekoak diren
kontaketaren beste fonna eta beste generoetatik bereizten da pertsonaiak eta
beren ingurua banakotzeari eskaintzen dion arretagatik (15). Ez da azterlari iso
latu baten eskutik datorren eleberriaren mugaketa. Eleberriari eskainitako hain
bat azterketatan gisa honetako ezaugarriak atxikitzen zaizkio: eleberriak giza
kia bizi den giroan aurkezten du eta horregatik giroaren aurkezpenak balio
garrantzitsua eskuratzen du, garaiko ohiturak, pertsonaiaren bizitzako gauzarik

(15) J. Souvagek Ian Watt-ek egindako bereizketa bat jasotzen du: "L1egados aquf podemos
considerar brevemente dos de las principales caracterfsticas por las que, segun Ian Watt, la novela
se distingue de otros generos y otras formas anteriores de la narrativa, a saber, <<1a cantidad de
atenci6n que habitualmente presta... a la individualizaci6n de sus personajes y a la detallada pre
sentaci6n de su entol1lo»". SaUVAGE, J.: Introducci6n af estudio de la novela, Editorial Laia,
Barcelona, 1982, 113. or.
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nimifioenak, egoera bat ezaugarriztatzen duten faktorerik txikienak tokia duo
Premisa hauek jarraituz, Auiiemendiko Lorea ezin izenda daiteke eleberri. Agi
rrek Auiiemendiko Loreako koordenada narratiboak banakotzea hastapen-has
tapenetan utzi du: izen propio baten jabe egin ditu pertsonaiak eta beren nor
tasuna mugatzen duen ezaugarriren bat atxiki die, beste hainbeste eta ez
gehiago egin du gertaera-leku eta garaiarekin. Pertsonaia eta bere ingurunea
banakotu gabe gelditzen da.

Kontrako argumentu honen aurka ere azal daiteke. Hara. Pertsonaiak eta
beren ingurunea banakotzeari arreta eskaintzea ez da eleberri deitu den testu
ororen ezaugarri, eleberri-modu batena baino, eleberri errealistarena, hain zu
zen ere. Zinez, ez da edozein eleberrigintza-modu eleberrigintza errealista, bai
zik eta eredu eta erreferentzi puntu saihestezina. Zentzu honetan errealismoa
eleberrigintzaren urrezko arotzat jo daiteke. Eleberri errealistak munduaren
ikuspegi feudalarekin erabat hautsi eta kontzientzia modernoak dakarren mun
du-ikuskera berria adierazten duo Kontzientzia moderno honek gizabanakoak
diren pertsonen arteko harremanak ditu oinarri.

Eleberri modernoak partikularismoa, indibidualismoa, berezitasuna, bana
kotasuna ikusten duo Gizaki bakoitzak bere egia duo Tipo eta abstrazioak aur
kezten zituzten historia eta mataza-modu tradizionalak arbuiatuz errepresen
tatzen du errealitatea eleberri modernoak. Pertsonaia banakotasun moduan
eraikitzeari arreta eskaintzen dio, pertsonaia honen biziguneak xehetasunez
janzten ditu, pertsonaia honek fikzioan bizi dituen abenturen denboraren berri
astiro-astiro ematen duo Nabardura eraikuntza-euskarri da... (16)

Kontatutako historiek ehotuz doazen matazek gizabanakoak aurkezten di
tuzte errealismo modernoan, zirkunstantzia berezitan bizi diren gizabanako be
reziak eta ez giro-modu orokorrean bizi diren tipo orokorrak.

Eleberri errealistak nork, zer, non eta noiz egiten zuen xehe-xehe azaltzen
zuen eta gisa honetan gizarte baten kronika egiten zuen, ez modu dokumental
batez, jakina, baizik eta modu sinboliko eta mitiko batez.

Eleberri izendatu dugun testu orok ez ditu, ordea, giza jokabideak aztertu,
ez du gizartearen azterketarik egin, ez du istoriorik kontatu, ez du mundu jakin
eta mugatu batean garatzen den heroe nobelesko baten historia kontatu, ez die
nork, zer, non, noiz galdetzaileei xehe-xehe erantzun. Ez errealismo moderno
horren aurretik, ez ostean. Ez Ertaroko abentura-liburuak, ez mende honen le
hen hamarkadatan ematen den iraultza nobeleskotik sortzen diren tituluak. Er
taroko abentura-liburuak ordena feudalaren produktu dira, Xx. mende honen

(16) Errealismo modemo honetan I. Watt-ek dioenez, "Ies personnages de l'histoire et la
scene de leurs actions devaient etre situes dans une perspective litteraire nouvelle: l'intrigue devait
se jouer entre individus particuliers, dans des circonstances particulieres, contrairement a ce qui
se passait d'habitude autrefois, ou des types generaux d'humanite se detachaient sur un fond de
termine d'avance par une convention litteraire appropriee". WAT, I.: "Realisme et forme roma
nesque", in Litterature et reaUte, Editions du Seuil, Paris, 1982, 14. or.
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lchen hamarkadetakoak mende-mugan hezurmamitzen doan krisiaren produk
tuak.

Eleberria ez da gor eta mutu gelditu gizakia eta beronen kezken aurrean,
gizartea eta beronen ibilbidearen aurrean. Malgutasun ikaragarria erakutsiz
egokitu egin du idazkera atzematen duen errealitate berria adierazteko. XIX
Xx. mendeen arteko mugan azaleratzen den krisia ezin utzi zezakeen erantzu
nik gabe. Errealismotik urrutiratuz erantzun zion. Eleberriak istorioak konta
tzeko eginkizuna utzi egiten du sentzazio eta inpresio batzuen berri emateko,
istorioa ordenatu eta modu ulergarrian ematen zigun kontalari orojakilea de
sagertu egiten da, nortasun jakina eta fiabarduraz betea zuen pertsonaiaren tokia
edozeinek hartzen du, denbora kronologikoaren tokia, berriz, denbora subje
tiboak...

Beraz, errealismo modernoa erreferentzi puntutzat hartzen den heinean ba
karrik ukatuko litzaioke eleberria izatea Aunemendiko Loreari, baina errealismo
modernoa erreferentzi puntutzat hartzen bada, beste askori ere ukatu beharko
litzaioke izaera hori, nola errealismo horren aurretik, hala ondotik.

Zirkunstantzia berezitan bizi diren gizabanako bereziek eraikitzen zuten
mataza eleberri errealistan, nork-zer-noiz-non galdetzaileei xehetasun eta fia
barduraz beteta erantzuten zien; arras bestelakoa da eleberrigintza hau iraultzen
duenak hartzen duen norabidea eta eleberrigintza antierrealista honi garaikide
zaion euskaldunak, berriz, modu orokorrean erantzuten die aipatu galdetzaileei.

Biak urrutiratzen dira eredutik, nola errealismoaren ondoren subjetibiza
zio-prozesu batera lerra'tzen den eleberrigintza, hala Agirre eta bere garaiki
deena, batzuen eta besteen eredu-hausketak edo eredua jarraitzeari uko egiteak
zer-ikusirik ez duen arren. Ereduaren hausketak edo eredua arbuiatzeak ez du
zer-ikusirik, Agirreren Aunemendiko Lorea errealismo modernoaren ikuspegira
oraindik iritsi ez delako eta XIX-XX. mende-mugan gatzatutako krisiari eran
tzuten diona errealismo modernoaren ikuspegitik igaro ondoren beste mundu
ikuskera baten adierazle delako. Ideiak ez daude argi eta garbi, aitzitik erabat
nahasirik; XX. mendeko gizakiak ideia nahasiak dituenez, ideia nahasiez ba
liatuz egingo du eleberria eleberrigile antierrealistak. Horra hor XX. mendearen
lehen hamarkadetan eleberri elTealistaren patroiarekin hausten dutenen mundu
ikuskera.

Agirrek, ordea, ideiak argi eta garbi zituen eta ideia argi eta garbiez ba
liatuz burutu zitzakeen bere eleberriak. Ideia ziurretan oinarritzen zen mundu
batean bizi zen. Eta errealismoaren ikuspegia azaleratzen duo Errealismoarena,
bai, baina ez partikularismoa, indibidualismoa, berezitasuna eta banakotasuna
dakarrenarena. Hitz batean, berea ez da errealismo modernoa, errealismo es
kolastikoa baino. Ertaroko errealista eskolastikoen mundua erakusten du: ti
poak, motak, klaseak eta abstrazioak dira benetako "errealitateak" eta ez zen-
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tzuek somatzen dituzten objetu partikular edo konkretuak (17). XVIII-XIX.
mendeetan barrena adierazi zen errealismo modernoaren ikuspegia alboratu,
kontzientzia modernoa adierazi zuena arbuiatu eta errealismo eskolastikoaren
mundu-ikuskerari ematen dio bizitza. Agirrek denbora modernoetan idatzi zi
tuen bere eleberriak, baina munduan kokatzeko duen modua ez dator bat ga
raiarekin. Auiiemendiko Lorean, baita Kresalan (1906) eta Garoan (1912) ere,
tipoak, klaseak, unibertsalak, abstrazioak daude. Pertsonaiak, gertaerak eta be
rauen garapen-zirkunstantziak ez dira konkretatzen. Pertsonaia-tipoak leku
denborazko koordenada orokorretan burututako ekintzak dituzte euskarri ele
berriok. Azkenean tesiak jartzeko eta berauek argumentatu ostean korolarioak
ateratzeko bitarteko du kontaketa.

Agian ez dugu gaurko ihardunaldi honetan tesia behar beste argumentatu.
Agirrek euskal izaerak izan beharko lukeena mugatzea zuen xede eta horre
tarako arrazonamendu-modu eskolastikoaz baliatu zen, guk, berriz, Auiiemen
diko Lorearen mendeurrenean euskal eleberrigintzaren mendeurrena ere ospa
tzen ari garela "frogatzea" genuen helburu eta bide beretsua jarraitzea nahi izan
dugu. Ez genuen egingo Agirreren argitasunarekin, ziurtasunarekin eta mai
sutasunarekin. Norgehiagoka horretan sartzea galtzaile ateratzeko besterik ez
da. Hark ez bezala lizentziaren bat edo beste ere hartuko genuen. Haatik, ko
rolariora goaz. Anakronikoa izatea lepora dakioke Auiiemendiko Loreari, errea
lismo-naturalismoaren garaian sortua, XX. mendeko iraultza nobeleskoaren
atarian, ez da kontzientzia modernoaren azalpen izatera heltzen. Abstrazio-mai
latik jeitsi eta objetu berezi, partikular, konkretuena oraindik eriden ez duen
mundua agertzen duo Mundu horretan bizi zen, ordea, Agirre, eta mundu hori
adierazi zuen mende batzuk lehenago beste batzuek egin zuten bezala, Erta
rokoek kasu, eta beste hauen sorkariak ere, zirkunstantzi berezitan bizi diren
gizabanakoak ez ekarri arren, eleberri izendatu ditugu. Beraz, koordenada na
rratiboak banakotu ez dituzten kontaketak eleberri deitu direnez, Agirrerenak
ere dei daitezke. Ez da harrigarria gero, eleberria genero moduan mugatu ezinik
ibiltzea eta egun oraindik gogobeteko definiziorik ez izate.:. Generoaren ibil
bide askearen ondorio da. Hala, hizpidea sortu digun "irakurgei"a, Euskalzale
aldizkariak deitutako "irakurgei edo roman" lehiaketa irabazi zuen Auiiemen
diko Lorea irakurgeia, bere egile Txomin Agirrek jarri zion izendapena, egun
horren ordezkotzat erabiltzen dugunagatik ordezkatuz, eleberri izendatu ahal
izan dugu. Eta bere lehen mendeurrena bete duen honetan euskal eleberrigin
tzaren mendeurrenera zabaldu ospakizuna.

(17) "Par un paradoxe qui ne surprendra que Ie neophyte, Ie terme «realisme» en philosophie
s'applique en toute rigueur 11 une vision de la realite diametralement opposee 11 celle de I' usage
commun. C'est la vision des realistes scolastiques du Moyen Age: les universaux, classes ou abs
tractions, et non les objets particuliers ou concrets de la perception des sens, seraient les vraies
«realites»". WATT, I.: "Realisme et forme romanesque" in Litterature et rea/ite, IS. or.



DOMINGO DE AGIRRE ETA ZUMAIAKO KARMELDARREN
IKASTETXEA

Zumaia, 1998-XI-19

Sebastian Garda Trujillo

Gaurkoa ez da euskaltzaleek Domingo de Agirreri Zumaian eskaintzen
diogun oroimenezko lehen horma-plaka. Haren heriotzatik hurrengo urtean,
1921.ko azaroaren 2l.an, lehen omenaldia eskaini zioten zumaiarrek Domingo
de Agirreri, gaurkoa baino jendetsu eta zaratatsuagoa, Probintzia eta herriko
agintariak, baita abade mordo bat ere, etorri baitziren ikastetxe honetara Agirre
omentzeko, musika banda eta guzti. Honelaxe idatzi zuen ospakizun honetaz,
domeka hartako La Constancia egunkari integristak:

"Homenaje a la buena memoria del virtuoso sacerdote don Domingo de
Aguirre. Adhiwimonos a la fiesta.

Hoy se viste de fiesta el pueblo de Zumaya, para honrar la buena memoria
de don Domingo de Aguirre. Una hipida recordara la casa donde vivi6 y en
treg6 su alma aDios; y una calle perpetuara su nombre.

Hoy se congregaran en la risuefia villa costera, 10 mas significado de nues
tros euzkar610gos: don Resurrecci6n Azkue, la Academia Vasca en pleno,
"Euskal-Esnalea", don Carmelo Echegaray (1), el Diputado a Cortes sefior
Churruca, el Presidente de la Diputaci6n sefior Elorza, el culto sacerdote don
Ram6n Inzagaray, Reverendo Padre Azpiazu, S. J., Y tantas otras personali
dades salientes de nuestra cultura vasca, rindiendo un testimonio de admiraci6n
y carifio, al compafiero muerto.

Por la tarde habra velada necro16gica en la que departiran con la elocuen
cia en ellos caracterfsticas, los sefiores Azkue, Echegaray, Lecuona, P. Saraiza
y otros; se cantaran obras de Guridi, Otafio, Frank, Brahms, etc." (2)

(1) Geixo egon zen eta ezin izan zen etorri. Ikus, ECHEGARAY CARMELO DE, Cartas a
D. Serapio Mugica (1899-1925), Grupo Doctor Camino, San Sebastian-Donostia, 1987,576. or.

(2) La Constancia. Diario Integrista.
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Orduko ospakizun hartan "kardinale itxurako"(3) Don Domingo(4) kape
lauaren oroimenez plaka bat jarri zioten La Ribera kaleko bere etxearen aurreko
lehen solairuan. Don Domingo de Agirreren etxearen aurrean esan dut, eta Ka
ritate Karmeldar mojen etxean esan beharko nukeen, mojena baitzen etxe hura.
Baina Domingo de Agirrek inon etxerik izan bazuen, Zumaian izan zen (5),
Maria eta Jose ikastetxearen aurreneko egoitzan, hain justu. Ekonomia erre
kurtsorik ezagatik inon etxe propiorik izan ez zuen Don Domingok, berea bai
litzan erabili zuen, hogeitamar urte eta zortzi hilabete eta erdiz, ikastetxeko etxe
hura ("aquf en la soledad de mi casita procurare tener fiestas intimas sabo
reando las delicadezas de los buenos ingenios") (6) eta mojek etxekoa bailitzan
hartu zuten "una verdadera alaja nuestro simpatico capellancito de Zumaya"
(7):

"el Padre Domingo, padre por antonomasia de esta casa... figura noble y
digna a la par que llana, aquel caballero intachable a la vez que sumamente
amable, aquella cabeza privilegiada y aquel coraz6n de santo, aquella sonrisa
apacible y amorosa, expresi6n inconfundible y fiel de aquella alma soberana
mente hermosa que trascendfa al exterior y era figura de angel nimbada de luz
y gloria". (8)

Gauzak horrelaxe, euskararen aldeko gune berezia bihurtu zen ikastetxe
hau Don Domingo eraginez, baita euskaltzale askoren bilgune ere. Hona etor
tzen zen Resurrecci6n M.' de Azkue "behin baino gehiagotan... burubide eta
aholku eske" (9). Egonaldi hauetatik hiru gogoratuko ditut, adierrazgarriene
tarikoak, agian:

- Lehena, Azkue bere Cancionero Popular Vasco eta Diccionario Vasco
Espanol Frances liburuetarako abesti eta hitzen bila etorri ohi zenetakoa. Jose
M.' de Olaizolak dioskunez, Zumaiako atsoek irrikiz itxaroten zituzten Az
kueren etxe honetako agerraldiak eta

(3) ANASAGASTI, P. de, "La arrolladora personaiidad de Domingo de Aguirre", Arantzazu,
XLV, 1966,24-26. or.

(4) Honelaxe dei egiten zioten Agirreri herrikoek, Luis Alberdi abade zumaiarrak zihurtatzen
didanez, eta ez zabaiduago dugun lagun minentzako soilik gorderiko "Txomin" izena erabiliz.

(5) AGUIRRE, A. 1. DE, "Hz bi", in Garoa, Arantzazu, 1956; "Zumaia, etxea zun; bano
Euskalerri, baratz". Zumaiari eskaini zion Agirrek artikulu bat. Ikus Euskal-Erria. 1900, XLVII,
278-280. or.

(6) ECHEGARAY C. DE, Cartas a D. Seraph! Mugica. o. a., 28.07.03.
(7) Ibidem, 17. or., Junio1l71l990.
(8) Argitaratu gabeko eskuizkribua.
(9) VILLASANTE, L., "Domingo Agirre Badiola", in Garoa. Talleren Gnificos del Santua

rio de Arantzazu, Onate, 1966,7. or. Cartas a D. Seraph! de Mugica. o. a., 29.12.05."EI sabado
comf en Zumaya con don Resurrecci6n Azkue, que ha venido a pasar las pascuas con su madre
y hermano. Con el y con don Domingo habIe largamente de usted, con el carino y la simpatfa
vivfsima que usted nos inspira".
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"Bilbo apaiz aundi ura? -galdetzen zioten Domingo de Agirreri-. Ez al du
etorri biar? Esan tzun'n etorriko zala. Kanta berriyakin akordatu naiz". (10)

- Bigarrena, Agirrek Gasteizko seminarioko Azkue laguna euskarako sal
batu ei zuenekoa. UrZo opera hondamendiaren ondoren, jesuiten nobiziadoan
sartzea bururatu zitzaion Azkueri, "para dedicarse el resto de su vida a misionar
infieles". Loiolara abiatu baino lehen, Azkue Zumaiara etorri zitzaion Agirreri
eta bere etxe honetan hartu zuen azken honek:

"Don Resurrecci6n, esan zion, -con aquella calma de D. Domingo- es
pera, las resoluciones no hay que tomarlas asf' -despues Ie cuid6 muy bien y
Ie consolo durante ocho dfas. Vuelve a Bilbao, da la cara a todo 10 que has
dejado allf; ya tendnls colaboradores, que si corporaciones y amigos y efecti
vamente encontro, salvo aquella situacion". (11)

- Eta hirugarrena, Agirreren hiltzerakoan (1920.go urtarrilaren hogeian),
Teudia (Azkue) Don Rodrigoren (Agirre, "bera zen artarako gayena ere-ta"
(12) albora etorri zitzaion lagundu eta beronen azken hitzak guretzat gordetze
ko:

"Azken itzak erdizka ebakiak, euskerazkoak izan omen zituen, noski, An
dre Maria'ri zuzenduak". (13)

Agirre hil eta hurrengo egunean, beronen "azken-naya lenengoz irakurri
zanean", bertan egon zen Azkue, hilberriko lagunaren pobretasunaz miraritze
ko:

"Dirutsu izateko era onak aukeran izan omen zituen ta bere aide urkoak
beartsuak izanarren 'Ienengo ta bein apaiza naiz' esan ta damutasunik gabe utzi
izan ditu era oriek". (14)

Baita askotan etortzen zen etxe honetara Agirrek anaiatzat izen zuen Kar
meta Etxegarai ere:

"Zenbat aldiz, dio honek, Zumaia'ko txoko maitagarrian, biok, besteren
olerkiak, egiazko olerkiak, irakurtzen biotza pozez beterik zalarik egon izan
gera". (15)

Agirre hil eta egun gutxira, hona itzuli zen Etxegarai, beste batean:

"Recogf en Zumaya el domingo de Carnaval una porcion de manuscritos
del inolvidable don Domingo, y con ellos no pocos autografos mfos de alguno

(10) Argitaratu gabeko eskuizkribua.
(I I) Argitaratu gabeko eskuizkribua.
(12) AZKUE, R. Ma de, "Agirre, beretergoan", "ltzaldiak", Euskai-Esnaiea, San Sebastian,

1923, 73. or.
(13) AZKUE, R. W de, ibidem, 79. or.
(14) AZKUE, R. W de, Ibidem, 77. or.
(15) ETXEGARAI, K., "Agirre, olerkaria", "ltzaldiak", Euskai-Esnaiea, San Sebastian,

1923, 86-87. or.
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de los cuales ni me acordaba siquiera. Me impresion6 mucho ver aquel des
pacho en que tantas veces hable con el amigo entrafiable y fraternal, cuya per
dida es irreparable por muchos conceptos. En Zumaya se ha de notar mucho
la desaparici6n de sacerdote tan ejemplar. Su vado no es de los que se Henan
facilmente". (16)

Sarritan etortzen zitzaion ikastetxe honetako Agirreri Unamunok miretsi
zuen Francisco de Iturribarria abadea ere (Agirrek ,Iturri ' deiturikoa; "Eran dos
almas gemeIas", dio biotaz La Constancia egunkariak). Ahaztuxe dugun Agi
rreren ikaskide eta gaztelerazko bilbotar olerkari fin honek, osasuna makala
zela eta, Zumaiako etxe baten udak emoten zituen Agirre lagunaren alboan.

Ez zen, haatik, Agirreren kulturaren aIdeko eragina ikastetxeko hormetan
mugatu:

"Sus anheIos de unidad del clero Ie inspiraron Ia idea de una tertulia diaria
en la plaza Berria, hacia el mediodfa, a la que acudfan los sacerdotes de Zu
maya y hasta extrafios y donde discutfan metodos y se unificaban consignas.
Esta tertulia, por la magia de Aguirre, se convirti6 pronto en seminario de ar
tistas, politicos, catedraticos y literatos, domefiados por Don Domingo. Eran
asistentes sefieros Ruiz Jimenez, ex-ministro de Romanones, Don Bartolomne
Feliu, representante de Carlos VIII; el Marques de Foronda, el Marques de
Boil, los Condes de Albatera y de Plasencia, el Duque de Castro Enrique. Na
die podfa sustraerse al fluido de su bondad y de su mansedumbre verdadera
mente extraordinarios. Y nada digamos de los vasc6filos Urquijo, Echegaray,
Campion, Azkue... , a quienes aparte el atractivo personal de Aguirre, les unfa
su entrega a la lengua y a la historia vascas". (17)

Agian, Jose Ortega y Gasset filosofoak parte hartu ei zuen tertulia haietan,
zeren, Aita Villasantek dioskunez:

"cuando Ortega y Gasset veraneba en Zumaya, distingufa con su aprecio
a don Domingo, porque el pintor Zuluaga Ie habfa informado de las actividades
literarias de este". (18)

Eta Domingo de Agirreren ikastetxe honetako "intra muros"-ko bizitza
nola ematen zuen? (19)

(16) ECHEGARAY, C. de, Cartas a D. Serapio Mugica, (/899-1925), o. a., 1920.02.20,
544. or.

(17) ANASAGASTI P. de, "La arrolladora personalidad de...", 24-25. or.
(18) VILLASANTE, L., Historia de fa Literatura Vasca, Editorial Aranzazu. 1979,325. or.
(19) Domingo de Agirreren eskuizkribuen artean honako "Ordu banaketa" aurkitu dugu: 5

112, Levantarse y ofrecer a Dios las obras del dia; 6 Meditaci6n; 6 1/2 Capilla; 7 Sanla Misa; 7
112 Acci6n de gracias. Confesionario; 8 112 Desayuno y Horas; 9 Estudio; II 3/4 ExalOen; 12
Comida. Descanso; 2 Visperas y Completas. Devociones; 2 112 Lectura espiritual; 3 Maitines y
laudes; 4 Visita al Santisimo. Paseo 0 Confesionario; 8 Cena; 9 1/2 Puntos para la meditaci6n del
dia siguiente. Examen. Acostarse.



DOMINGO DE AGIRRE ETA ZUMAIAKO... - Sebastian Garcia Trujillo 381

Lehen eta behin, azpimarratu behar dugu Domingo de Agirre oso maita
garria izan zitzaiela bere ingurukoei: bai maila pertsonalean "ba zuela... alako
santu usai bat" (20), dio Villasantek beste askoren iritzia jasoz, bai eguneroko
hartu-emanetan:

"mendu ona, ayuri egokia, izakera bikaina, lur ongi layatu... ta ezo batek
galazia artzen duenez... paketsua, apala, etorkorra (condescendiente), artzargia
(simpatico) ta otzana. Ezti utsezko breska argizai gabea... arantza gabeko arrosa
ezta diote. Ura... bai... jEpea!, jEgoarria!, jEzaldietan isiltzea!. .. egille errez,
xamur ta jakintsua". (21)

Zeruko benedizio bat ingukukoentzat: mojak zein eta herrikoentzak, Do
mingo de Agirrek ez baitzituen soilik kapelautza lanak burutzen, baita ikas
tetxeko zuzendaritza zeraman eta latin, gaztelera, erretorika eta poetika irakas
lea ere izan zen, baita euskerarena neska ikasleek gogoratzen baitute zelan Don
Domingok prestuariko euskerazko irakurketa liburuak "oso txistosuak" zirela;
ez nolanahiko irakaslea, gainera:

"Alia donde Domingo de Aguirre ponia su mano todo se convertia en per
fecci6n. Era sumamente ordenado...". (22)

Eta froga modura begiratzea besterik ez dago Euskaltzaindirako bildu du
gun "Libro de propie...ddes del Colegio de Zumaya" delakoari, non eta Agirrek
urte luzeetan ikastetxeko kontabilidadea eramaten zuen idazkera txukuna be
zain garbiaz.

Aipagarria da ere, arlo honetan, Domingo de Agirrek ikastetxe honen erai
kuntzari dagozkion lanetan izan zuen protagonismoa. Barrukoen ikastetxea ire
ki (1883. urtean) eta bospasei urtetara, Agirre etorri berriak bere gainean hartu
behar izan zituen bai 1894 eta 1895eko urteetan egindako "Obras de solidifi
caci6n y reforma ejecutadas en el Colegio", bai 1905. urtean oinarritik eraikia
izan zen kanpoko ikasleentzako ikastetxe berria.

Jakina denez, Maria eta Jose ikastetxe hau M.a Francisca de Echezarreta
y Power-ek utzitako ondarrei esker eraikia izan zen. Bilboko andra agurgarri
honen ondareak Agirre Ondarrutik Bilbora ikasketak egiteko bere etxera ekarri
zuen D. Mariano Jose de Ibarguengoitia abadearen eskuetan geratu ziren. On
dare guzti hauekin fundazio bat eratu zuen D. Marianok Zumaiako ikastetxe
hau eraikitzeko helburuz, eta bai eraiki ere. Don Mariano hil eta gero, ondo
rekoa Estanislao Jaime de Labayru abadea izan zen, hiru ondoreko izendatu
zituena: don Leandro Soto y Orduna, lrungo Parrokiako abadelaguntzailea, don
Francisco de Iturribarria, Bilboko Santiago parrokiako abadelaguntzailea eta
Don Domingo de Agirre; ondorekook him zatitan banatuta hartu zuten ondarea,

.. '

(20) VILLASANTE, L., "Domingo Agirre Badiola", o. a., 6. or.
(21) AZKUE, R. Ma, o. a., 24. or.
(22) OLAIZOLA, J., Ma, in ANASAGASTI, P. de, "La arrolladora personalidad de Domingo

de Aguirre", Aranzazu, XLV, 1966,25 (281). or.
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elkarri boterea emanez. Agirrek bere aldetik bere zatiaren ondorekoak ere izen
datu zituen: Antonio Zubizarreta, Plazentziako abadelaguntzailea eta Jose Justo
Elorza y Oyarzabal, Arronako abadelaguntzailea. Ondorekoa izateaz gain, Agi
rre Fundazioaren kudeatzailea izan zen hogeitamar urtez, lanik gogorren eta
aspegarrienak bere gainean eramanez, baita urteoroko gestio-informeak eman
beharrez Fundazioaren beste partaideei.

Zernolako zintzotasunez eraman zituen honelako lanak jakiteko, badau
kagu froga bat. Odol-zurbila izanez, 1906. urtean, ez zuen ikastetxearen solo
batera zihoan gurdi bidean zanga bat ireki arazteko enbarazorik, fundazioaren
patrimonioari kalte ekar diezaiokeen auzoko baten temakeria ekiditeko.

Esan gabe dago esanda, kudeaketa Ian hauek guztiak bigarren mailakoak
zitzaizkiola Agirreri, ikastetxean, lehen eta behin, abade lanetan gogoz aritzen
baitzen Don Domingo: "Gizona ez, baina aingerua ematen zuela (23)" egu
neroko mezaz aparte, Domingo de Agirrek ematen zizkien Urteko Ejerzizioak
bai "beti berarekin cgin nahi izaten zituzten" (24) mojei, bai, askotan, ikaste
txeko ncskei; baita katezismo klaseak ere (berraurkitu dugu horretarako bere
eskuz idatzitako liburuxka moduko kuaderno mardula); maiatzeko platikak
(25) eta sermoi ugariak bai ikastetxeko jaietan (Ama Birjinaren Presentazio
egunean, noiz eta prozesio luze bat egiten zen ikastetxetik herriko elizara eta
herriko elizatik ikastetxera; San Jose Babespe egunetan; mojen profesio eta er
lijo sarrera ospakizunetan, lehen jaunartzetan eta abar luze batean), bai ingu
ruko herriko jaietan ere (Aizarnazabaleko elizan gaurdaino dirauten kanpaiak
jarri zutuzten egunekoa, Asteasun, Beasainen, Artadin, Zarautzen... , eta "de ca
panillas" direlako haiek: Begofiako Andra Mariaren koroatzearen egunekoa,
esateko, edo "Zeztua Eleizan Euskal Festetan Guipuzkoako Diputazio txit goi
tuaren aurrean egintakoa"; batzutan gazteleraz, gehientan euskaraz (berrogeita
hamarretik gora bildu ditugu, "argitaraztea merezi dutenak" (26). Sermoi-Iana
gogorra izan behar zitzaion ("hasta tres al dla" (27), eman baino lehen idatzi
baitzituen, baita, itxuraz, buruz ikasi ere. Lan honetaz gain, konfesio ordu lu
zeak (28):

"despues de 5 6 6 horas de confesonario, muy pocas ganas suele haber de
escribir" (29)

(23) VILLASANlE, L., "Domingo Agirre...", o. a., 7. or.
(24) Ibidem, 7. or.
(25) "Ayer acabe con la serie de phiticas de mayo..."
(26) VILLASANlE, L., "Domingo de Agirre-ren eliz-itzaldiak", 31 (287). or.
(27) Carta a Carmelo de Echegaray, 24.12.96. Argitaratu gabeko eskutitza, Azkue Biblio

teka. Bilbo.
(28) "Hoy, vlspera de primer viemes de mes, tengo confesion de todas las nifias del Colegio,

internas y extemas, con mas gente del pueblo que acostumbra a comulgar en las funciones del S.
Corazon; manana, los cultos mensuales a este Corazon divino y junta de asociadas para elegir
cargos; pasado manana, ya sabado, en tiempo de cumplimiento pascual". K. Etxegarairi argitaratll
gabeko eskutitza, 97.04.01.

(29) Azkueri zuzenduriko esklltitza, 97.04.11, in ZUBICARAY, A. DE, "Domingo de Agui-
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idatzi zion Agirrek Azkueri zenbait literatura Ian eskatu ohi zionetan.

M.a Francisca de Echezarretaren azken nahia-memorian kapelauaren ho
nako eginbehar hauek aipatzen ziren:

"Tendnl obligaci6n de decir misa todos los dfas en la Capilla del Colegio;
confesar a las dichas herrnanas si tiene del Sr. Obispo licencia para ella; ce
lebrar todos los ailos ciento y cincuenta misas en sufragio de mi alma y las de
mis parientes; explicar durante un cuarto de hora la doctrina cristiana a las
muchachas que vengan a la esculea dominical los Domingos y fiestas solem
nes, y rezar con elIas el Santo Rosario en la Capilla del Colegio, para sufragio
de mi alma y las de mis parientes".

Hau ikusita, ez da harritzekoa Agirreren lagunek egiaztatzen ziguten hura:

"Tan s610 como excepcionales pueden citarse algunos casos en que... aban
don6 el desarrollo de su vida normal y la vida reconcentrada en su gabinete
de trabajo, amplio y luminoso" (30).

Agirrerentzat ere gustukoa zena:

"Estoy tan desalentado -idatzi zuen 1903.ko udaldian jaso zuen etsialdi
batean- que tengo intenci6n de no salir de mi pobre concha (el colegio) y de
no ser otra cosa que capelhln de la casa, en que sirvo de algun modo". (31)

Agirreren lanerako honelako jarrera zabala ikusiz gero, ez da harritzekoa
"Rosas y jazmines de tu invernadero" Azkuek deituriko mojek don Domin
goarekiko lotura oso estua izatea (32). Batez ere, kontutan hartzen baldin ba
dugu gazte denboretatik Domingo de Agirreren osasuna makala izan ei zela
(33), kapelaua ondo baino hobeto zaintzeko abagunea mojei eman ziena:

"Urtero-urtero, uda-garaian, mojak pagatuta, Izarrako baifiu-etxe batera
joan oi zan egun batzuk pasatzera" (34).

Arlo honetan Domingo de Agirreren lagunei iribarrea ematen zieten mon
jek kapelau gaixoari ematen zizkioten begiramenek:

rre, Poeta del mar y figura senera en la creaci6n de la Academia de la Lengua Vasca", La Gran
Enciclopedia VasClI. Torno IV, 1976,542. or.

(30) MUJICA, G. DE, Los titanes de la cultura vasClI, Aunarnendi, San Sebastian, 1962,76.
or.

(31) Argitaratu gabeko eskutitza,Azkue Biblioteka, Bilbo.
(32) "Podias venir tii el lunes 0 el martes hasta Zarautz -idatzi zion Agirrek Karmelo Etxe

garairi, 1987.ko apirilaren lean-. jC6mo te agradecerfa, porque para ir a San Sebastian tengo que
buscar un sustituto (con disgusto de las Hermanns) y perder la lecci6n de los chicos". Argitaratu
gabeko eskutitza. Azkue Biblioteka. Bilbo.

(33) Cactas a D. Serapio Miigica, o. a., 188. or., 06.07.08: ..... como estoy bastante malucho,
por si levantandome manana indispuesto, como sucede muchas veces, desistiera de ir a esa a ma
rearme mas...".

(34) VILLASANTE, L., "Domingo Agirre Badioln", o. a., 6. or.
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"No tengo tiempo mas que para decir a V. que esta tarde he recibido carta
de Dn. Domingo, que esta ya bien y reponiendose con las gallinas de Amez
mendi". (35)

Eta Azkuek Agirreri, 1902.ko otsailaren bian:

"Adios y que conserves tu bella afici6n a Amezmendi, y que ella te con
serve a ti". (36)

eta 1907.ko urtarilaren 7:

"Df a las monjitas que te hagan un vol-au-vent de chitas Prats con docena
y media de gotas de Martell de mimados capellanes". (37)

Domingo de Agirrek umore onez hartzen zuena:

"Estoy bien, gracias aDios, y me voy fortificando, merced a las gallinas
de Amezmendi. jQue buen caldo hacen!". (38)

Txantxak utzita, onartu behar da hala Agirreri nola mojei onugarria izan
zitzaiela urteetako lotura hori:

"Caerfamos en una imperdonable omisi6n -clio Compendio ilustrado de
la historia del Instituto de las RR. Carmelitas de la Caridad liburuak-, si no
dejasemos consignado en estas paginas, a poder ser con !etras de oro, el nom
bre del presbftero tan esclarecido par su bondad como por su ciencia, Don
Domingo de Aguirre... De sus virtudes, erudici6n y excelente acierto en la di
recci6n y prosperidad del colegio, no se puede hablar con suficiente loa en el
breve espacio que permiten estas paginas; y as! nos reservamos su biograffa
extensa para la Historia General del Instituto". (39)

Bihotzezko lotura horren froga, Domingo de Agirreren testamentua dugu,
zeinetan irakurtzen den:

"lega su caliz, ropas de sacristfa que puedan pertenecerle, muebles de la
casa que habita y su biblioteca al Colegio de Marfa y Jose de esta villa de
Zumaya".

Mojek, beraien aldetik, senitartekoa bailitzan Zumaiako hilerriko komu
nidadearen hilobian bertan lurperatu zuten Domingo de Agirreren gorpua,
Francisca de Echezarreta y Power Anderearen hondakinen ondoan:

(35) ECHEGARAY, C. DE, Cartas a D...• o. a.• 345. or.
(36) Argitaratu gabeko eskutitza. Azkue Biblioteka. Bilbo.
(37) "Domingo de Aguirre. Poeta del Ihar...", o. a., 545. or.
(38) Carta de DA a C. de Echegaray, 10.04.25. Argitaratu gabeko eskutitza. Azkue Biblio

teka. Bilbo.
(39) Compendio ilustrado de la historia del Instituto de las RR. Carmelitas de la Caridad.

1926, 225. or.
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"Frente a su tumba estan las montanas de Aizkorri, donde se alzaba la
choza de Joanes el pastor. A sus pies, saltan sobre las penas las olas que Began
de Arranondo. Le rendinin homenaje perpetuo el aroma del helecho y el salitre
del mar". (40)

Espero dezagun, euskararen ahotsak ere hel dakizkion Agirreri betiko, eus
kara gustukoen baitzuen berak munduko beste gauzen gain:

"los que me conoceis sabeis que la conservaci6n del bascuence es mi unica
ilusi6n". (41)

Ilusio horren testigu mutuak bezain iraunkorrak ikastetxe honetako horma
hauek diraute ("Kapelau-etxetxo artako ikusguak (miradorak), izketan baleki"
(42) hemendixe sortuak baitziren, Domingo de Agirreren eskuetatik, euskalli
teraturako lehendabiziko eleberriak eta euskal aldizkari, hemendixe euskal al
dizkari berrietarako artikulu pita bat (Euskalzale, RIEV, Agirre lehendakari
ordea izan zeneko Euskal Esnalea, Euskalerriaren Aide, non eta sortzailetakoa
izan zen ikastetxeko kapelaua), baita hemendixe ere irten zen, 1918. urtean,
EuskaI Ikaskuntzaren Iehen Kongresura, non Euskaltzaindia sortzeko propo
samena egin zuen Hizkuntza Ataleko burua izandako Domingo de Agirre Ba
diolak, hain zuzen.

Urteak igaro ahala, Mitxelenak bere belaunaldikoan onartu zuen Agirreren
eragina (43) moteldu zaigu. Ez dira gutxi izango ikastetxe honetan Don Do
mingok euskeraren aIde burutu zuen Ianaz ahaztu direnak. Gaurtik aurrera es
kaini diogun horma-plaka hori Agirreren oroitarri izan dakigula eta euskeraren
aldeko bultzagarri; horixe izango baitzitzaion, 1916. urtean, Bilboko Campos
Eliseos-en: 'Kendu zadazu nere bizitza, banD ez nire mintzoa (44)' esan zuen
haren goratzarrerik aproposenak.

(40) MUJICA, G. de, "Los titanes de la cultura vasca", o. a., 73-79. or.
(41) Zeztuako Euskal-Festetan on Domingo Agirre ta Badiola abadeak Guipuzkoako Di

putazio txit goituaren aurrean egintako sermoia i898-ko Agorraren i8-an. Imprenta de Ia Pro
vincia, San Sebastian, 1898, 60. or.

(42) AZKUE, R. Ma, "Agirre, beretergoan", o. a., 76. or.
(43) MITXELENA, K., in Euskal idazleak. gaur. TORREALDAY, J. Ma, Jakin, Oiiati-Aran

tzazu, 1977, 192. or.
(44) AGIRRE, D., "Euskeraren aIde", Euskal Esnalea. 1916, VI, 121. or.





Jesus eta Maria karmeldarren ikastetxean ezarritako plaka-testua:

Domingo Agirre Badiola jaunari

Zumaiako Karmeldarren Ikastetxeak eta
Euskaltzaindiak

Aufiemendiko lorea-ren mendeurrenean ohorezko
oroitzapenez.

Zumaia, 1998-11-19
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ZUBEROAKO HERRI IZENDEGIA

Erabilitako irizpideak

Zergatik Ian hau

I 998an eskatu zitzaion Onomastika batzordeari Zuberoako herri izenak berraztertzea, zenbait uda
lek euskal izenak bide-seinaletan eta erabiltzeko asmoa agertu baitzuten eta euskaltzaleen artean ez izaki
adostasunik izen horien gainean. Kasu batzuetan, izan ere, formak zaharkitu, desegoki edo egungo euska
raren kontrakotzat jotzen ziren. Hori dela eta, zenbait herritan, Euskaltzaindiak Euskal Herriko udal izen
degia-n (1979) proposatuari muzin eginik, bestelako izenak erabiltzen ari ziren.

Bestalde, kontuan hartu behar da azken urteotan burutu lana, eta bereziki Nafarroako herri izende
gia (1990) eta geroztik plazaratu "Nafarroako toponimia nagusiaren normalizaziorako irizpideak" Euske
ra, 1997,3,653-666. Guzti hori ezin zitekeen inola ere bazter.

Onomastika batzordeak, Zuberoako euskaltzainen laguntza ezezik, hango euskaltzaleena ere (Sii
Azia elkartearena, bereziki) eskatu zuen, iritziak hurbiletik ezagutzeko. Hiru bilkura egin ziren: Bilboko
egoitzan lehendabizikoa, lrufieko ordezkaritzan bigarrena eta Maulen hirugarrena. Proposamena Euskal
tzaindiaren batzarrean aurkeztu eta I 998ko abenduan erabaki.

Aipatu behar da, halaber, Eskiula sartu dugula zerrendan, nahiz herri hori Zuberoatik kanpo
dagoen.

Eztabaida puntuak eta erabilitako irizpideak

Egungo euskara arautua eta leku-izenak

Batzuek, hobe beharrez, euskara batuko hiztegi arrunterako onartu irizpide eta moldeak erabili nahi
izan dituzte onomastika alorrean,leku-izenak zein bestelako izen bereziak, neurri batean, hizkuntza arrun
taren sistematik kanpo daudela ikusi gabe. Toponimian, izan ere, bada maiz aski egungo hizkuntzari ez da
gokion zerbait, aurreko egoeraren oihartzuna.

Gainera, Euskaltzaindiak aspaldi errana du, Bergaran 1978an egin zuen biltzarraren ondoren, leku
-izenek trataera berezia dutela.lkus, batez ere, kontsonante busti-palatalen grafiaz erabakia, Euskera 24: I,
1979,91-92. Iii letra hiztegi arruntean arras mugatua izan arren,leku-izenetan erabiltzen da: DIlati (G),
Abadillo (B), Iruiiea (N) etaAIlana (A). Orotako balio duena, aldiz, kontuan hartzekoa da: eremu zabal ba
tean z / s arteko bereizketa galdu bada (s-ren faboretan), Zeanuri edo Lezama idazkerak atxiki dira. La
burdurak ere ez dira euskara jasoan onartzen; ahozko jardueran Honddarbi, Elantxo eta !ttuna erraten
bada, izen ofizialak Hondarribia, Elalllxobe eta lturen dira. Jakina, munduko hizkuntza gehienetan segi
tzen den jokabidea da hau; Frisco eta Leister ahoskatu arren San Francisco eta Leicester bakarrik dira
forma ofizialak eta maila jasoan gomendatuak.

Zuberoako herr; izendegill
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Irizpideak

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

1. Ngrafema

Lehen aipaturiko Ellskal Herriko IIdalen izelldegia-n, Zuberoako izenei dagokiela Ii grafema ageri
zen, hango tradizio zaharra errespetatu nahian eta Louis Dassanceren "Herrien eta herritarren izenak es
kuaraz" (l966)zeritzanari kasu eginez: !Amalie, e.a. Alabaina, -aill(e)- taldea beti -ali(e)- ahoskatzen de
nez gero, Euskaltzaindiak -aill- idazkera proposatzeari iritzi dio egokien: Garindaine, Larraille, e.a. Go
gora, bestalde, herritarren izena garilldaimar, larraintar, e.a. dela. N galtzen ez duen bakarra UrdiJiarbe
da, busti gabeko forma, Urdillarbe, ahoskera saihesteko. Hortaz:

Garilldaille
Goraine
Larraille
Aillharbe
Berrogaille
Omizegaille
Olldureille

UrdiJiarbe

2. Hitz barruko marratxoaren erabilera

Gune desberdinak ez baldin badira, adibidez: Billrnm-Olkotz (N), Ezkio-Itsaso (G), MlIllitibar-Ar
batzegi-Gerrikaitz (B) edo Mallie-Lextarre (Z), izenetan ez da marratxorik gomendatuko. Hori dela eta,
Sarrikotapea (-a) Nafarroa Garaiko Aballrrepea bezala, idatzi behar da, eta ez erdararen moldeari jarraiki
Sarrikota-pia (Charritte-de-Bas).

3. Bukaerako artikulua

Leku-izen anitzetan ageri den bukaerako -a, adibidez: Bizkaia, Azpeitia edo Kintoa, ez da hitzaren
zatia, artikulua baizik, eta horrela adierazi behar da deklinabidean sortzen diren aldaketak kontuan izate
ko, hitz arrunt bezala deklinatu behar baitira (etxea, baina etxeko, etxetik). Zuberoan horrelako kasuak aur
kitzen diren arren, ez ziren 1979ko izendegian islatu eta nahasmena sortu zen batzuetan. Horren adibidea
Ospitlliepell da. Nor eta non kasuetan artikulua agertzen da: Ospitalepea, Ospitalepean, baina beste zen
bait kasutan ez: Ospitalepeko, Ospitalepera, Ospitalepetik. Horrelakoetan artikulua kendu beharra garbi
ki adieraztea erabaki da. Bestalde, ez da ahantzi behar nor kasuan agertzen de i, hots, Ospitalepia, Sarri
kotapia, ahozko gertakaria dela, etxe I etxia bezaIa, hizkuntza idatzira pasatu behar ez dena.

4. Bukaerako -e paragogikoa

Lapurdin eta Nafarroa Beherean bezala, Zuberoan agertzen den bukaerako -e paragogikoa, izena
erabiltzean hitzean sartzen den -e hori, bere horretan uztea erabaki da, oso errotua baitago: Larraine, ez
Larrain. Ez da horrela jokatu Euskal Herriko gainerako herri izenetan; demagun, Lemaize gabe, Lemaiz
onartu zen, baina gertakari horren indarra askoz ere handiago da hemen.

5. Kontsonante ondoko II-a

Kontsonante ondoan h-rik ez ezartzea proposatu zuten zenbaitek. Bi arrazoi eman zituzten horreta
rako: batetik, ahoskatze horren desagertzea, bertako askok, eta ez soilik gazteek, egiten ez dutelako; bes
tetik, hiztegi baturako onetsi ez zen idazkera izaki (etarri. ez etllOrri), hatxez idazteak zailtasuna eta na
hasmcndua ekarriko luke, haien ustez.

Lehenbiziko arrazoiari dagokionez, galtzear den zerbait gomendatzea, erran behar da Euskaltzain
diak ez duela deus ere ahoskera horren aurka, hots, tlz-ren kontra. H horiek euskararen berezko ondarea

Zuberoako llerri izendegia



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK 395

dira, ez kanpotiko eraginaren fruitua. Gainera, Euskal Herri osoan erabilitako irizpide nagusia forma oso
ak eta ongien dokumentatuak atxikitzea da. Bestalde. lehen erran bezala, toponimia berezko eremua da,
neurri batean, hiztegi arruntaren arauetan beti sartzen ez dena. Euskal Herri osorako harri onartu bada ere.
Arrigorriaga, Arrate eta abar gomendatu da Hegoalde osoan, neotoponimia ez bada, jakina.

Hortaz. honako aldaketak onartu dira:

Mitikile, Pago!a, biak h-rik gabe.

Gainerako izenetan h-a gorde da:

Aillharbe. Arhalle, Atharratze, Atherei. Ithorrotze, O!haibi, Sorho!iize, ZUllharre, ZUllharreta.

6. Izen zaharren berreskuratzea

Horrelako bi kasu baizik ez ditugu: Urdatx / Sallta-Grazi eta MOlltori / Berorize. Erran beharrik ez
da. berreskuratu nahi diren forma horiek oinarrituak daude (Urdaix, 1476, idazkera horrekin; eta Berorize
Belak bildu zoen, XVII. mendean).

7. Idazkera tradizionalen berreskuratzea

Hiru izen dira atal honetan, Sohiita, Orriistoi eta Olldiireille. Lehenbizikoari datxekola, Sorhoeta
izena berreskuratzeko proposamena egin zitzaion batzordeari. Egia da forma horren lekukotasunak ez di
rela falta: besteak beste, Sorhoiita ageri da BeIapeyreren dotrinako lehen plaman (1696); baina hori ez zen
onartu, ez ohi baitu Euskaltzaindiak forma zaharkituen aide jokatzen.

Orriistoi izenaz denaz bezain batean. idazkera tradizionaleko s, egun gordetzen dena, hobetsi da, eta
ez Orriixtoi. Larrasquetek ere (1939) -s- dakar.

Azkenik. Ondiireille izenarekin ere berdin jokatu dugu, hori baita idazkera tradizionala, egun bizi
rik dagoena, eta Nafarroako Illduraill izen kidetik hurbilago dagoena. halaber forma ofiziaIetik (Ulldu
reill), Olldiiriiine forma berria baztertuz.

Zuberoako herri iundegia
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Herri izena Herriaren
izen ofiziala

Ainharbe Alnharp
Aloze Alos
Altzabeheti AI<;abebety
Altzai AI<;ay
Altztirtikti Aussurucq
Arhane Arhan
Arrokiaga Roquiague
Artie Aroue

Asttie Restoue
Atharratze Tardets
Atherei Atherey

Barkoxe Barcus
Berroeta Berraute
Berrogaine Berrogain
Bildoze Viodos

Domintxaine Domezain
Doneztebe Saint-Etienne
Erribareita Rivareyte
Eskiula Esquiule
Etxarri Etcharry
Etxebarre Etchebar
Ezpeize Espes

Gamere Camou
Garindaine Garindein
Gotaine Gotein
Hauze Haux
Idauze Idaux
Irabarne Libarrenx
Iruri Trois-Villes
Ithorrotze Ithorots

Jeztaze Gestas

Lakarri Lacarry
Larrabile Larrebieu
Lar~aine Larrau
Larrori Larrory
Lariintze Laruns

1) Herri izenak euskaraz

Udalerria euskaraz

Ainharbe
Aloze-Ziboze-Onizegaine
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta
Altztirtikti
Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Arrokiaga
Artie-Ithorrotze-Olhaibi

Liginaga-Asttie
Atharratze-Sorholtize
Ligi-Atherei

Barkoxe
Domintxaine-Berroeta
Berrogaine-Lahtintze
Bildoze-Onizepea (-a) (*)

Domintxaine-Berroeta
Zalgize-Doneztebe
Ozaraine-Erribareita
Eskiula
Etxarri
Etxebarre
Ezpeize-Ondtireine

Gamere-Zihiga
Garindaine
Gotaine-Irabarne
Hauze
Idauze-Mendi
Gotaine-lrabarne
lruri
Artie-Ithorrotze-Olhaibi

Jeztaze

Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Orrtistoi-Larrabile
Larraine
Mitikile-Larrori-Mendibile
Berrogaine-Lahtintze

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Udalerriaren
izen ofiziala

Alnharp
Alos-Sibas-Abense
AI<;ay-AI<;abebety-Sunharrete
AI<;ay-AI<;abebety-Sunharrete
Aussurucq
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Roquiague
Aroue-Ithorots-Olhalby

Laguinge-Restoue
Tardets-Sorholus
Licq-Atberey

Barcus
Domezain-Berraute
Berrogain-Laruns
Viodos-Abense-de-Bas

Domezain-Berraute
Sauguis-Saint-Etienne
Osserain-Rivareyte
Esquiule
Etcharry
Etchebar
Espes-Undurein

Camou-Cihigue
Garindein
Gotein-Libarrenx
Haux
Idaux-Mendy
Gotein-Libarrenx
Trois-Villes
Aroue-Ithorots-Olhaiby

Gestas

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Arrast-Larrebieu
Larrau
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Berrogain-Laruns

(*) Kontuan hartu behar da (-a) agcrtzen denean, amaicrako -a ez deJa itsatsia, artikulua baizik, hots: Onizepea. Onizepean... ;bai
oa Onizepeko. Onizepera. Onizepetik...
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Herri izena Herriaren Udalerria cuskaraz Udalerriarcn
izen ofiziala izen ofiziala

LexantzU Liehans LexanlzU-ZUnharre Liehans-Sunhar
Lextarre Lieharre Maule-Lextarre Maureon-Lieharre
Ligi Licq Ligi-Atherei Lieq-Alherey
Liginaga Laguinge Liginaga-Astile Laguinge-Restoue
LohitzUne Lohitzun LohitzUne-Oihergi Lohitzun-Oyhercq

Maule Mauleon Maule-Lextarre Mauleon-Lieharre
Mendi Mendy Idauze-Mendi Idaux-Mendy
Mendibile Mendibieu Mitikile-Larrori-Mendibile Moneayolle-Larrory-Mendibieu
Mendikota Menditte Mendikota Mendilte
Mitikile Moneayolle Mitikile-Larrori-Mendibile Moneayolle-Larrory-Mendibieu
Montori

! Berorize Montory Montori ! Berorize Montory
MuskilJi Museuldy Muskildi Musculdy

Oihergi Oyhereq LohitzUne-Oihergi Lohitzun-Oyhercq
Olhaibi Olhaiby ArUe-Ithorrotze-Olhaibi Aroue-Ithorots-Olhaiby
Onizegaine Abense Aloze-Ziboze-Onizegaine Alos-Sibas-Abense
Onizepea (-a) (*) Abense-de-Bas Bildoze-Onizepea (-a) (*) Viodos-Abense-de-Bas
Ospitalepea (-a) (*) Hiipital-Saint- Ospitalepea (-a) (*l Hiipital-Saint-Blaise (L')

-Blaise (L')
Ozaraine Osserain Ozaraine-Erribareita Osserain-Rivareyle
Ozaze Ossas Ozaze-ZUhara Ossas-Suhare

Pagola Pagolle Pagola Pagolle

Sarrikotagaine Charritte-de-Haut Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine Laearry-Arhan-Charritte-de-Haut
Sarrikolapea (-0) (*) Charrille-de-Bas Sarrikotapea (-a) {*l Charritle-de-Bas
SohUta Cheraute SohUta Cheraute
Sorholilze Sorholus AOlarratze-SorholUze Tardets-Sorholus

DndUreine Undurein Ezpeize-DndUreine Espes-Undurein
Urdatx! Sainle-Engriiee Urdatx! Santa-Grazi Sainte-Engriiee

Santa Grazi
Urdifiarbe Ordiarp Urdifiarbe Ordiarp
DrrUstoi Arrast DrrUstoi-Larrabile Arrast-Larrebieu

Zalgize Sauguis Zalgize-Doneztebe Sauguis-Saint-Etienne
Ziboze Sibas Aloze-Ziboze-Onizegaine Alos-Sibas-Abense
Zihiga Cihigue Gamere-Zihiga Camou-Cihigue
ZUhara Suhare Ozaze-ZUhara Ossas-Suhare
Zunharre Sunhar Lexantzii-Zunharre Liehans-Sunhar
ZlInharreta Sunharrete Altzai-Altzabeheti-ZlInharreta All'ay-All'abehety-Sunharrete

(*) Kontuan harLu bchar da (-a) agcft:r.cn denean, amaicrako --a cz dela itsatsia. artikulua baizik, hots: Onizepea. Onizepean .. ; bai-
na Onizepeko. Ol1izepera. Onizepetik...
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Herriaren
izen otiziala

Abense
Abense-de-Bas
Alnbarp
Al~abebety

AI~ay

Alos
Arhan
Aroue
Arrast
AtMrey
Aussurucq

Barcus
Berraute
Berrogain

Herri izena

Onizegaine
Onizepea (·a) (*)
Ainharbe
Altzabeheti
Altzai
Aloze
Arhane
Artie
Vrrlistoi
Atherei
Altzlirlikli

Barkoxe
Berroeta
Berrogaine

2) Herri izenak frantsesez

Udalerria euskaraz

Aloze-Ziboze-Onizegaine
Bildoze-Onizepea (·a) (*)

Ainharbe
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta
Aloze-Ziboze-Onizegaine
Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Artie-Ithorrotze-Olhaibi
Vrrlistoi-Larrabile
Ligi-Atherei
Altzlirlikli

Barkoxe
Domintxaine-Berroeta
Berrogaine-Lahlintze

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Udalerriaren
izen otiziala

Alos-Sibas-Abense
Viodos-Abense-de-Bas
Ainharp
Al~ay-AI~abeMty-Sunharrete

Al~ay-Al~abehety-Sunharrete

Alos-Sibas-Abense
Lacarry-Arhan-Charrite-de-Haut
Aroue-Ithorots-Olhaiby
Arrast-Larrebieu
Licq-AtMrey
Aussurucq

Barcus
Domezain-Berraute
Berrogain-Laruns

Camou
Charritte-de-Ba~

Charritte-de-Haut
Cheraute
Cihigue

Gamere Gamere-Zihiga
Sarrikotapea (·a) (*) Sarrikotapea (·a) (*)
Sarrikotagaine Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Sohlita Sohlita
Zihiga Gamere-Zihiga

Camou-Cihigue
Charritte-de-Bas
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Cheraute
Camou-Cihigue

Domezain Domintxaine Domintxaine-Berroeta

Espes Ezpeize Ezpeize-Vndlireine
Esquiule Eskiula Eskiula
Etcharry Etxarri Etxarri
Etchebar Etxebarre Etxebarre

Garindein Garindaine Garindaine
Gestas Jeztaze Jeztaze
Gotein Gotaine Gotaine-lrabarne

Haux Hauze Hauze
Hopital-Saint- Ospitalepea (-a) (*) Ospitalepea (-a) (*)

-Blaise (L')

Idaux Idauze Idauze-Mendi
Ithorots Ithorrotze Arlie-Ithorrotze-Olhaibi

Lacarry Lakarri Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Laguinge Liginaga Liginaga-Astile

Domezain-Berraute

Espes-Undurein
Esquiule
Etcharry
Etchebar

Garindein
Gestas
Gotein-Libarrenx

Haux
Hopital-Saint-Blaise (L')

Idaux-Mendy
Aroue-Ithorots-Olhaiby

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Laguinge-Restoue

(*) Kontuan hartu bchar da (-a) agertzcn dencan, arnaicrako -0 ez dela itsatsia, artikulua baizik, hots: Onizepea. Onizepean...;bai
na Onizepeko, Onizepera. Onizepetik...
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Herriaren Herri izena Udalerria euskaraz Udalerriaren
izen ofiziala izen ofiziala

Larrau Larraine Larraine Larrau
Larrebieu Larrabile Urrtisloi-Larrabile Arrast-Larrebieu
Larrory Larrori Milikile-Larrori-Mendibile Moncayolle-Larrory-Mendibiell
Laruns Larlintze Berrogaine-Lahtintze Berrogain-Laruns
Libarrenx lrabarne Gotaine-lrabarne Gotein-Libarrenx
Lichans Lexantzli Lexantzli-Ztinharre Lichans-Sunhar
Licharre Lextarre Mallie-Lextarre MallIeon-Licharre
Licq Ligi Ligi-Atherei Licq-Atherey
Lohitzun Lohitztine Lohitztine-Oihergi Lohitzlln-Oyhercq
Mauleon Maule Maule-Lextarre Mauleon-Licharre
Mendibieu Mendibile Mitikile-Larrori-Mendibile Moncayolle-Larrory-Mendibiell
Menditte Mendikota Mendikota Mendille
Mendy Mendi Idallze-Mendi !daux-Mendy
Moncayolle Mitikile Mitikile-Larrori-Mendibile Moncayolle-Larrory-Mendibiell
Montory Montoril Montori I Berorize Montory

Berorize
Musculdy Muskildi Muskildi Musculdy

Olhaiby Olhaibi Arlie-Ilhorrotze-Olhaibi Arolle-lthorots-Olhaiby
Ordiarp Urdifiarbe Urdifiarbe Ordiarp
Ossas Ozaze Ozaze-Ztihara Ossas-Suhare
Osserain Ozaraine Ozaraine-Erribareita Osserain-Rivareyte
Oyhercq Oihergi Lohitztine-Oihergi Lohitzun-Oybercq

Pagolle Pagola Pagola Pagolle

Restoue Asltie Liginaga-Asttie Lagllinge-Restolle
Rivareyte Erribareita Ozaraine-Erribareita Osserain-Rivareyte
Roquiague Arrokiaga Arrokiaga Roquiague

Sainte-Engriice Urdalxl Urdatx I Sanla-Grazi Sainte-Engriice
Santa Grazi

Saint-Etienne Doneztebe Zalgize-Doneztebe Sauguis-Saint-Etienne
Sallguis Zalgize Zalgize-Doneztebe Sallgllis-Sainl-Etienne
Sibas Ziboze Aloze-Ziboze-Onizegaine Alos-Sibas-Abense
Sorhollls Sorhollize Atharratze-Sorholtize Tardets-Sorholus
Suhare Ztihara Ozaze-Ztihara Ossas-Sllhare
Sunhar Zunharre Lexantzli-Zunharre Lichans-Sunhar
Sllnharrete Zunharreta Altzai-Altzabeheti-Zllnharreta Al~ay-Al~abehety-Sunharrete

Tardets Atharratze Atharratze-Sorholtize Tardets-Sorholus
Trois-Villes Iruri Iruri Trois-Villes

Undurein Undilreine Ezpeize-Undtireine Espes-Undurein

Viodos Bildoze Bildoze-Onizepea (.a) (*) Viodos-Abense-de-Bas

(*) KonLuan harLu bchar da (-a) agcrtzcn denean, amaicrako.a cz dcla ilSaL'iia, arlikulua baizik, hots: Onizepell. Onizepeal1 .. ;bai-
na Onizepeko, Onizepera, Onizepetik...

Zuberoako herr; izendegia
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Herri izena Herriaren
izen ofiziala

3) Eskualdeak

Udalerria euskaraz

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Udalerriaren izen
ofiziala

Haule-Swle (Ia)! Basabiiriia (-0) (*)

Val Dexlre (Ie)! Ibarreskiiin

Altzabeheti
Altzai
Aloze
Arhane
Gamere
Lakarri
Onizegaine
Sarrikotagaine
Ziboze
Zibiga
Zunharreta

AstUe
Albarratze
Atherei
ElXebarre
Hauze
lruri
Larraine
Lexantzli
Ligi
Liginaga
Montori!

Berorize
Sorholtize
Urdatx!

Santa Grazi
Zunharre

Al<;abehety
AI<;ay
Alos
Arhan
Camou
Lacarry
Abense
Charritte-de-Haut
Sibas
Cihigue
Sunharrete

Restoue
Tardets
Atherey
Etchebar
Haux
Trois-Villes
Larrau
Lichans
Licq
Laguinge
Montory

Sorholus
Sainte-Engrace

Sunhar

Altzai-Altzabeheti-Zunharreta
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta
Aloze-Ziboze-Onizegaine
Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Gamere-Zihiga
Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Aloze-Ziboze-Onizegaine
Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine
Aloze-Ziboze-Onizegaine
Gamere-Zihiga
Altzai-Altzabeheti-Zunharreta

Val Seneslre (Ie)! Ibarrezker

Liginaga-Asttie
Atharratze-Sorhollize
Ligi-Atherei
Etxebarre
Hauze
lruri
Larraine
Lexantzli-Zlinharre
Ligi-Atherei
Liginaga-Astlie
Montori! Berorize

Atharratze-Sorhollize
Urdatx! Santa-Grazi

Lexantzli-Zunharre

Al<;ay-Al<;abehety-Sunharrete
Al<;ay-Al<;abehety-Sunharrete
Alos-Sibas-Abense
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Camou-Cihigue
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Alos-Sibas-Abense
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Alos-Sibas-Abense
Camou-Cihigue
Al<;ay-AI<;abehety-Sunharrete

Laguinge-Restoue
Tardets-Sorholus
Licq-Alberey
Etchebar
Haux
Trois-Villes
Larrau
Lichans-Sunhar
Licq-Atherey
Laguinge-Restoue
Montory

Tardets-Sorholus
Sainte-Engrace

Lichans-Sunhar

Basse-Soule (Ia) au Barhoue (Ia)! Pettarra (-.) (*)

Ainharbe
Arlie
Berroeta
Berrogaine
Dildoze
Domintxaine
Erribareita
Etxarri

A'inharp
Aroue
Berraute
Berrogain
Viodos
Domezain
Rivareyte
Etcharry

Ainharbe
Artie-Ithorrotze-Olhaibi
Domintxaine-Berroeta
Derrogaine-Lahlintze
Dildoze-Onizepea (-0) ('*)
Domintxaine-Derroeta
Ozaraine-Erribareita
Etxarri

A'inharp
Aroue-Ithorots-Olha'iby
Domezain-Berraute
Berrogain·Laruns
Viodos-Abense-de-Das
Domezain-Berraute
Osserain-Rivareytc
Etcharry

(*) BasaIJiiriia, Basabiiriian... ; baina Basabiiriiko, Basabiirtitik...
(**) Kontuan hartu bchar da (.a) agcrtzcn denean, amaicrako -a cz dcla ilsatsia, artikulua baizik, hots: Onizepea. Onizepecm
baina Ollizepeko, Ollizepera, Onizepetik...

Zuberoako herri izendegill
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Herri izena

Ezpeize
Ithorrotze
Jeztaze
Larrabile
Larrori
Lartintze
Lohitztine
Mendibile
Mitikile
Oihergi
Olhaibi
Onizepea (-a)
Ospitalepea (-a)

Ozaraine
Sarrikotapea (-a)
Sohuta
Dndtireine
Drrtis!oi

Herriaren
izen ofiziala

Espes
Ithorots
Gestas
Larrebieu
Larrory
Laruns
Lohitzun
Mendibieu
Moncayolle
Oihergi
Olhaiby
Abense-de-Bas
Hopital-Saint-

-Blaise (L')
Osserain
Charritte-de-Bas
Cheraute
Undurein
Arrast

Udalerria euskaraz

Ezpeize-Dndtireine
Artie-lthorrotze-Oihaibi
Jeztaze
Orrtistoi-Larrabiie
Mitikile-Larrori-Mendibile
Berrogaine-Lahtintze
Lohitztine-Oihergi
Mitikile-Larrori-Mendibile
Mitikile-Larrori-Mendibile
Lohitztine-Oihergi
Artie-Ithorrotze-Olhaibi
Bildoze-Onizepea (-a)
Ospitalepea (-a)

Ozaraine-Erribareita
Sarrikotapea (-a)
Sohtita
Ezpeize-Ondtireine
Drrtistoi-Larrabile

Udalerriaren
izen ofiziala

Espes-Undurein
Aroue-Ithorots-Olhaiby
Gestas
Arrast-Larrebieu
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Berrogain-Laruns
Lohi!zun-Oyhercq
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Lohitzun-Oyhercq
Aroue-Ithorots-Olhaiby
Viodos-Abense-de-Bas
Hopital-Saint-Blaise (L')

Osserain-Rivareyte
Charritte-de-Bas
Cheraute
Espes-Undurein
Arrast-Larrebieu

Arbailles (Ies)Arbaila: Arbailan, Arbailatik. Arbailara

Grande Arbaille (Ia) I Arbaila Handia (-a) (*)

Arrokiaga
Doneztebe
Gotaine
Idauze
Irabarne
Mendi
Mendikota
Ozaze
Zalgize
Ztihara

Roquiague
Saint-Etienne
Gotein
Idaux
Libarrenx
Mendy
Menditte
Ossas
Sauguis
Suhare

Arrokiaga
Zalgize-Doneztebe
Gotaine-Irabarne
Idauze-Mendi
Gotaine-Irabarne
Idauze-Mendi
Mendikota
Ozaze-Ztihara
Zalgize-Doneztebe
Ozaze-Ztihara

Roquiague
Sauguis-Saint-Etienne
Gotein-Libarrenx
Idaux-Mendy
Gotein-Libarrenx
ldaux-Mendy
Menditte
Ossas-Suhare
Sauguis-Saint-Etienne
Ossas-Suhare

Petite Arbaille (Ia) I Arbaila Txipia (·a) (**)

Altztirtikti
Garindaine
Muskildi
Pagola
Urdifiarbe

Aussurucq
Garindein
Musculdy
Pagolle
Ordiarp

Aitztirtikti
Garindaine
Muskildi
Pagola
Urdifiarbe

Aussurucq
Garindein
Musculdy
Pagolle
Ordiarp

(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1998ko azaroaren 27an eta Gasteizen, 1998ko abenduaren 18an, onartua)

(*) Arbailll Handia. Arbai/a Handian... ; bainaArbllila Handiko...
(**) Arhaila Txipia, Arbaila Txipian... ; baina Arbaila Txipitik. Arbaila Txipiko...



402

93
HIZTEGI BATUA

nahi - oihan

nahi 1 iz.; 2 Bizk. junt.
nahi... nahi Bizk.: /lahi txalltxeta/l zoazela, /lahi benetan zoazela...
nahi izan, nahi izaten, nahiko / nahi izango, du ad.

esan nahi izan: ez dakit hitz horrek zer esan nahi duen
nahiago izan
nahien izan

nahiera

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

nahierara: mana gozoa bi/tzea asko zuten /lahierara bazkatzeko
nahiez: ba al da, ezkolltzeko, nahieza bai/lo eragozpen handiagorik?; lanpostu batem! /lahiezik dagoe/la
nahigabe
nahigabealdi
nahigabetsu
nahigabetu, nahigabe(tu), nahigabetzen, da/du ad.
nahikari
nahikeria
nahiko
nahikotu, nahiko(tu), nahikotzen, da/du ad.
nahikunde 'nahi izatea, nahikaria; bereziki, nahi izate hutsa edo ondoriorik gabea': batasu/lare/l aldeko

gogo bizia /labari genue/l; nahiz, eta ez nahiku/ldea
nahimen
nahita

nahita ere
nahitaez
nahitaezko
nahitanahiez* e. nahitaez, nahi eta nahi ez
nahitara [par. '(bere) gogoz'
nahitasun
nahizjunt.

nahiz eta
nahiz nahiz
nahiz edo...

nakar: /lakarrezko kutxati/a
nano iz. eta izond.
narda

narda izan
nardagarri
nardarazi. nardaraz, nardarazten, du ad.
nardatu, narda(tu), nardatzen, da/du ad.
nardo = akara: Valeriana celtica
nare

narerik
naretasun
naretu, nare(tu), naretzen, da/du ad.
narkotiko

Hizfegi Bafua: nahi - oihlln
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naro
naroki
naroro
narotasun
narotu, naro(tu), narotzen, da/du ad.
narra = lera 1
narras I izond.: hizkera narrasa; 2 adlag. 'herrestan, arrastaka'
narraska 'herrestan, arrastaka'
narraskeria
narraski
narrastari izond.: suge narrastariak
narrastasun
narrasti
narrastu, narras(tu), narrasten, da/du ad.
narrats* e. narras
narraz* e. narras
narrazti* e. narrasti
narriatu, narria(tu), narriatzen, Zah.
narrio Zah. 'akatsa, orbana'
narritamendu Zah.
narritatu, narrita, narritatzen, du ad. 'haserrearazi; zirikatu'
narru Bizk. h. larru
nartziso: Narcissus sp.
nasa
nasai I [par. 'ugaria, zabala'; 2 Bizk. 'Iasaia'
nasaialdi Bizk.
nasaigarri Bizk.
nasaikeria Bizk.
nasaiki [par. 'ugaritasunez'
nasaitasun I [par. 'ugaritasuna, joritasuna'; 2 Bizk: 'lasaitasuna'
nasaitu, nasai(tu), nasaitzen, Bizk. da/du ad.
naski [par. 'nire ustez': bai naski! 'bai segurki'
Natibitate Herr. 'Eguberria'
natura
natural
naturalismo
naturalista
naturaltasun
nausa [par. 'burla, tmfa'
nausi* e. nagusi
naza [par. 'erretena, ubidea'
nazaretar
nazi
nazio
nazioarteko
nazioartekotasun
nazional
nazionalismo
nazionalista
nazionalitate
nazionalizatu, nazionaliza, nazionalizatzen, du ad.: burdinbideak nazionalizatu zituzten
nazionalsozialismo
nazionalsozialista
naziotasun: jinlandiarren naziotasuna asko indartu zen halako epetan
nazismo
nazka
nazkagarri

Hiz,fegi Batua: nllhi - oihan
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nazkagarrikeria
nazkatu, nazka(tu), nazkatzen, da/du ad.
neba Bizk.

neba-arrebak
nebulosa =izar-Iaino
nederlandera
negar

negar(-)anpulu
negar egin
negar eragin
negarrari eman
negar batean
negar(-)ontzi
negar(-)zotin
negarrez

negarbide
negargale Nal 'negargura'
negargarri

negargarrizko
negargura
negarraldi
negarti
negartsu
negartu, negar(tu), negartzen, du ad.
negatibo
negellpar. 'larruazaleko erregosia'

negel(-)belar: Knautia arvi!llsis
negoziatu, negozia, negoziatzen, du ad.
negoziazio
negozio
negu

negualde I 'Iparraldea'; 2 'negualdia'
negualdi
neguburu
negutar izond.
negute
negutegi h. berotegi
negutu, negu(tu), negutzen, du ad.
nehoiz lpar. 'inoiz'
nehola lpar. 'inola'
neholere lpar. 'inola ere'
nehon lpar. 'inon'
nehor lpar. 'inor'
nehorat lpar. 'inora'
nekabide
nekadura
nekaezin
nekagarri
nekaldi
nekarazi, nekaraz, nekarazten, du ad.
nekatu, neka, nekatzen, da/du ad.
nekazale
nekazalgo Nqf 'nekazaritza'
nekazari: nekazari(- )kooperatibak
nekazaritza: nekazaritza(-)produktuak
neke

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

neke izan: neke da beleaz aztore egitea; ez zaigu neke horrelakoak ulertzea; neke du hizkuntza
ilun hatek hizkuntza argi bati gogor egitea; neke izan duzu euskaraz ikastea?

HiZlegi Batun: nahi - oihan
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nekepe (batez ere leku-denborazko kasuetan)
neketsu
nekez 1 adlag.'eragozpen edo zailtasun handiz'
nekez 2 izond. 'neketsua, zaila'
nekezia [par.
nekoso Reg. Lgart.
nekosta: Cupressus sp.
nekrologia h. hilberri
nekropoli
nektar: jainkoen nektarra
neolitiko
neologismo
nerabe
nerabetasun
nerabezaro
nerau
nerbio
neska
neskame
neskametza
neskatila
neskato
neskatxa
neskazahar
neskazahartu, neskazahar(tu), neskazahartzen, daldu ad.
neskazale
neskenegun Zub. 'larunbata'
net [par. g. er. 'txit,oso'
neu
neumatiko* e. pneumatiko
neumonia* e. pneumonia
neurastenia
neureganatu, neuregana, neureganatzen, du ad. (Oharra: neureganatu / nireganatu eta neuretu / niretu

sistema berria onarturik, gainerako izenordeei dagozkien eratorriak ere modu berean osatuko
dira).

neuretu, neure(tu), neuretzen, du ad.
neurgai
neurgailu
neurgaitz
neurgarri
neurkera
neurketa
neurkizun
neurologia
neurona
neurosi
neurotiko
neurri
neurribide
neurridun
neurrigabe

neurrigabeko
neurrigabekeria
neurrigabeki
neurrigabetasun
neurriratu, neurrira(tu), neurriratzen, da/du ad.

Hiztegi Batua: nahi - oihan
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neurritasun
neurritsu
neurrizko
neurtezin
neurtitz
neurtu, neur, neurtzen, du ad.: zerbaiten luze-zabala neurtu; soka horrek bast metro neurtzen ditu h.

soka hori bast metro luze da
neurtzaile
neutral
neutralizatu, neulraliza, neulralizalzen, du ad.
neutraltasun
neutro
neutroi
ni
nibel
niganatu h. nireganatu
nigar* Ipar. e. negar
nihaur
nihilismo
nikel
nikeleztatu, nikelezla(lu), nikelezlatzen, du ad.
niketz g. er.: mila goraintzi, niketz, atezainari
nikotina
ninra
nini
ninika
ninikatu, ninika(lu), ninikalzen, da ad.
nireganatu, niregana(lu), nireganalzen, da/du ad.: mutil hori nireganatu arte ez naiz geldituko
nirekoi
nirekoikeria
nirekoitasun
niretar
niretu, nire(lu), niretzen, du ad.: niretu ditut bestek egin dituen bekatu guztiak
nitrato
nitro
nitrogeno
nitroglizerina
no

noka
nobela 'eleberria'
nobelagintza
nobizio
noble
noblezia
noel Ipar. Liter. 'gabon-kanIa'
noharroin Zah., g. er. 'behartsua, erromesa'
noiz

noiz... noiz...
noiz edo noiz
noiz edo behin
noiz baino noiz
noiz ere: noiz ere uste baituzu urrunnaizela zureganik, orduan zure hurbileannaiz
noiz eta ere
noiz nola: langilea da? Noiz nola
noizean behin
noizean behingo
noizean behinka

Hiztegi Batua: Iwhi - oihan
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noizean noiz
noizetik noizera
noizik noizera
noizik behin
noizik behingo
noizik behinean
noizik behinka

noizaldi Jas.
noizbait

noizbaiteko
noizbehinka
noizdaino
noizdanik

noizdanik(ak)o
noizgura
noizko 1 adlag.: noizko bukatuko duzue lana?: 2 izlag.: Jainkoak daki noizkoa den
noiznahi

noiznahi den
noiznahiko

noiznolako
noiztenka Ipar. 'noizbehinka'
noiztik

noiztik(ak)o
noiztsu
noka adlag.: noka hitz egin
noketa
nola

407

nola... ere!
nola edo hala
nola hala
nola... hala .
nola eta ez on: etorriko gara, nola eta ez duen sekulako euri(-)jasa egiten

nola-halako
nolabait

nolabait ere
nolabaiteko
nolakatu, nolaka, nolakatzen, Ipar., daldu ad.: begira zure gorputza lurpean eta nolakatua gelditZe1l den
nolako
nolakotasun
nolakotsu: hona, nolakotsua izan zen gure solasa
nolanahi

nolanahi ere
nolanahika Ipar. 'nolanahi': ez da, ordea, nolanahika egiteko Ian bat
nolanahiko 1 'edozein motatakoa'; 2 'erdipurdikoa'
nolatan
nolatsu
nolaz h. nola
nolazpait h. nolabait
nolerebait h. nolabait ere
nomada
nomenklatura
nominatibo
non

non edo han
non edo non
non ere I: lIOn ere baitzaude, kanpoko zara eta arrotz; 2: Erromara jo zuennon ere sasoi har

tan aurkitzen zen Hugolino

Hizteg; Baru,,: nahi - oihan
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hala... non
halako eran (gisaz, maneraz)... non
non (eta) ez... -n: etorriko gara, nola eta ez duen sekulako euri(-)jasa egiten

non-nahi =nonahi
non-nahi den =nonahi den
non-nahiko =nonahiko
non-nahitik =nonahitik =nondik-nahi

nonbait
nonbaitetik
nonbaitik /par. 'nonbaitetik'
nonbaitera h. norabait
nonbaithan
nonbaithor
nonbaiteko

nonbre*/par. e. kopuru
nondar
nondik

nondik edo handik
nondiknora
nondik norako
nondik ere: hitzak hartu behar dira, nondik ere baitute berell etorkia
nondik(ak)o

nondik·nahi = non.nahitik, nonahitik
nondik-nahiko

nongo
nongotar
nongotasun
nongura Bizk.
noniusMat.
nonnahi* e. nonahi, non-nahi
nontsu
nor

nor edo nor
nor ere 1: nori ere pot eginell baitiot, hura da; 2: nor ere baitzara, adiskidea. barka iezadazu

ene bizitasuna
nor izan: ez naiz nor auzi hau erabakitzeko
nor ... nor: herri berean bizi behar dugu, nork batera. nork bestera maite dugun herrian

nora
nora edo hara
nora ere; nora ere doan, hara noakizu atzetik
nora gabe

. norabait
nora ezean: itsasontzia nora ezeall zihoan
norako

norabide 'norabide/noranzko formen adiera-banaketa argituko da'
norabideratu, norabidera, norabideratzen, da/du ad.
noraezean 'nahitaez, ezinbestean': ez ohi naiz sartu ardalldegietan noraezean baino

noraezeko
noragabe izond.: gerra alferrikako eta noragabea
noraino

norainoko
noranahi

noranahiko
norantz
norantza* e. noranzko
noranzko: norabide baten bi noranzkoak
noratsu

Hizregi Barua: nahi - oihan
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noratu, nora(tu), noratzen, Zah., da/du ad.
norbait
norbaitzuk
norbera Heg.
norgehiagoka

norgehiagokan
norgehiagokako

norlehenka
normal
normalizatu, norrnaliza, norrnalizatzen, da/du ad.
normalizazio
normalki
normaltasun
nomahi

nomahi den [par. 'nornahi'
nortasun: llortasull-agiria
nortsu: llortsu zen edo zertsu bizitze eramall zuen
nortu, nor(tu), nortzen, da/du ad.
nortzuk
noski 1 (ziurtasun adierazlea) 'jakina, horixe!': bai noski! 'bai segurki!'; Noski baietz/* e. Sai, lloski!;

2 g. er. 'beharbada, dirudienez'
nostalgia
nota 1: I Mus.; 2: eskolako notak
nota 2 [par., g. er. 'lohidura, orbana'
notalgo [par. 'notariotza'
notari* e. notario
notario
notariotza
notizia Heg. Herr.
noziarazi, noziaraz, noziarazten, dio ad.
nozitu, nozi, nozitzen, du ad.
nuklear
nukleo
nulu erabileremu oso mugatukoa
numero Gram.
numismatika
nun* e. non
nuntzio
nylon

* * *

iiabar
iiabardura
iiabartu, iiabar(tu), iiabartzen, du ad.
iiaiian egin Haur.
iiaiioAdkor.
iiandu: Rhea americana
iiapur [par. izond.
iiapurki [par.
iiapurtu, iiapur(tu), iiapurtzen, [par., da/du ad.
iiarro [par.
iiarrotu, iiarro(tu), iiarrotzen, [par., da/du ad.
fiimiiio
iiimiiiotu, iiimiiio(tu), iiimiiiotzen, da/du ad.

Hizteg; Balun: nahi - oihan
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iiir-iiir adlag.
iiir-iiir egin

iiiriiiriz.
iiiriiirka
iiiriiirtu, fiirfiir(tu), fiirfiirtzen, da ad.
iiu: COllllOchaetes sp. + Gorgon sp.

* * *

o

o [nterj.
oasi
obal izond.
obalo
obediarazi, obediaraz, obediarazten, dio ad.
obedient [par. 'esanekoa'
obediente Heg. 'esanekoa'
obedientzia 'esanekotasuna'
obeditu, obedi, obeditzen, du/dio ad.
obeditzaile
obeditze
obelisko
objektibo
objektiboki
objektibotasun
objektu .
objektore (kontzientzia(-)objektore hitz elkartuan bakarrik erabiltzekoa)

kontzientzia(·)objektore = kontzientzia(-)eragozle
objekzio

kontzientzia(·)objekzio =kontzientzia(-)eragozpen
obligarazi, obligaraz, obligarazten, [par. du ad.
obligatu h. behartu, obligarazi
obligazio Ekon.
obra
obramendu Heg. Herr. 'giza kaka'
obratu, obra(tu), obratzen, du ad.
obus
oda
odaiertz h. ostertz
odi* e. hodi
odieria* e. hoditeria
odol

odol(-)kolpe
odol(-)belar: Parietaria officinalis
odol(·)hodi

odolaldi
odolbatu =odolbildu, odoluri
odolbide
odolbildu = odolbatu, odoluri
odoldu, odol(du), odoltzen, da/du ad.
odoldun
odolemaile
odoleztatu, odolezta, odoleztatzen, [par. eta Nal, da/du ad. 'odoldu'
odoleztatze
odolgabe izond.
odolgabetu, odolgabe(tu), odolgabetzen, da/du ad.

EUSKERA - XLIV, 1999, I

IJiztegi Batun: nahi - oihan
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odolgiro izond. 'odolzalea'
odoljario
odolkara 'odol kolorekoa'
odolki =odoloste
odolkide
odolkidetasun
odolkoi 'odolzalea'
odolodi* e. odoI(-)hodi
odoloste Bizk. =odolki
odoltsu
odoluri /par. eta Na/. =odolbatu, odolbildu
odoluste
odolustu 1 odoluts, odolusten, daldu ad.
odolustu 2 iz. 'odolustea': odolusteaagudoago egiteko, harakinaren laguntzaileak atzeko hanka batetik

oratu zion idiskoari
odolzale
odontologia
ofenditu, ofendi, ofenditzen, Heg.,du ad. 'iraindu'
ofentsa
ofentsagarri Zah. 'iraingarria'
ofentsatu, ofentsa(tu), ofentsatzen, /par., du ad. 'iraindu'
ofentsatzaile /par. 'iraintzailea'
ofiziall izond.
ofizial2 Heg. =ofizier iz. 'annadako karguduna'
ofiziale /par. iz. 'bere kontura ari den hargin, arotz, etab.'
ofizialki
ofizialtasun
ofizier /par. = ofizial 'armadako karguduna'
ofizio
ofrenda Zah. h. eskaintza
ogale /par. 'azienda(-)bazka'
ogasun I Bizk. 'ondasuna'; 2 Admin. 'finantzak'
ogen Zub. h. hoben
ogerleko
ogi I 'jangaia'; 2/par. batez ere, 'garia'

ogi-zuhaitz: Artocarpus communis
ogibide
ogidun Bizk. 'ogi(-)saltzailea'
ogigazta Bizk. = erbinudea: Mustela nivalis
ogiketa liz. 'gari-uzta; gari-kopurua'; 2/par. adlag. 'gari bila; ogi bila'; ogiketajoan dira
ogipeko iz.
ogitarteko iz.
ogitsu 'garitsua'
ogu(t)zi* e. ahoskatu, ebaki
oh* e. 0

ohaburu* e. oheburu
ohaburuko*e.obeburuko
ohaide
ohako
ohantze /par. I 'habia'; 2 'etzauntza, etzalekua'
ohape* e. ohepe
ohar
ohargarri
ohargarriki
oharkabe

oharkabean
oharkabeko
oharkabez

Hizteg; Batun: nahi - oihan
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oharkabekeria
oharkabetasun
oharkabetu, oharkabe(tu), oharkabetzen, da ad.
oharkizun =oharpen
oharkor
oharmen
oharpen
ohartarazi, ohartaraz, ohartarazten, du ad.
oharti
ohartu, ohartlohartu, ohartzen, 1 da/du ad.: ez da horretaz ohartu; 2 Ipar., zaio ad.
ohartuki
ohartzaile
ohartzeke
ohatu, oha, ohatzen, Ipar. batez ere, 1 da ad. 'ohean etzan'; 2 da/du ad. 'oheratu'
ohatze 1 Ipar. eta Naf 'ohea'; 2 Ipar. 'etzauntza'
ohe

ohe(-)bagoi
ohebagoi· e. ohe(-)bagoi
oheburu
oheburuko
ohepe
oherarazi, oheraraz, oherarazten, du ad.
oheratu, ohera(tu), oheratzen, da/du ad.
ohi 1 partikula: zintzo etorri ohi zen; 2 (elkarketako bigarren osagaia): lehendakari ohia

ohiz kanpoko
ohiko
ohikotasun
ohikunde
ohikuntza
ohil Zub. 'basa, basatia'
ohildu, ohil(du), ohiltzen, Zub.• du ad. 'egotzi, bota'
ohitu, ohi(tu), ohitzen. da/du ad.
ohitugabe
ohitura

ohiturazko
ohituratu· e. ohltu
ohizko
oholn
ohoingo
ohoinkeria
ohointza
ohol
oholeztatu, oholezta(tu), oholeztatzen, du ad.
oholtxo
ohoitza
ohondikatu, ohondika(tu), ohondikatzen, Ipar. Zah. 'oinperatu'
ohoragarri
ohoragarrikl
ohorarazi, ohoraraz, ohorarazten, du ad.
ohoratu, ohora, ohoratzen, du ad.
ohoratzaile
ohore
ohoretsu
ohorezki Ipar.
ohorezko
ohostu· e. ostu

Hil1egi Bania: nah; - oihan
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ohots* e. ordots, orots
oi 1 interj.
oi 2 'hortz-haginak inguratzen eta finkatzen dituen haragi sendo gorrixka'
oial* e. oihal
oian* e. oihan
oies
oihal

oihal(-)denda
oihal(·)etxola

oihaldegi* e. oihaltegi
oihaldenda* e. oihal(-)denda
oihaldun
oihalgile
oihalgintza
oihalki
oihaltegi
oihaltxo
oihan
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HIZTEGI BATUA

oihanbide • orburu

oihanbide
oihandar
oihandu, oihan(du), oihantzen, da/du ad.
oihaneratu, oihanera(tu), oihaneratzen, da/du ad.
oihanpe
oihantsu
oihanzain
oihanzaingo
oihartzun
oiher [par., Zah., g. er. 'okerra'
oihu

oihuegin
oihuz
oihuzegon

oihuka
oihukari g. er. h. oihulari
oihukatu, oihuka(tu), oihukatzen, du ad.
oihulari
oihuztatu, oihuzta(tu), oihuztatzen, du ad.
oilagor: Scolopax rusticola
oilakaran 'zumalakarra': Frangula alnus
oilaki 'oilo(-)okela'
oilaloka
oilanda
oilar 1 'oiloaren arra'; 2 'arrain mota'
oilaran: Prunus mahaleb
oilarite Jas. 'egunsentia'
oilarkatu, oilarka, oilarkatzen, [par. 'oilartu; nabarrnendu', da/du ad.
oilarkeria
oilartoki
oilartu, oilar(tu), oilartzen I 'harrotu'; 2 'nagusitu, gailendu' da ad.
oilasko
oilaskoki
oilategi
oilo

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

oilo(-)salda
oilokeria
oiloki 'oiloaren motako hegaztia'
oilotu, oilo(tu), oiIotzen, da ad.
oin 1 'pertsona, animalia nahiz gauzena'; 2 'bertsoarena'; 3 'luzera(-)neurria': hamabost oin eta hamar

ontza luze da
oinez
oin hartu
oin(-)obar

Hiztegi Batua: oihanbide ~ orburu
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oin(-)zola
oinaeman

415

oinalde
oinarri
oinarritu, oinarri(tu), oinarritzen, da/du ad.
oinarrizko
oinatz
oinaze
oinazealdi
oinazegarri
oinazetsu
oinazetu, oinaze(tu), oinazetzen, du ad.
oinazkar Gip. 'oinaztarria'
oinazpi iz.
oinazpiratu, oinazpira(tu), oinazpiratzen, da/du ad.
oinaztarri batez ere Bizk. 'Iurra jotzen duen tximista': trumoiak hots egin du eta oinaztarria dator gure

gainera
oinaztatu, oinazta, oinaztatzen, [par. 'oinazetu', du ad.
oinaztu Bizk. 'tximista'
oinaztura Naf. 'tximista'
oinbete* e. oin
oindun
oinetako
oinetakodun: Karmefdar oinetakoduna
oinetxe
oinezko iz.
oinkada
oinkatu, oinka(tu), oinkatzen, du ad.
oinorde
oinordeko
oinordekotasun
oinordekotza
oinordetza Zuz.
oinpe: oinpean erabili
oinperatu, oinpera(tu), oinperatzen, du ad.
oinustu, oinuts/oinustu, oinusten 'oinetakoak kendu, erantzi', da ad.: oinuts zaitez, zeren fur hau santua

den
oinuts

oinutsean 'oinutsik'
oinutsik

oixtian [par. 'arestian'
oixtion

ok egin '(janariz edo edariz) erabat ase'
ok eragin

oka iz. I 'oka egitea'; 2 'oka egiten dena'
oka egin
oka eragin

okada Bizk. 'gorakoa'
okagarri
okaila 'ardien gaitza'
okapi: Okapia johnstoni
okaran Bizk. 'arana': Prunus domestica
okasio I 'aukera, era'; 2 Gip. Herr. 'liskarra'; 3 Bizk. 'hileta'
okatu, oka(tu), okatzen, du ad.
okaztagarri
okaztatu, okazta, okaztatzen, batez ere Ipar., du ad.
okela 'jateko haragia, abere-hegaztiena'

Hiztegi Batua: oihanbide - orburu
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oker: hori gaizki dago, eta beste hori okerrago
oker egin: besteren batek oker eginda, niri nahi zidan erallfsi
okeregon
okeribili

okerbide
okerbideratu, okerbidera, okerbideratzen, da/du ad.
okerka
okerkeria
okerki
okerraldi
okerrarazi, okerraraz, okerrarazten, du ad.
okerreratu, okerrera(tu), okerreratzen, da/du ad. 'okerrerajo, okertu'
okerrune
okertasun
okertu, oker(tu), okertzen, da/du ad.
okertzaile
okil: Picus + Dryocopus + Dendrocopos
okin
okindegi
okintza 'okinaren lanbidea'
okitu Ilpar. izond.: aberats okitua
okitu 2 oki, okitzen, 'nazkatu', da/du ad.
okotz' e. kokots
oktaedro
oktogono
okulista
okume: Aucoumea klainealla
okuntza 'Iaborantzako lur ona'
okuntzatu, okuntza(tu), okuntzatzen, du ad.
okupatu, okupa, okupatzen, da ad.
okupazio
okzitaniar
okzitaniera
ola 1 'burdin lantegia'
ola 2 lpar. 'artzain-etxola, txabola'
ola 3 lpar. 'pilpira'
olagarro: Octopoda
olagizon
olajaun
olata
olatuHeg.
oldar
oldarka
oldarkor
oldarraldi
oldartsu
oldartu, oldar(tu), oldartzen, da/zaio ad.: Lurrari uhin zabalak azkar oldartzen zaizkio
olde 'borondatea, nahia, gogoa'

neure, bere... oldez
oldoztu, oldoz, oldozten 'pentsatu'
oleazio 'oliadura'
olerkari
olerkaritza
olerki
olerti 'poesia'
oles

oles egin

Hiztegi Battta: oihanbide - orburu
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oleska
olgatu, olga, olgatzen, Bizk. daldu ad.
olgeta

olgetan
oliadura 'sakramentua'
oliatu, olia, oliatzen, du ad.
oliba

oliba(-)olio
olibadi
olibondo: Olea europaea
oligarka
oligarkia
oligarkiko
olinpiada
olinpiar
olio
oliontzi
oliotegi
oliotsu
olioztatu. oliozta, olioztatzen. du ad.
010: Avella sativa

010 gaizto: Avellaf£ltua
omeleta* e. moleta
omen 1 'ei'
omen 2 'ospea, fama'

omenez: A. Irigaray jaullllrell omenezko libuman
omenaldi
omendu. omen(du). omentzen, du ad.
omengarri
omenka
omentsu
Omiasaindu [par. 'Domu Santu(ru)'
omonier [par. 'kapilaua'
on I izond.; 2 iz.; 3 Heg. Zllh. 'praenomen gisakoa': 011 Malluel Lekuolla

bere (neure,...) onetik atera, irten, ilki
on beharrez
on eduki
on egin
on iritzi dio ad.
onean (egon, jarri,.,,)
onenean ere
onera etorri
onera ekarri
onez onean
onez-onez
onezkoak egin
on izan
onik onenean
ontzat eman
ontzat hartu

on-gaitz pI.: proposllmell batm oll-gllitzak
onargarri
onargarritasun
onarkizun
onarpen
onarrarazi
onartezin

Hiztegi Batua: oihanbide - orburu
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onartu, onar, onartzen, du ad.
onbehar las. 'behartsua'
onbehartu, onbehar(tu), onbehartzen, da/du ad.
onbera
onberatasun
onbide
onbideratu, onbidera(tu), onbideratzen, da/du ad.
onda* e. uhin
ondamu las. 'bekaizkeria, inbidia'
ondare

EUSKERA - XLIV, 1999, I

ondarez: Oihellartell paper pi/a batell jabe olldarez egill zen jaull hod
ondasun
ondasundun
ondasunzale
onddo: Myco({{
ondeste 'ipurtestea'
ondikatu, ondika, ondikatzen, lpar. 'atsekabetu', da/du ad.
ondiko batez ere lpar. 'atsekabea, zorigaitza'

ondikoz 'damurik, zoritxarrez'
ondo t adlag. = ongi
ondo 2 'alboa; ostea'

ondoan: etxe olldoall; gerra olldoall
ondoko izlag.
ondora
ondotik
ondotik(ak)o
ondorik
ondoz ondo
ondoz ondoko

ondo 3 batez ere lpar. 'zenbait landare edo zuhaitzen banakoa'
ondoez

ondoezik
ondoko iz.
ondokotasun
ondoratu, ondora(tu), ondoratzen, 'alboratu, alderatu', da ad.
ondore I 'ondorioa'; 2 'leinua'
ondorean h. ondoren
ondoren t pospos.

ondorenean
ondorengo izlag.

ondoren 2 iz.: bekatuarell olldorellak
ondorengo iz.
ondorio

ondorioa(k) atera: hauxe da Ilik ateratzell dudall olldorioa
ondorioz
ondoriozko Gram.: olldoriozko perpausak

ondoriotasun lplll:: izall du milioi bateko olldoriotasulla
ondoriotsu
ondorioztatu, ondoriozta, ondorioztatzen, 'ondorioa atera', du ad.
ondotxo

ondotxoz 'askoz': ondotxoz oroimen handiagoz homitua
ondozka
ondozkatu, ondozka(tu), ondozkatzen, du ad.
ondra Heg. He,.,: 'ohorea'
ondradu Heg. Herr. izond. 'zintzoa, prestua': pertsona ondradua
ondratu, ondra(tu), ondratzen, g. er. 'ohoratu'
ondu, on(du), ontzen, da/du ad.

Hiztegi Baftw: oihanbiJe - orburu
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ondugabe
oneratu, onera(tu), oneratzen, daldu ad.
onerizko las. Imaitasuna'
onerizte Zah. 'maitasuna'
onesgarri
oneski
onesle
onespen
onest Zah. 'zintzoa, prestua'
onestasun
onetsarazi, onetsaraz, onetsarazten, dio ad.
onetsi, onets, onesten, du ad.
ongailu
ongailuztatu, ongailuzta, ongailuztatzen, du ad.
ongaitz* e. on-gaitz
ongarri 1 iz.
ongarri 2 izond.
ongarritsu
ongarritu, ongarri(tu), ongarritzen, du ad.
ongarriztatu, ongarrizta, ongarriztatzen, h. ongarritu
ongi I adlag. =ondo; 2 iz.: ongiaren eta gaizkiaren zuhaitza

ongi ctorri!: ollgi etorri guztiok!
ongietorri iz.
ongile
ongin batez ere Bizk., g.er., 'ongilea'
onginahi
ongintza
ongitu, ongi(tu), ongitzen, daldu ad.
ongitxo
ongixko [par.
ongizate
onik adlag.: onik (llera zen
onil = inbutu
oniritzi iz. I 'maitasuna'; 2 'ontzat ematea, onestea'; 3 izond. 'maitatua': euskal dantza oniritziak;

4 'onetsia'
onize
onomastika
onomatopeia
ontarte
ontasun
ontsa [pm: 'ongi,ondo'
ontsalaz [par. 'onenean ere'
ontsatu, ontsa(tu), ontsatzen, [par., daldu ad.
ontsatzaile [par.
ontsaxko [par. 'ondotxo, ongixko'
ontsu
ontxo
ontza

ontzako
ontza urre

ontzaile
ontzako 'ontzako urrea'
ontz; I 'sukaldekoa'; 2 'ur gainekoa'
ontzidi
ontzigile
ontzigintza
ontzikada

Hizfegi Batua: oihllnbide - orlmru

419



420

ontziola 'itsasontziak egiten diren lantegia'
ontziratu, ontzira, ontziratzen, da/du ad.
ontziratze
ontzitegi I 'ontziola'; 2 'sukaldeko ontzien apala'
ontziteria 'sukaldeko ontzien multzoa'
ontzitxo
ontzixka
ontzizain
ontzurre* e. ontza urre
onura
onuradun
onuragarri
onurakor* e. onuragarri
onuratsu
ofiofia Ipar. 'gozokia'
opa g. er. 'nahia, desira'

opa egin
opa izan, opa, opako, dio ad.
opagai
opaka
opaku
opaldu, opal, opaltzen, h. eskaini
opari

opari egin: liburu bat egill diogu opari
oparitu, opari(tu), oparitzen, h. opari egin
oparo I adlag.; 2 izond.
oparotasun
opatu, opa(tu), opatzen, dio ad. 'opa izan; eskaini'
opera
operatu, opera, operatzen, du ad.
operazio

operazio(-)gela =ebakuntza(-)gela
opereta
opetsi, opets, opesten, Bizk., dio ad. 'opa izan'
opil
opiIdu, opil(du), opiltzen, da/du ad. I 'zapaldu'; 2 'pilatu, multzotu'
opiItxo
opio
opor 1

opor egin
oporretan

opor 2 h. gopor
oporraldi
oposizio
opots 'sega(-)potoa'
optika
optikari iz.
optiko izond.
optimismo 'baikortasuna'
optimista 'baikor'
or '(etxeko) animalia' : ora otsoelliagull
orai* e. orain
orain

orainago I 'geroztik'; 2 'duela gutxi, oraintsu'
oraingo

orainaldi

EUSKERA - XLIV, 1999, I
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oraindaino adlag.
oraindainoko
oraindainokoan 'oraindaino'

oraindanik
oraindik adlag.

oraindik ere
oraindik orain 'arestian, oraintsu, duela gutxi' (eta ez 'oraindik').

oraindino Bizk. 'oraindik'
orainen Bizk. 'orina'
oraingo izlag.

oraingoan
oraingoz

oraingotasun
oraingotu, oraingo(tu), oraingotzen, da/du ad.
oraino Ipar. 'oraindik'
orainokoan
oraintsu
oraintxe
oraka adlag. Bizk. 'oratuz'
orakada iz. Bizk. 'besarkada'
orakarri iz. Bizk. 'euskarria'
orakatu, oraka, orakatzen, da ad.
oraldi 1 'oratzea, heldualdia'
oraldi 2 'orea egitea'
oramahai
orangutan: Pongo pygmaeus
orantza N"f 'legamia, altxagarria'
orapilo* e. korapilo
oratorio Mus.
oratu lora, oratzen, Bizk., dio ad. 'heldu'
oratu 2 ora, oratzen, du ad. 'orea egin'
oratzaile
orbain 'ebakiondoa'
orbaindu, orbain(du), orbaintzen, da/du ad.
orban 'zikinunea, akatsa, etab.'
orbandu, orban(du), orbantzen, du/du ad.
orbangabe
orbangabetasun
orbankor
orbel
orbeldu, orbel(du), orbeltzen, da/du ad.
orbita
orburu: Cynara sco!ymus
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HIZTEGI BATUA

ordain - ortopediko

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

ordainez
ordainezko
ordainetan

ordainagiri
ordainarazi, ordainaraz, ordainarazten, dio ad.
ordainbide
ordaindu, ordain(du), ordaintzen, du ad.
ordaingai
ordaingarri
ordainketa
ordainkizun
ordainleku
ordainpeko
ordainsari
ordaintzaile
orde 1 Ipar. adlag. 'ordez': harell orde joallllilltzell
orde 2 iz. 'ordaina; ordezkoa'
ordea 1 'baina'
ordea 2* e. ordena
ordean g. er. h. I ordez, orde; 2 Ipar. ordea
ordeinu* e. ordenu
ordeka Gip. iz. 'ordokia, eremu laua'
ordeko
ordena: Illullduall ageri dell ordella; karllleidarrell ordella; ordellako sakralllelltua
ordenagailu
ordenamendu
ordenantza
ordenatu 1 ordena(tu), ordenatzen, I du ad. 'antolatu, taxutu'; 2 da/du ad. 'ordenako sakramentua hartu

edo eman'
ordenatu 2 Mat.: Ahzi.l'a eta ordellatua
ordenatzaile
ordenazale
ordenu Ipar. 'hilburukoa, testarnentua'
ordez
ordezkari
ordezkaritza
ordezkatu, ordezka, ordezkatzen, du ad.
ordezko
ordczkotza
ordeztu, ordez(tu), ordezten, du ad.
ordinal
ordoki

Hiztegi Bntua: ordain· ortopediko
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ordokitu, ordoki(tu), ordokitzen, Jpw: da/du ad. 'lautu, berdindu': mahai bat bezala ordokitzen den ar
kaitz gora bat

ordots 'zerri arra'
ordu

ordu arte
ordu ezkero =orduz gero
ordu gaiztoan
ordu onean
ordura arte 'ordu arte'
ordurik hona Bizk. 'ordutik hona'

orduan
orduan eta.., -ago

orduantxe
ordubete
ordudanik
orduka
orduko
ordukotz Jpar. 'orduko': ordukotz haurrak zazpi urte eginak zituen
ordulari 'erlojua'
orduraino

ordurainoko
ordurako
ordurarte* e. ordura arte, ordu arte
ordutegi
ordutik
orduz geroz =ordu ezkero
ore
oregano: Origanum vulgare
orein: Cervus elaphus

orein-mihi: Asplenium scolopendrium
oreinki
oreka

orekan: orekan egon
orekatu, oreka(tu), orekatzen, da/du ad.
oren Jpar.
orezta 'orina'
orga
orgabide
orgagile
orgagintza
organdi
organiko
organismo
organista
organizatu. organiza, organizatzen. du ad. 'antolatu, eratu'
organizazio
organo t 'izaki biziaren zatia'
organo 2 'musika(-)tresna'
organogile
orgari
orgasmo
orgatara Jpar.

orgataraka
orgategi
orgatxo
orgazain Jpar.
orgia

Hiztegi Harua: ordain· orfopediko
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oricntabidc
orientatu, orienta, orientatzen, da/du ad:
orientazio
orijinal izond.: bekatu orijinala h.jatorrizko bekatua
orin
oritz
orka: Orcinus orca
orkatila
orkatz: Capreolus capreolus
orkestra
orkestratu, orkestra(tu), orkestratzen, du ad. Mus.
orkidea: Orchidaceae ({am.)
orkoi
orkoro Bizk. 'erpurua'
orkumc g. er. 'oraren kumea'
orlegi 'berdea'
omitologia
omitologo
omitorrinko: Omithorrhynchus sp.
orno
omodun
omogabe
oro

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

oro har
orotara
ororen buruan
ororen gainctik
oroz gainetik
orotan gaindi

orobat: hemen ez ezik, orobat gertatZell zen bestetan ere
orobateko

orobatasun
orobatsu
orografia
oroi g. er. h. oroitzapen, oroipen
oroigailu g. eI: 'oroigarria'
oroigarri
oroilorc: Myosotis sp.
oroimen
oroipen
oroit [par., da ad. (bereziki forma burutugabeetan erabilia): oroit naiz (= oroitzennaiz)
oroitarazi, oroitaraz, oroitarazten, du ad.
oroitarri
oroitu, oroit, oroitzen, da ad. batez ere: gazteegia naiz hartaz oroitzeko
oroitza g. er. 'oroipena'
oroitzapen
orojakile
orojale
orokor
orokorki
orokortasun
orokortu, orokor(tu), orokortzen, da/du ad.
oroidio' e. goroldio
orotar
orotariko
orots [par. '(abere) arra'

Hizteg; Barua: ordain - orfopeJiko
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orpo
orpoz orpo

orratz
orratz(-)ontzi

orraze Ipar. 'abaraska, abaoa'
orrazi
orrazkera
orrazketa
orraztaldi
orraztatu, orrazta, orraztatzen, Ipar. da/du ad. 'orraztu'
orraztoki 'orratz(-)ontzia'
orraztu, orraz, orrazten, da/du ad.
orre llpa,.. 'ipurua, landarea'
orre 2* e. ore
orri
orrialde
orrika* e. kurrika
orro

orro egin
orroa* e. orro
orroe* e. orro
orroka
orrolari
ortodoxia
ortodoxo
ortogratia
ortopedia
ortopediko
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xxx. ARAUEN TESTU OSOA

96

HIZTEGI BATUA

ortozik - pasmo

EUSKERA - XLIV, 1999, I

ortozik Bizk. 'oinutsik'
ortu Biz/e
ortuari Bizk. 'barazkia'
ortutsik [par. 'oinutsik'
ortuzain Bizk. 'baratzezaina'
ortzadar [par. h. ostadar
ortze* e. ortzi
ortzegun L-N h. ostegun
ortzi 'zeru(-)sabaia, izarrartea'
ortzirale L-N h. ostiral
orube
osaba
osabide
osaera
osagai
osagarri 1 [par. 'osasuna'
osagarri 2 'osatzen duena; sendagaia'
osagilc Bizk. 'medikua'
osakera* e. osaera
osasun
osasunbide
osasungarri
osasuntsu
osatu, osa, osatzen, I du ad. 'osotasuna eman, oso bihurtu'; 2 Bizk. da/du ad. 'sendatu'; 3 Naf. du ad.

'zikiratu'
osatugabe izond.
osatzaile
osin
oskarbi
oski
oskigile
oskol
oskoldun
oskorri
osmosi
oso: ogi osoa jail zuell; oso ederm da
osoko (batzar edo bilerez ari garela): osaka bilkum
osoki
osorik
osoro
osotasun

Hiztegi Batt/a: ortozik • pasmo
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osotoro Gip. 'osoki'
osotu h. osatu
ospa Illterj. Lgal1.

ospa egin
ospakizun
ospatu, ospa, ospatzen, du ad.: Ilorbaiten melldeurrella ospatu (bilera ospatu* e. bilera egill)
ospe
ospedun
ospegabe
ospel 1 'hotzak eragindako handitua'
ospel 2 'Iaiotza'
ospeldu, ospel(du), ospeltzen, da ad. 'ospelak atera'
ospetsu
ospitale
ospitaleratu, ospitalera(tu), ospitaleratzen, du ad. 'ospitalera eraman'
ostadar
ostalari
ostalaritza
ostaler Ipar. h. ostalari
ostargi

ostargi.belar: Iris gemUlllica
ostarku Bizk.
ostarte = hodeiarte
ostatari batez ere Bizk., h. ostalari
ostatatu, ostata, ostatatzen, da/du ad. 'ostatu hartu edo eman'
ostatu I: ostatu eske gabi/tza; 2 Ipar. eta Nat 'taberna'

ostatu eman
ostatu hartu
ostatuz egon

ostaturatu, ostatura(tu), ostaturatzen, daldu ad.
oste 1 'taldea'
oste 2 'atzea'

ostean
ostegun
osteka Ipar. 'talde handietan'
ostendu, osten, ostentzen, Bizk. 'ezkutatu' da/du ad.
ostera 1 'joan-etorria'
ostera 2 I adlag. 'berriro'; 2 10k. 'berriz, aldiz, aitzitik'
osterantzean

osterantzeko
ostertz
osterzuri: Cichorium endivia crispam
ostia
ostikada
ostikadaka
ostikarazi, ostikaraz, ostikarazten, Ipar. du ad.
ostikatu, ostika, ostikatzen, I batez ere Ipar., du ad. 'ostikopean erabili'; 2 du ad. 'ostiko egin'
ostiko 1: ostiko bat enulIl zioll

ostiko egin
ostikozjo: pilota ostikozjoaz

ostiko 2 'zutik dagoen zerbait bermatzekojartzen zaion euskarria': hormari ostikoak ipilli
ostikoka
ostikolari
ostikopean
ostikopetu, ostikope, ostikopetzen, du ad.
ostiral
ostots

Hiztegi Batua: orlozik . pasmo
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ostra: Ostrea edulis, etab.
ostruka: Struthiu camelus
ostu, ostu, osten, du ad.

. otabera: Genista hispallica
otadi
otagara
otalako Ipar. 'abereak jateko aska'
otalore
otamen
otar 'ote(-)mota gogorra'
otardi
otarrain: Palinurus elephas
otarrainxka: Penaeus kerathurus
otarre
otarregile
otarregintza
otarretegi
otarretxo
otarteko' e. ogitarteko
otatxori
ote 1 iz.: Ulex .'p.

ote zuri: Ulex europaeus
ote beltz: Ulex minor

ote 2 Gram.: etorri ote da?
oteketa batez ere Ipar., 'ote bila Goan)'
oteme
oti: Acrididae (Jam.)
otitis
otoi
otoika
otoitu, otoi, otoitzen batez ere Zub. du ad. 'otoiztu'
otoitz

EUSKERA - XLIV, 1999, 1

otoitz egin
otoitzean
otoitzez

otoitzaldi
otoizgile
otoizka
otoizlari
otoiztegi
otoiztu, otoitzlotoiztu, otoizten, batez ere lpar., du ad. I 'otoitz egin': otoizten zaitugu Jauna: 2 'arrenka

eskatu'
otondo 'ogi-apurra'
otondo-belar: Stach)"s ()fficinalis
otordu
otoz otoan Bizk. 'ezustean, ustekabean'
otsail
otsalizar: Sorbus aucuparia
otsein
otseintza
otseme
otso: Canis lupus
otsoko
otsokume
otsotzar
otu, otu, otutzen, batez ere Bivc, zaio ad. 'bururatu; gogoak eman'
oturuntza

Hizfegi Barua: orfozik - j)OSlIIO
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oturuntzatu, oturuntza, oturuntzatzen, fpar. da ad.
otzan
otzandu, otzan(du), otzantzen, daldu ad.
otzantasun
otzara Bizk. 'otarrea, saskia'
otzaragile Bizk.
otzarakada Bizk.
otzaratxo Bizk.
oxala fnterj.: oxala IlOla mintzo halira!
oxidatu, oxida, oxidatzen, dalda ad.
oxidatzaile
oxidazio
oxido
oxigenatu, oxigena, oxigenatzen, daldu ad.
oxigenatze
oxigenazio
oxigeno
ozar 1 fpar. Zah.' ora'
ozar 2 fpar. edo las. 'lotsagabea'
ozarkeria fpar. 'lotsagabekeria'
ozarki fpar. 'lotsagabeki'
ozartasun fpar. 'lotsagabetasun'
ozartu, ozar(tu), ozartzen, [par. dalda ad. 'lotsagabetu'
ozeaniar
ozeano
ozeanografia
ozelote: Felis (Leopardas) pardalis
ozen
ozendu, ozen(du), ozentzen, du ad.
ozenki
ozentasun
ozka* e. hozka
ozono
ozpin 1 iz.: tomatea ozpin-oliotan; 2 izond.: hitz zorrotz eta ozpinak

ozpin-euli: Drosophyla melllllOgaster
ozpin-olio

ozpindu, ozpin(du), ozpintzen, daldu ad.
ozpinkeria
ozpintsu
ozta

ozta-ozta
oztoparazi, oztoparaz, oztoparazten, du ad.
oztopatu, oztopa, oztopatzen, da ad.
oztopo

oztopo egin
oztopobide

***
p

pa Haur.
paeman

pabana
pabiloi
padera 1 [Pll/: 'danbolina'; 2 Heg. 'zartagina'
padura Bizk.
paella

Hizlegi Smull: ortozik - pasmo
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pafa
pafa-pafa Ipar. 'bafadaka pipatzen'

paga I Ipar. 'Iansaria'; apeZetl paga; 2 Heg. 'haurrei ematen zaiena'
pagadi
paganismo
pagano
paganotasun
paganotu, pagano(tu), paganotzen, daldu ad.
pagarazi, pagaraz, pagarazten, dio ad.
pagatu, paga(tu), pagatzen, du ad.
pagatxa 'pagoaren fruitua'
pagatzaile
pagauso: Columba palwllbus
pago
pago-uso* e. pagauso
pagoda
pagoki
pagondo
pagotxa 'bazka(-)landarea': Trifolium i/!carnatum
pagu 'ordainketa'
pailazo
pailazokeria
pairabide
pairaezin
pairagaitz
pairakor
pairakortasun
pairamen
pairarazi, pairaraz, pairarazten, dio ad.
pairatu, paira, pairatzen, du ad.
pairu Ipm: 'eroapena'
pairutsu Ipar.
paisaia
paita Bizk. 'ahatea'
pake* e. bake
paketatu, paketa, paketatzen, du ad.
pakete
pala
palakada
palanka

palanka(-)joko
palankari
palari
palatal
palatalizatu, palataliza, palatalizatzen, daldu ad.
palatalizazio
palazio g.er. 'jauregia'
paldo Ipar. 'maki!a, zutoina'
paleografia
paleolitiko
paleontologia
paleta (kiro!, pintura)
palma 'palmondoaren adarra; palmondoa': palma!-)adarrak eskueta/!
palmondo
palotara Ipar.
palote Ipar.
palu Bizk. Lgart.

EUSKERA - XLIV, 1999, 1
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paludismo
pana I Heg. 'ehuna'; 2* e. matxura
panda I: Ailuropoda melalloleucus; 2: Ailurusfulgens
pandero I 'musika-instrumentua'; 2 Ipar. 'pertza'

pandero(-)jotzaile
paneka: Gadiculus .Ip. + Trisopterus .Ip.
pankrea
panorama
panp(a) Ipar. Ollomat. (kolpe batena)
panpaka Ipar. adlag. 'kolpeka'
panpalina Ipar. 'txilina'
panpin* e. panpina
panpina
panpinatu, panpina(tu), panpinatzen, Ipar. da/du ad. 'panpina bezala apaindu'
panpox
panpoxa (emakumeentzat markatua)
pantaila
pantaloi Bizk. 'azpiko galtzak'
panteismo
panteista
panteoi
pantera =lehoinabar: Pallthera (pallthera) pill'dus
pantomima
papagai: Psittacula .Ip.
papagaitxo: Melopsittacus ulldulatus
papaia 'papaiondoaren fruitua'
papaiondo: Carica papaya
papao Bizk. 'mamua'
papar
papardo: Brama brama
papargorri batez ere Bizk., 'txantxangorria'
paparo I 'hegaztien hestegorriaren zabalgunea'; 2 Ipar. 'papoa, paparra'
paparurdin* e. papo-urdin
paper: komulleko papera
papereztatu, paperezta, papereztatzen, du ad.
papergile
papergintza
paperontzi
papertegi
papiro: C.\perus papyrus
papo I Ipar. 'paparra'
papo 2 Haur. (zerbait bukatu dela adierazteko erabiltzen den esapidea)
papo-urdin: Luscillia (Cyanosylvia) svecica
papogorri Ipar. 'txantxangorria'
papur batez ere Ipar. 'apurra'
papurtu, papur(tu), papurtzen, daldu ad.
papurtxo
para Bizk. 'Iabean erabiltzen den pala'
parabola 1 Liter.: Eballjelioko parabolak
parabola 2 Mat.
paraboliko
parada 'aukera, egokiera'
paradigma
paradisu

paradisuko hegazti: Paradisea ,Ip.
paradoxa
paradoxiko

Hiztegi Batua: ortozik - paslIlo
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parafina
parafrasi
paragrafo
paraje Heg. Herr.
paralela' e. paralelo
paralelepipedo Geom.
paralelo iz. eta izond.: lerro paraleloak
paralelogramo Geom.
paralelotasun
parametro
paramezio: Parameciidae Fam.
paramilitar
paranoia
paraplegia
parapsikologia
parapsikologiko
parapsikologo
parasitismo
parasito
parasola Ipar. Herr.
paratu, para, paratzen, I du ad. 'jarri; prestatu': bertsoak paratu; liburu batell edizioa paratu; 2 du ad.

'jarri': gaiztagill guztien aurreall paratu zell
paratzaile
pardel' e. fardel
pare

-(r)en pare
parean
parera
paretik
parez pare

paregabe
paregabeko

paregabctasun
parekatu, pareka(tu), parekatzen, duldu ad.
pareko
parekotasun
parentesi
pareta
paretsu

paretsuan
pariatu, paria, pariatzen, Ipar. du ad. 'apustu egin'
pariatzaile Ipur.
pario Ipar. 'apustua'
paristar
parkatu' e. barkatu
parke
parking h. aparkalcku
parlamentari iz.: parlamenturiell bilera
parlamcntario izond.: talde parlamelllario (hala ere, hobe parlamentu(ko) lalde)
parlamcntu
parpaila iz. (apaingarri(-)mota)
parra-parra' e. barra-barra
parrafo' e. paragrafo
parranda Heg. Herr.
parrasta

parrastan
parrastaz

Hizleg; Bntua: ortozik - ]JaslIlo
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parrastada
parrastaka
parrokia
parroko Heg.
parropia* e. parrokia
partaide 'parte(-)hartzailea': zure Ilahigabeall partaide naiz IIi ere
partaidetza
partalier Ipar.
partaliertasun Ipar.
parte

433

-(r)en partetik
-(r)en partez
parte hartu
parte-hartze
parte-hartzaile
parte izan
parte eman
parte oneko
parte txarreko

partekatu, parteka, partekatzen, Ipar. du ad. 1 'zatikatu'; 2 'erdibanatu'
partiarazi, partiaraz, partiarazten, du ad.
partida 1 'jokoa'; 2 Ipar. 'aurkaria': lana dut partida
partidu Heg. 1 h. partida; 2 h. alderdi
partiketa
partikula
partikular
partila 'irabazien banaketa'

partila egin
partitibo Gram.
partitu, parti, partitzen, Zah. edo Herr. I du ad. 'zatitu, banatu, bereizi'; 2 Ipar. da ad. 'joan, irten, abia-

tu'
partitzaile
partizipio Gram.
partxe Heg. Herr. I 'adabakia'; 2 'enplastoa, mantarra'
partzial
partzuer 'esku(-)hartzailea': bi gizoll partzuer direlleallllekeall eta gozoan adiskide mamitzell dira
partzuergo
pasa (pilota jokoan)

pasa-marra
pasa egin 'pasa-marra igaro'

pasabide 'igarobidea'
pasadizo Heg. Herr. 'gertaera'
pasagarri 'neurri batean onar daitekeena'
pasaka 'pilota(-)jokoa'
pasakari
pasakor
pasaporte
pasaratu, pasara, pasaratzen, Heg. du ad.: galtzerdi saretua pasaratu
pasarazi, pasaraz, pasarazten, du/dio ad.
pasarte
pasatu, pasa, pasatzen, I da/du ad. 'igaro': albotik pasatu da (albotik pCLWI da: Heg. Lgart.); 2 da ad.

'gertatu'
pase: paseko hegaztia
pasealeku
paseatu, pasea, paseatzen, du/du ad.: karrozan paseatu zirell; bere astoa paseatzen du
paseo Heg.
pasibo

Hiztegi Balua: ortozik • pasmo
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pasibotasun
pasiera Hego
pasillo Heg. h. korridore
pasio I '(Jesukristoren) nekaldia'; 2 g.er. 'irrika, grina'

pasio-Iore: Passiflora .\p.
pasiotar
pasmo I 'gangrena'; 2 'zornea'

pasmo-belar: Anagallis arvensis

EUSKERA - XLIV, 1999, 1
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HIZTEGI BATUA

paso - pikaldi

paso I (karta(-)jokoan erabiltzen dena); 2 fpar. iz. 'zartakoa'
pasodoble
pasta 1 Zub. 'Ian bat egiteko behar diren ekaiak'
pasta 2 'orea'

hortzetako pasta
pastel Heg. = pastiza
pastelgile
pastilla
pastiza fpar. = pastel
pastoral 'Zuberoako teatroa'
patar fpar. eta Naf 'aldapa'
patari Bizk. 'piztia'
patartsu fpC/r.
patata: Solanum tuberosum

patata(-)zomorro = patata(-)koko: Leptinotarsa decemlineata
patena
patentatu, patenta, patentatzen, du ad.
patente
paternalismo
patin 1 Bizk. 'putzu artifiziala'
patin 2 h. irristailu
patio
patogeno
patologia
patologiko
patriarka
patrika Heg. 'sakela'
patroi
patruila
pats
pattar 'edari bizia'
patu Heg. 'zeria'
patxada
patxadatsu
patxaran 'edaria'
pauma: PC/vus cristatus
pausaje Heg. Herr. 'ibilera, pausoa emateko modua'
pausaldi
pausaleku
pausarazi, pausaraz, pausarazten, du ad.
pausatu, pausa, pausatzen, fpar. batez ere I da ad. 'atseden hartu; hil;jarri'; 2 du ad. 'jarri, ipini'
pauso Heg. 'urratsa': pauso bat egin, eman
pausoka
pausu 'atsedena, geldialdia'

435
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pazia 'pertza'
pazientzia

pazientzia hartu
pazko
pe Ipar. (leku-denborazko kasuetan): zuhaitz baten peru badoa etzatera
peaje* e. bidesari; ordaintoki
pedagogia: pedagogia(-)metodoa
pedagogiko
pedagogo
pedal
pedante
pedantekeria
pedaxu* e. petatxu
pederasta
pediatra
pediatria
pegar
pegargile
pegartara Ipar.
pegartegi
peioratibo
peita* e. beita
peitu Zah. edo jas.: ur peituz zimeltzen denlorea

peitu izan '[alta izan': gauza baten peitu naiz
peitutasun Ipar. Zah. 'urritasuna, gabezia'
peka Heg. 'orina'
pekada Ipar. 'oilagorra'
pekari: Ta)'assu sp.
pekatsu Heg.
pekatu* e. bekatu
pekazto Bizk. 'pekatsua'
peko Ipar. 'azpikoa, mendekoa'
pelagiko
pelegrin Ipar. 'erromesa'
pelikano: Pelecanus onocrolalus
pelikula Heg. h. film
pe!ota* e. pilota
peluka* e. i1eorde
pena

pena izan
penagarri
penalti
penarazi, penaraz, penarazten, du ad.
penatu, pena(tu), penatzen, da/du ad.
pendiz 'aldapa'
pendulu
penintsula =erdiuharte
penitente
penitentzia
penizilina
pentagono
pentametro
pentano
pentoka Ipar. 'muinoa'
pentsabide
pentsaera
pentsaezin

Hiztegi Batua: pmo - pikaldi
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pentsaketa I Jpar. adlag. 'pentsatzen': pentsaketa dago: 2 'pentsatzea': gizonak anitz pentsaketa
egiten du

pentsakizun
pentsakor
pentsalari
pentsamen
pentsamendu
pentsamolde
pentsarazi, pentsaraz, pentsarazten, dio ad.
pentsatu, pentsa, pentsatzen, du ad.
pentsatzaile
pentsio
pentsiodun
pentsu 1 Jpar. 'gogoeta, pentsamendua'
pentsu 2 Heg. batez ere, Herr. '(abereen) bazka, janaria'
pentze 'belardia'
pentzudan Bizk.: arazo hori nire pentzudan utz ezazue
peoi
peonia: Paeonia officinalis
peontza
pepelerdo Bizk. 'irain(-)hitza'
pepino Heg. =luzoker: Cucumis sativus
perdigoi =draia
perediku 'pastoralen hitzaurreari eta azkenari ematen zaien izena'
perfektu I izond.: 2 Gram* e. burutu
perfekzio
perfekzionatu, perfekziona, perfekzionatzen, da/du ad.
perfume
pergamino
pergola
peria* e. feria
perifrasi
perigeo
peril Zllh. 'arriskua'
perimetro
periodiko I izond. 'aldizkakoa': sistema periodikoa; 2 Heg. iz. h. egunkari
periodo batez ere Fis.
periskopio
peritonitis
peritu
peritutza
perka: Percafluviatilis
perkal
perla

perla(o)ostra: Pinctada margllritifera
perlesia Heg. Herr. 'elbarritasuna'
perlesiadun 'elbarria'
perlesiatu Jpar. 'elbarria'
perloi =arraingorri: Triglidaefam.
pernil Bizk. 'urdaiazpikoa'
perpaus
perpendikular
perra* e. ferra
perraitz: Anthriscus cerefolium
perreka Jpar. izond. 'baztergarria, baliorik gabekoa'
perretxiko
perrexil: Petroselinum crispum
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perruka* e. i1eorde
perspektiba
pertika
pertola = butroi 'arrantza(-)tresna'
pertsegitu, pertsegi, pertsegitzen, Heg., du ad.
pertsegitzaile
pertsekuzio
pertsiana Heg. 'sareta'
pertsona
pertsonaia
pertsonal izond.
pertxenta
pertz
pesia [par. 'kopuru handia; uholdea'
pesiaka
pesimismo 'ezkortasuna'
pesimista 'ezkorra'
peskiza [par. 'itxaropena'

peskizan
peso 'hainbat herritako (batez ere Hego Ameriketako) dirua'
petalo'lore(-)hostoa'
petatxatu, petatxa, petatxatzen, du ad.
petatxatzaile
petatxu 'adabakia'
peto 1 izond., batez ere Bizk. 'berdina, erabatekoa': aitaren petua da seme gaztea; euskaldun petoa; az

koitiar petoa; 2 iz. [par. 'balio gutxiko dirua';'hutsegitea'
peto-peto 'erabatekoa, benetakoa'

petral 1 izond.
petral 2 iz. 'teilatuko armadurako egur luzekakoa, gapirioei eusten diena'
petraldu, petral(du), petraltzen, da/du ad.
petralkeria
petrikilo
petrolio
petunia: Petunia sp.
petxa 1 Heg. 'zerga'
petxa 2 Zuh. g. er. 'hutsa, akatsa'
petxatu, petxa(tu), petxatzen, Heg., du ad. 'zerga ipini'
petzero [par. 'mendekoa'
peza [par. 1 'zatia, puska'; 2 'makina-tresnetako zati aida daitekeena'; 3 'txanpona'

pezako 'zati bakarreko': pezaku galtzak
pezeta
pezoi '(lurrezko) hesia'
pezoin* e. pezoi
pezu Zuh. iz. eta izond. 'pisua'
pianista
piano

piano(-)jotzaile
piastra
pier* e. fier
pieza
pigmentazio
pigmentu
pigmeo
pijama
pijo Gip. 'trebea, behar bezalakoa': andre prestu eta pijoa; Bautista Basterretxe mutiku pijoa
pik [par. adiag. '(pilotan)'
pika 1 Heg. 'lantza, ezten(-)haga'

Hiztegi Baflla: paso - pikaldi
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pika 2 Ipar. 'mika'
pikabuztan Ipar.
pikadore Heg.
pikaldi Ipar. 'ebakialdi'
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idazkariorde-kudeatzailea
eta M. Gorrotxategi, Onomastika
batzorde idazkaria (I. gaian)

Bilboko Plaza Barriko egoitzan 1998ko
azaroaren 27an bildu da Euskaltzaindia.
Bilera goizeko hamarretan hasi da. Bildu
diren euskaltzainak ezkerreko zutabean
ageri direnak dira. Ezin etorria adierazi
dute P. Altunak, H. Knorrek, L. Villasan
tek eta P. Zabaletak.

Euskaltzainburuaren hitzak

Lehenbizi, Federiko Krutwig Sagredo
euskaltzain jaunaren heriotzaren berri
eman die euskaltzainei eta hutsarte bat
gertatu dela iragarri. Hutsarte hori bete
tzeko hautagaien proposamenduak ondo
ko bi batzarretan aurkez daitezkeela adie
razi du eta hirugarrengoan bozkatu.

Bestalde, Juliana Berrojalbiz euskaltzain
ohorezko andrearen eta IgIiazio Maria
Barriola euskaltzain urgazle jaunaren he
riotzen albistea ere eman duo Azaroan
gertatu dira denak. Hilberri-txostenez ho
nako jaun hauek arduratuko dira: X. Kin
tana F. Krutwigenaz; Jesus Atxa, l Be
rrojalbizenaz eta J. San Martin, I.
Barriolarenaz.

Eskuartekoak

I. F. Krutwig zenaren errautsen hegoairatzea larunbatean, goizeko 11.30etan izan
go dela adierazi da. Ibarrangeluko Laida hondartzan. Omenezko ekitaldi horren anto
latzaile Euskaltzaindiaz gain, Jakintza Baitha eta Euskal Idazleen Elkartea dira. Xehe
tasunak eransten dira.

2. Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak, jadanik aurreratu den bezala, Eus
kaltzaindiari eskaintzen dion omenaldiaren egitarau proposamenaren xehetasunak eman
dira. Euskara batuak hogeita hamar urteko ibilbidea egina du jadani.k. Tarte honetan
euskarak berebiziko jauzia egin du normalizaziorantz. Euskaltzaindiak herri honen ga
rapenean, normalizazioan eta eguneratzean egin duen ekarpena publikoki eskertzea da
proposamenaren zioa. Beste zenbaitzehaztapen ere eskaini dira: ekitaldiaren ezauga
rriak, gonbidatuak eta abar. Eguna eta lekua erabat finkatua da: abenduaren 18an, arra-
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tsaIdeko 7.30etan, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango da ekitaIdia. OmenaIdi
eskaintza hori atseginez hartzen dute euskaItzainek.

3. Eusko JaurIaritzako Hizkuntz Politikarako sailburuorde den Josune Ariztondo
andrearen gutuna eta proposamena irakurtzen dira. I995.eko azaroan EuskaI Komuni
tateen eta EuskaI Etxeen Mundu Biltzarra Gasteizen ospatu zen. Haren ondorioz Eusko
Jaurlaritzari, EuskaItzaindiarekin batera, Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzea eskatu
zitzaioIa azaltzen du gutunak. Sailburuordeak proposamen bateratu bat aurkezten du
(ikus eranskina). Zenbait euskaItzain mintzatzen dira, oroitaraziz Ameriketako herriaIde
askotan egun horren ospakizuna gorde deIa eta hemengo ikastoIa eta eIkarte batzuetan
ere bai. Haien ustez, abenduaren 3an, Xabierko Frantzisko santuaren egunean, Euska
raren Egun hori berrindartzea euskaIdungoak pozik hartuko IukeeIa. Idazkariorde-ku
deatzaileak, iIdo hori frogatzeko, gerra aurreko eta 1968. urteko EuskaItzaindiaren zen
bait batzar agiri azaItzen ditu. EuskaI Autonomia Erkidegoan ezezik, Nafarroan,
IparraIdean eta Ameriketan ondo hedatu beharra ere aipatu da. Proposamena aho batez
onartu da.

4. lrufierriko irrati frekuentzia berrien banaketaz Nafarroako HerriIan, Garraio eta
Komunikazio kontseiIariak, 2343 / 1998 Foru Aginduaren bidez euskarazko emisorari
bidea ukatu zioIa eta, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak bisita eskaria egin zion Miguel
Sanz Nafarroako gobernuburuari. Eskari honi ezezko erantzuna eman dio Sanz jaunak.
Hori dela eta, beti ere gure Nafarroako Ordezkaritzarekin adostuz, beste desadostasu
nezko erantzun proposamen bat aurkeztu du Zuzendaritzak, oroitaraziz, besteak beste,
Euskaltzaindiak 573 /1976 Errege Dekretuaren bidez "euskararen enpIegua aitzinatzea"
eta "hizkuntz eskubideak zaintzea" xedeak ofizialki aitortuak ditueIa (ik. Arautegiaren
I. artikuluko e) eta f) heIburuak). Aho batez onartu da proposatu den gutun hori da
gokionari heIaraztea.

Onomastika: Zuberoako udal izendegi berriztatua onartzea

Eztabaida puntuak zein diren azaltzeko eskatu dio euskaItzainburuak M. Gorrotxa
tegi, Onomastika batzordeko idazkariari. Horretan hasi baino lehen, haIa ere, zenbait
ohar.egin dira Arbaila dela eta. Ondoren eztabaida puntu gisa emandako zerrendari ekin
zaio.

Lehenbizi, kontsonante ondoko h-rekin zer egin? Gorde, kendu, batzuk bakarrik
gorde? B. Oihartzabalen ustez, printzipioak gorde behar ditu Euskaltzaindiak. Batuaren
izenean HegoaIdean ez da toponimia aldatu. Hor dugu Oiartzun, adibidez. Printzipio
hori errespetatuz, gauza bera egin beharko Iitzateke Zuberoan. BestaIde, irizpideak oso
tasunari begira ezarri behar dira, zeren gero irizpide horiek toki izen txikiagoei ere apIi
katu beharko zaizkie, auzoei; esaterako. Horrenbestez, EuskaItzaindiak irizpide argia eta
osoa izan behar duo

X. Kintana jaunak hartu du ondoren hitza. Aipatu diren irizpide hauen aldeko da,
baina batzordearen aide egingo duela, errealismoaren izenean. Haritschelhar jaunak ere
toponimia eta hizkuntza arrunta ez direIa nahastu behar gogorarazi duo Dena dela, J.M.
Satrustegik dio arazoa, arazo izanik ere, eskoIatik sortu dela.

Lizundia jaunak, azkenean, proposatu du abendua arte uztea h-aren kontu hau, oso
gai korapilatsua baita, eta hurrengo puntuetara pasatzea. Hala ere, berriro lehengora
itzultzen dira euskaltzainak. Charritton jaunaren arabera, Iparraldean ere euskara kon-



BATZAR AGIRIAK 445

tseilu bat egitea eskatu behar litzateke. Davantek erantzun dio gauzak hozki egin behar
direla, ez dela surik piztu behar. Ondoren Oihartzabalek proposatzen du hurrengorako
uztea puntu hau eta bitartean, ikusi zer gertatzen den Lapurdin eta Nafarroan, zein diren
lurralde hauetan 'n+h' duten izenak. Hala onartu da: 13 boto izan ditu proposamen
honek bere aide. Horrenbestez, hurrengoan aztertuko da eta batzordeak irizpide hau
kontuan izango duo

N grafemaren ordez 'in' emateko kontua ontzat eman da.

Marratxoari buruzko batzordearen proposamena ere ontzat eman da, Euskaltzain
diaren arauek hala eskatzen baitute. Marratxorik ez da erabiliko, hortaz, Sarrikotagaine
bezalakoetan (ez, *Sarrikota-gaifiia).

Leku-izenetan ager daitekeen artikuluari buruzkoa ere onartu da. Hortaz, artikulua
denean (Ospitalepea (-a)) argiro aditzera emango da,deklinabideari begira horrek di
tuen ondonoengatik.

Izen zaharren berreskuratzeaz txostenak proposatzen duena onartu da.

-E paragogikoa dela eta, zubererari buruz adostasun osoa omen dago. Beste kontu
bat da gauzak nola diren Nafarroan eta Lapurdin. Hauetan banan-banan ikusi beharko
lirateke kontuak.

Idazkera tradizionalaren berreskuratzeari buruz, Sohiita-ren kasua aipatu da. Sozio
linguistika arrazoien pisuak ekarri zuen Sohiita onartzea eta ez Sorhoeta. Nolanahi ere,
irizpide orokorraren salbuespena izango litzateke.

Ozerain-en kasua ere abendurako uztea onartu da.

Horrenbestez, txostenean airean geratu diren puntuak hurrengo bileran aztertuko
dira.

Onomastika: "Santu, san, done eta ingurukoak" onartzea

Euskaltzainek eskuartean duten txostena aztertzen hasi orduko Euskara Batzorde
koei eman die hitza euskaltzainburuak. B. Oihartzabalek txosteneko zenbait puturekin
duen desadostasuna agertu duo Gauza batzuk gaizki direla txosten zaharrean. Autoreen
aipamenetan okerrak nabari dira. Datuak, hortaz, dudatzekoak dira. Euskara Batuko ba
tzordeari bide bat proposatzea eskatzen zaio, baina horretarako oinarririk ez zen es
kaintzen txostenean. Problema asko dira gai honetan: jondone hitz bat da ala bi? Du
voisinek darabil modu erregularrenean, baina, hain zuzen, honek tradizioa eten egin
zuen. Oihartzabalen ustez, hitz bakar batean idatzi beharko litzateke. Bestalde, jondone
ala jondoni? Lehenbizikoa omen da zaharrena, gero bestea nagusitu bada ere. Forma
hau euskara batuan Iparraldekotzat hartu beharko litzateke eta gaurko forman emanik:
jondoni. Beste arazo bat da zein izenekin erabili behar den. Horretarako tradizioa zein
den aztertu behar da.

Euskaltzaindiak santuen izendegira mugatu behar luke eta gainerakoak, toki izenak,
adibidez, beste baterako utzi. Arazoa urraska argitzen eta aztertzen joan behar da.

X. Kintanak dio jaun done izan beharko lukeela batasunerako forma. Oihartzabalek
erantzun dio ez dela ezer asmatu behar. Duvoisinena asmatzea izan zela.
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Kintana jaunak hartu du berriro hitza esateko ez duela onartzen osotasuneko zu
zenketa egitea. Esan zaio ez dela hori kontua. Akordioa nahi bada, urraska joan beharra
dagoela gogorarazi du B. Oihartzabalek.

Eztabaida honen ondoren erabakia hurrengorako uztearen aide agertu dira euskal
tzainak. Gainera, P. Salaberri omen da txostena ongien ezagutzen duena eta prest egon
go omen litzateke hurrengoan eztabaidatzeko. Azkenean, B. Oihartzabalek Euskara Ba
tuko batzordearen proposamena izango litzatekeena banatu die euskaltzainei. Hurrengo
bileran eztabaidatuko da.

Hiztegi Batua: minuet - nahastura zerrendako nabarmen hitza

Hitz honen sarrera eta nabarmen izan azpisarrera osatzeke geratu ziren aurreko bi
leran. Adibideak proposatu dira eta onartu.

Hiztegi Batua: nahi - oihan zerrenda onartzea.

Aurkeztu diren oharrak eztabaidatzen hasi aurretik, batzordearen proposamenez na
rrazio eta narratzaile sarrerak zerrendatik kentzea onartu da.

Ondoren, Xabier Kintana jaunaren oharrak aztertzeari ekin dio batzarrak.

Nahitanahiez gaitzestea ez du ongi ikusten ohargileak. Onartu dena honako hau
izan da: nahitanahiez* e. nahitaez, nahi eta nahi ez...

Nazionatasun hitzarekin batera nazionalitate hitzari ere leku egitea eskatzen da.
Hala onartu da.

Neke-neke eginik sartzeko eskabidea bigarren itzulirako utzi da. Gainera, neka-neka
eginda ere hor dago.

Nektar sarreran adibide bat eskatzen du Kintanak, nektarra gogorregi egiten bai
tzaio. Nakar hitzaren kasuan bezala, adibide egoki bat ezartzea nahi luke hemen ere.
Eztabaida labur bat izan da eta euskaltzain gehienak nektarra-ren aide agertu dira. Eta
ez bakarrik hori: nakar sarreran ematen den adibidea ere zuzentzea proposatu eta onartu
da. Horrenbestez, nakar Nakarrezko kutxatila agertuko da zerrendan.

Nenufare hitza sartzeko eskaria bigarren itzulirako uztea erabaki da.

Pneumonia hitza sartzea onartu da. Oraingo zerrenda honetan, hortaz, sarrera hau
joango da: neumonia* e. pneumonia. Jakina, pneumonia bere garaian agertuko da ze
rrendan.

Niretu-ren parean neuretu ere sartzea eskatzen du Kintana jaunak. Batzordeak sa
rrera hori dagoen bezala uzteko proposamena dakar, baina eztabaidan zehar argi ikusi
da koherentzia falta handi xamarra dagoela orain arte onartu diren forrnetan. Koheren
tzia horren bila, sistema osoa ematea onartu da. Nire / neure bikoteari dagokionez, biak
onartu dira bai -tu atzizkiarekin bai -ganatu-rekin. Horrenbestez, niretu / neuretu eta
nireganatu /'neureganatu sartuko dira zerrendan. Sistema hau onarturik, gainerako ize
nordainei dagozkien eratorriak modu berean zuzendurik emango dira hiztegian. Dena
dela, argi gelditu behar du zuenganatu bada ere, *zuendu-rik ez dela.

A. Urrutiak, hiztegia argitaratzen denean ohar bat jarri behar dela dio jendea kon
tura dadin irizpidea zein den. Adibidez, 'niretu ditut bestek egin dituen bekatu guztiak',
aide batetik, eta 'mutil hori nireganatu arte ez dut atsedenik hartuko', bestetik.
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Norantza baztertzeko arrazoirik ez du ikusten ohargileak. Hala ere, batzordeak da
goenean uztea proposatzen duo Ez da onartu oharra.

Notariotza baino nahiago du Kintanak notaritza. Ez da onartu. Hala ere, notalgo
hitza sartzea erabaki da: notalgo [par. notariotza.

Nukleo-ren parean gune ere aipatzea eskatzen da. Gauzak zerrendan dauden bezala
uztea erabaki da.

Azkenik, ogitegi* e. okindegi sarrera gehitzea eskatzen da. Bigarren itzulirako uz
tea hobetsi du batzarrak.

H. Knorren oharrak aztertzeari ekin dio ondoren batzarrak.

Nahi izaten falta da nahi-ren sarreran. Eranstea onartu da.

Naufragio hurrengo itzulirako uztea erabaki da.

Naziotasun sarreran ematen den adibidea baino egokiagoa eskatzen du ohargileak.
Onartu da oharra eta Finlandiarren edo beste edozein ezarriko da, alemanen ordez.

Nekaldi dagoen dagoenean uztea erabaki da, inolako gaitzespen markarik gabe.

Nekoso hitzari Lgart. oharra eranstea onartu da, ohargileak eskatu bezala.

Nekosta-ren sarreran "h. altzifre" ezartzeko eskaria ez da onartu. Gainera altzifre
hori ez zen sartu zerrendan bere garaian.

Neurtitzaile, neurtizle bigarren itzulirako uztea erabaki da.

Nulu sarreran 'erabileremu' hitza ageri da. Ohargileak erabil eremu, bi osagaiak
bereiz ematea eskatzen duo Ez da onartu, arau orokorraren arabera elkarturik behar baitu.

Numeral sartzea hurrengo itzulirako utzi da. Gauza bera erabaki da ohezeru hitzari
buruz eta baita ofizialkidetasun-i buruz ere.

Hogen bizkaierazkoa ere ba omen da, ohargilearen arabera. Hala ere, Bizkaiko tes
tuetan ez da ageri. Horrenbestez gauzak dauden bezala uztea erabaki da.

Ohi-ren sarreran ohiz kanpoko esapidea sartzea onartu da.

Eta honekin amaitutzat eman da H. Knorren oharren azterketa. Eta goizeko bilkura
ere hementxe amaitu da, ordu bata eta erdiak direla.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



AGERIKO BATZARRA

Bilbon, 1998ko azaroan 27ean

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan, 1998ko azaroan 27an, arratsaldeko lauak eta er
dietan, eman dio hasiera Euskaltzaindiak ageriko batzarrari. Batzar honen xedea Eus
kaltzaindiak galdu berri dituen Jaime Kerexeta eta Jon Etxaide ohorezko euskaltzainak
omentzea da.

Mahaian J. Haritschelhar euskaltzainburua, Patxi Goenaga idazkaria, Jose Antonio
Arana diruzaina eta txostenak aurkeztuko dituzten bi hizlariak: Karmelo Etxenagusia
apezpiku eta ohorezko euskaltzain jauna eta Juan San Martin, euskaltzaina.

Aipatuez gainera, honako jaun-andre hauek bildu dira aretoan: P. Charritton, X.
Diharce, X. Kintana, J.M. Lekuona, Tx. Peillen eta A. Urrutia euskaltzainak; P. Pujana,
euskaltzain ohorezkoa; A. Arejita, G. Aulestia, R Badiola, F. Barrenengoa, J. Butron,
A. Eguzkitza, A. M. Etxaide, S. Garcia Trujillo, X. Gereno, J.L. Goikoetxea, M. Go
rrotxategi, J.M. Larrarte, M.P. Lasarte, J.L. Lizundia, RM. Pagola, K. Rotaetxe, M.
Ruiz Urrestarazu, P. Uribarren eta lJ. Zearreta, euskaltzain urgazleak. Eta J. Etxaideren
eta Jaime Kerexeta familietakoak eta zenbait adiskide ere aretoan ziren.

1. Goizeko bi bilkuren berri eman du lehenbizi idazkariak. Hartutako erabakiak
zein izan diren azaldu du eta zuzendaritza berritzeko egin diren hauteskundeak nola joan
diren.

2. Jaime Kerexeta euskaltzain ohorezkoaren hilberri txostena irakurri du ondoren
Karmelo Etxenagusia jaunak. Apirilaren 24an izendatu zuen Euskaltzaindiak ohorezko
kide. Oso pozik hartu omen zuen izendapena. Gero, Kerexeta jaunaren bizitzaren eta
lanaren nondik norakoak azaldu ditu. Apaiz ikasketak egin zituen eta bere musika za
letasuna lantzeko aukera ere izan zuen. Euskaltzale amorratua, poesia landu zuen baina
batez ere itzultzaile lanetan aritu zen. Eta itzulpen lanetan, batez ere Bibliarenak azpi
marratu ditu hizlariak. Lan honek eragin izugarria izan zuen bizkaierari dagokionez.
Urte askoan bere itzulpenak eta bere meza liburua besterik ez baitzen erabiltzen Biz
kaiko elizetan. Langile handia, talde lanean baino erosoago senditzen zen bakarlanean.

3. Ondoren, J. San Martin jaunak hartu du hitza Jon Etxaide zenaren irudiaren
nolakoa eskaintzeko. Oroitzapenez jositako hitzaldia izan da. Zenduaren zaletasunak ai
patu ditu: mendia, euskara, historia, ... Jasandako estualdiak ere aipatu ditu. Nola egin
zion uko euskaltzain izateko proposamenari, bera baino lehenagokoak bazirelakoan.
Etxaideren lana idazle gisa, denon begien aurrean duguna, ez zen nolanahikoa izan.

Bi hitzaldiok gogotik txalotu dituzte entzuleek.

4. Azkenik euskaltzainburuak hartu du hitza. Ongietorria egin die senitartekoei.
Euskaltzaindiak biziki estimatzen zituela hil berri diren bi euskaltzainak. Bi txosten
gileek behar bezala aipatu dituzte eta behar bezalako irudia osatu dute.
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Euskaltzainburuak gogoratu du berak eta Etxaide zenak amodio bera erdibanatzen
zutela: Zuberoa eta Etxahun.

Etxaideren familiak Euskaltzaindiari eskaini dizkio idazlearen izkribuak. Eta es
kaintza hori paperean ezarria geldi dadin hitzarmen bat sinatuko da. Lehenbizi, eskerrak
eman dizkio euskaltzainburuak familiari. Gero Pruden Gartzia liburuzainak izkribuok
zein baldintzatan gelditzen diren zehazten duen hitzarmendokumentua sinarazi die eus
kaltzainburuari eta Etxaideren alargunari. Gero Euskaltzaindiaren domina eman zaio
oroigarri gisa alargunari.

5. Amaitzeko, hurrengo egunean Laidan F. Krutwigen omenez egingo den eki
taldiaren xehetasunak gogorarazi ditu euskaltzainburuak. Entzuleen artean zen Krut
wigen emazte ohia ere. Doluminak eman dizkio Haritschelhar jaunak frantsesez Eus
kaltzaindiaren izenean, gogoratuz kultura gizona izan zela eta kultura handiko gizona.

Emazte ohiak erantzun dio eskerrak emanaz. Hurakan batekin alderatu du euskal
tzain zena. Horrelako gizon bat desagertuz gero, zenbat urte beharko dira beste bat sor
tzeko, gaIdctu duo Laster argitaratzeko den Ian bat aipatu du eta ale bat bidaliko diola
Euskaltzaindiari.

Eta honenbestez amaitu da arratsaideko ageriko batzarra. Seiak inguruan.

Euskaltzainburua
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkaria
Patxi Goenaga



Gasteizen, 1998ko abenduaren 18an

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
P. Altuna,
lL. Davant,
X. Diharce,
X. Kintana,
E. Larre,
J.M. Lekuona,
P.Ondarra,
Tx. Peillen,
l San Martin,
I. Sarasola
lM. Satrustegi,
A. Urrutia (arratsaldean)
eta L. Villasante euskaltzainak
eta lL. Lizundia, idazkariorde-kudeatzai
lea,
M. Gorrotxategi, Onomastika
batzordeko idazkaria (2. gaian)
eta R. Badiola, argitalpen eragilea (azken
gaian)

Gasteizen, San Antonio kaleko Euskal
tzaindiaren ordezkaritzan, 1998ko aben
duaren 18an bildu da Euskaltzaindia. Bi
lerari goizeko hamar eta erdietan eman
zaio hasiera. Bildu diren euskaltzainak
ezkerreko zutabean ageri direnak dira.
Ezin etorria adierazi dute J.A. Aranak,
M. Azkaratek, P. Charrittonek, B. Oihar
tzabalek eta P. Salaburuk.

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Inork ez du oharrik egin. Horrenbestez,
bere horretan onartu dira.

Kargu homitzea

Zuzendaritzaz gainerako karguak horni
tzeko proposamena ekarri du euskaltzain
buruak. Ez da aldaketarik: Baionako or
dezkaritzak, Charritton jallnaren esku
jarraitzea proposatzen da, Donostiakoa,
Lekuona jaunarenetan, Gasteizkoa, Goe
naga jaunarenetan eta Irunekoa Inigo jau
naren eskuetan.

Batzordeburuei dagokienez ere, ez da aldaketarik proposatzen: B. Oihartzabal, iker
sailburu. Eta Sarasola jaunak jarraituko luke Hiztegigintza batzordearen buru; P. AI
tunak, Gramatika batzorde buru gisa; B. Oihartzabal, Dialektologia batzorde buru; H.
Knorr, Onomastika batzorde buru; J. M.a Lekuona, Literatura batzorde buru eta P. Sa
laburu, Ellskara Batuko batzorde buru.

Jagon sailaren lana eta antolamendua otsaileko barne jardunaldietan aztertuko da.

Euskaltzainek proposamen hau onartu dute.

l San Martinek, bere aldetik, gehitu du Euskaltzaindiak legez duela jagon lanetan
aritzeko eskua. Eta "Eurokarta" delakoa mugiarazten saiatu beharko lukeela Euskal
tzaindiak, gai honetan Ian handia dagoela egiteko.

Peillen jaunak adierazi du "Carcassonne" txostenarekiko desadostasuna adierazi be
har lukeela Euskaltzaindiak.
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1999ko egutegia

J.L. Lizundia jaunak aurkeztu du datorren urteko batzar egutegia. Egutegi horretan
bereziki azpimarratu nahi izan ditu otsailaren 26 eta 27an izango diren XI. Barne Jar
dunaldiak, batetik, ekainean Etxarri Aranatzen egingo direnak eta irailean Aramaion
egin nahi direnak.

Ontzat eman da egutegi hau.

Eskuartekoak

Ondoren, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak Euskaltzaindiari arratsaldean
eskainiko dion omenaldiaren xehetasunak eman ditu J.L. Lizundiak.

Hiztegi batuko nahi-oihan zerrenda amaitzea

Lehenbizi, Davant jaunaren oharrak hartu dira aztergai. Oharrok garaiz kanpo iritsi
omen ziren batzordera. Hala ere, batzordeak aztergai onartzea erabaki zuen.

Natibitate sarreran "eta Zub." oharra eranstea eskatzen du ohargileak. Batzordeak
ontzat eman du eta hala onartu dute euskaltzainek ere. Kintana jaunak, hala ere, gaurko
egunari erreferentzia egitea, hitz honen sarreran egiten den bezala, berria dela hiztegi
batuaren prozeduran. Hala dela frogatuz gero, kendu egingo litzateke erreferentzia hori.

Nekosta sarrerari 'h. altzifre' eranstea eskatzen du Davantek. Batzordea gauzak
dauden bezala uztearen aldeko da. Eztabaida apur bat izan da. Azkenean, gauzak dau
den-daudenean uztea erabaki da.

Neskenegun hitza dialektala omen denez, larunbat hitza hobestea proposatzen du
ohargileak. Larunbata gehitzea onartu da: neskenegun Zub. 'larunbata' gisa geldituko
da sarrera. Sarasolak esan du, ondoren, eguen bezalako hitzetan 'h. ostegun' oharrajarri
zenez gero, koherentzia gordetzearren, denetan ohar horiek kendu beharko direla. Kin
tana ez dago ados. Hala ere, Sarasolaren proposamena ontzat eman da.

Ondoren, A. Urrutia jaunaren oharrak aztertzeari ekin dio batzarrak.

Nahikotu, narkotiko, naroki, naroro, negoziatu, nekepe Cbatez ere leku-denborazko
kasuetan" oharra erantsirik), nekropoli, pneumonia (neumonia* e. pneumonia), nihi
lismo, noizgura, noka (noka adlag. noka hitz egin) , iianan egin (iiaiian egin Haur.) ,
obelisko, odontologia eta oharti hitzak sartzea onartu da.

Orobat onartu dira honako ohar hauek ere:

Negar sarreran negar(-)anpulu eta negar(-)zotin azpisarrerak jartzea.

Neskenegun-i buruzkoa jadanik onartua da.

Nor sarrerak nor ... nor azpisarrera izango du, honako adibide hau alboan duela:
herri berean bizi behar dugu, nork batera, nork bestera maite dugun herrian.

Bestalde, zenbait sarreratan ageri diren hutsak zuzentzea onartu da, hala nola: no
rabideratu-k soberan duen F-a ezabatu; odoleztatu-n falta den hutsartea: Ipar. eta Naf.;
ofizier sarreran ofizial hitzaren osteko puntutxoa ezabatu; eta ohaburu eta ohaburuko
sarreretan "e." behar du eta ez "e" soilik.
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Hurrengo itzulirako uztea erabaki da, bestalde, honako hitz hauek: nahigarri, na
rriadura, nekepetu eta obsesio. Nekepetu hitza dela eta, 1. Sarasolak, Hiztegi batuko
batzordearen ordezkari gisa, eskari bat egin du, alegia, hitz bat sartzea proposatzen due
nak ahalik eta dokumentazio gehienarekin egin dezala. Bestela, denbora galtze handia
gertatzen dela. Neurri sarrerari zenbait azpisarrera gehitzeko eskaria ere hurrengo itzu
lirako uztea proposatu eta erabaki da.

Ez da onartu, azkenik, hala ... non eta halako ... non azpisarrerak gehitzea. Datuak
ez omen daude argi, batzordearen iritziz. Odoleko hitza sartzea ere ez da beharrezko
ikusi.

Peillen jaunaren oharrak aztertu dira ondoren.

Ontzat eman da honako hitz hauek sartzea: narkotiko (jadanik onartua), nausa
(nausa Ipar. 'burla, trufa'.) eta negar anpulu. Hala ere, hitz honetan zalantza sortu da,
anpulu ala anpulo behar ote duen. Bestalde, batzarra ohartu da anpulu/o hitza ez dela
ageri orain arteko zerrendan. Eztabaida labur baten ondoren, anpulu forma onartu da
eta dagokion lekuan sartuko da. Onartu dira, halaber, neguburu, nekezia (Ipar. oharra
alboan duela), nekrologia (nekroIogia, h. hilberri), neurastenia, nongura (Bizk. oha
rrarekin) eta oharti (jadanik onartua).

Neurtezin/neurgaitz oharra dela eta, bakoitzari bere sarrera ematea onartu da.

Hurrengo itzulirako utzi dira honako hauek: nahikara, nahikide, nahikor, nakaitz
garri, negumin, neskama, noizkotasun, noku, nomina, noragiri, iiaflatu, odiseia, ogi
azaI, ogi bihotz, ogisaitzale eta ogitegi.

Bestalde, lekukotasunik ezagatik bertan behera utzi dira honako hauek: nar nar
egin, narneria, nausatu, nekagaitz, norberana, odolerre, odolgaitz, odolmail, ogara,
ohaburuko ('etxeko mediku' edo 'ordeinu' adieran), oharkari, ohezur, ohigabeko eta
ohoinkide.

Negal/negel-i buruzko oharrak ere ez dira onartu. Norbera-ri buruzkoa ere ez. Be
raz, sarrera hori bere horretan uztea erabaki da. Nork nola bezalakoak ere, batzordearen
aburuz, ez dira hiztegian sartzekoak.

Zerrendan eztabaidarako utziak ziren hitzak hartu dira azkenik aztergai.

Noski-ri buruzkoa oso kontu nahasia da. Eztabaida luze xamarra gertatu da. Az
kenean, ziurtasuna adierazteko duen erabilerari emango zaio lehentasuna. Hortaz, bi
adiera onartuko zaizkio: I. (ziurtasun-adierazlea) 'jakina, horixe!' Rai noski, bai se
gurki, beti zalantzarik gabeak dira. Noski baietz!* e. Rai, noski! 2. gutxi erabilia gaur,
'beharbada, dirudienez ... '

Obligarazi hitza eztabaidatu da ondoren. Honako hau erabaki da: obligarazi, obli
garaz, obligarazten du ad. Ipar.

Ondorioz, obligatu eta obligazio sarrerak ere aldatu egin dira: obligatu, obliga,
obligatzen, h. behartu, Obligazio I. betebeharra; 2. Ekon.

Hiztegi batuko oihanbide-orburu zerrenda onartzea

H. Knorr jaunaren oharrak hartu dira lehenbizi azterkizun.
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Ohargileak, beste ezer baino lehen dio urriko batzarrean sartzea onartu zen muna
hitzaren argigarri hurrengo bilerarako (azaroko bilerarako, alegia) ekarri behar ziren adi
bideak ez zirela ekarri. Ez da honetaz batzarrean ezer esan.

Oihanzain hitzari buruz, oihantzain idazkera behar ez ote genukeen galde egiten
duo Honek eztabaida piztu duo Morfema artean t sartzea abusua izango omen litzateke.
Hala ere, badira salbuespenak. Arrantzale bezalako hitzak aipatu dira, adibidez. Ez di
rudi hain garbi dagoenik zein litzatekeen araua eta zein salbuespena. Horregatik, Altuna
jaunak proposatu du Miren Azkarate andrea batzarrean izan arte arazoa zintzilik uztea,
hark ezagutzen baitu ongien gai hau. Hala onartu da.

Oi/ozopa-ren aipamena egitea eskatzen du Knorrek. Oi/o(-)salda sarrera eranstea
onartu da.

Olata hitza sartzea ere onartu da. Halaber, onerizko-ren sarrera zuzentzea onartu
da, onerizkoa bezala ageri baitzen zerrendan. Gainera, "jas." ez, "Jas." gisa azalduko
da. Azkenik, beste huts hau ere zuzendu da: omoier ageri da, omonier behar duo

On hitza izen bereziekin Hegoaldeko usadioari dagokiola dio ohargileak. Onartu
da oharra: "Heg." eta "zahar" dela adieraziko da.

Ondra sarreran "Heg. herr." deJa adieraziko da. "Hileta" adierarekin, berriz, ez
dago aski lekukotasun, batzordearen iritziz, eta bigarren itzulirako geldituko litzateke.

Ondradu sarrera ere apur bat aldatzea onartu da. Honela emango da sarrera hori:
ondradu Heg. herr. izond. 'zintzoa, prestua', pertsona ondradua.

Oniritzi-renean beste bi adiera gehitu zaizkio sarrerari: 3. izond. 'maitatua', euskal
dantza oniritziak; 4. 'onetsia'.

Ontsatu eta ontsatzaile sarrerei "Ipar." oharra gehituko zaie.

Operazio sarreran operazio(-)gela = ebakuntza (-)gela azpisarrera gisa emango da.

Hurrengo itzulirako utzi dira honako hauek: olandra, oldozpen/oldozmen, gure one-
tan azpisarrera on-en sarreran, ondarkin eta onddoketari.

Azkenik, olerti sarrera dagoen bezala uztea erabaki da. Oltz(a) sartzea ez da onartu:
oholtza-rekin aski delakoan. Eta oriona sarrera ere bere hartan uztea onartu da.

Gero, A. Urrutia jaunaren oharrak hartu dira.

Oin sarreran oin(-)ohar jasotzea ontzat eman da.

Oinordetza hitzari buruzko oharraren aurrean, ohargileari berari entzun beharra ai-
patu da. Batzarrean ez denez, hurrengorako gelditu da hitz honen adiera argitzea.

Onartu da oinuts sarreran oinutsean 'oinutsik' azpisarrera gehitzea.

Onartu da, halaber, okzitaniar/okzitaniera sarrerak eranstea zerrendari.

Olde sarrerari 'borondatea, nahia, gogoa' zehaztapena gehituko zaio.

On sarrerari beste honako azpisarrera hauek gehitzea ontzat eman da: onenean ere
eta onik onenean 'momenturik onenean'.

Ondoko azpisarrerari "IzIg." oharra erantsiko zaio.
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Ongin sarreran, adiera argitzeko 'ongilea' ezarriko da.

Onuradun-i ere sarrera egitea ontzat eman da. Baita opereta hitzari ere.

Opildu hitzari ere leku egitea erabaki da: opildu, opil(du), opiltzen da/du ad., 1.
'zapaldu'; 2. 'pilatu, multzotu'.

Orainen hitza ere sartzea onartu da: orainen Bizk. 'orina' gisa.

Oratu hitzaren ondoan beste hauek gehitzea onartu da: oraka Bizk. adlag. 'oratuz';
orakada Bizk. iz.; orakarri Bizk. iz. 'euskarria'.

Bigarren itzulirako utzi dira okermin, oliobide, ondasuntegi, onibar, onus
te/onustedun eta ope.

Oixtian-i oixtiko azpisarrera gehitzea ez da onartu. Horrelakorik ez bide da sekula
egin.

Olata-meza azpisarrera gehitzea ere ez da ontzat eman.

Oldozkor ere ez da onartu.

Omen sarrerari omenezko izenlaguna gehitzea eskatu du ohargileak. Ez da onartu
eskaria, baina adibide bat gehitzea erabaki da: A. lrigarairen omenezko liburua.

Onbihurtu hitza sartzea ez da ontzat eman, nahiko lekukotasun ez dela eta.

Oniritzi aditz gisa sartzea ez da onartu.

Azkenik, eztabaidagai gisa markatutako hitzak aztertzeari ekin diote batzartuek.

Lehenbizi, okela hitzari 'zatia' adiera eman behar zaion jarri da eztabaidan. Ez da
adiera hori ematea onartu. Horrenbestez, zerrendan okela sarreran idatzitako bigarren
atala ezabaturik geldituko da.

Oinaztura/oinaztu ere eztabaidagai gisa markatuak datoz zerrendan. Bietan 'txi
mista' adiera dutela esango da. Bestalde, oinaztura "batez ere Naf" dela esango da eta
oinaztu Bizk.

Ondoren, oldoztu hitzaz izan da eztabaida. Botoetara jo da eta hamaika euskaltzain
"h." oharra kentzearen aldeko agertu dira.

Ontsalazlontsala bikoteaz galde egin zaie Iparraldeko euskaltzainei. Haien iritzia
entzun ondoren, ontsalaz forma hobetsi da. Honela emango da sarrera: ontsaIaz lpar.
'onenean ere'.

Hiztegi batuko ordain-ortopediko zerrenda

Ordain-ortopediko zerrenda banatu zaie euskaltzainei hurrengo bileran aztergai izan
dezaten. Beti legez, idatzizko oharrak egiteko epea hilaren 20a artekoa izango da.

Onomastika: Santu, san, done eta ingurukoak

Txosten hau aurreko batzarrean atzera bota zen. Oraingoan, berriz, H. Knorr Ono
mastika batzorde buruak, hurrengo bilkura arte atzeratzea eskatu duo Zuzenketak egin
behar zaizkio txostenari, baina ez dagoenez ez M. Azkarate, ez B. Oihartzabal, ez P.
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Charritton, egokiago irizten dio urtarrileko bileran aztertzea kontu hau. Hileko batzarra
baino lehen Euskara Batuko batzordekoekin bilduko dira proposamen egokiagoa egin
ahal izateko. Horrela onartu da.

R. Badiola, argitalpen arduradunak, Lopez de Guerefiuren Voces Alavesas lanaren
berrargitalpenaren eta azken Euskera aldizkariaren ale bana eman die euskaltzainei. Eta
ordu biak eta erdietan eten egin da bilera, bazkaltzeko.

Arratsaldean jarraitu du Euskaltzaindiak lanean.

Onomastika: 2uberoako herri izendegia

M. Gorrotxategi batzorde idazkariari eman dio hitza euskaltzainburuak txostenaren
xehetasunak emateko. Lehen dokumentua bera dela esan du orain eskaintzen dena, le
hengo irizpideak eta lehengo zerrenda.

Davant jaunak azaldu du nola irailean batzar bat egin zuten Onomastika batzor
dekide batzuek eta Zuberoako euskaltzainek eta zenbait euskaltzalek. "SU -Azia"-koek
kontsonante ondoko II-ak kentzea eskatzen zuten. Salbuespenak onartzeko prest ziren,
hala ere. Horietako bat Atharratze zen. Beste bat, Ainharbe. Peillen jaunak, berriz,
Atherei ere gehitu zuen, frantsesez ere herri honek h-a gordetzen duela eta, euskaratik
hartua. Baina beste izen asko ere egoera berean daudenez, irizpide horren arabera, bi
izen bakarrik geldituko lirateke h-rik gabe: Mitikile eta Pagola. Hortaz, bi proposamen
dira egiazki mahai gainean daudenak kontsonante ondoko h-aren auzi honetan: a) h
guztiak kendu, bi salbuespen utziz (Atharratze eta Ainharbe); edo b) h guztiak gorde,
Mitikile eta Pagola izenak h-rik gabe utziz. Bigarren honek esan nahiko luke, funtsean,
Euskaltzaindiak I979an hartutako erabakiari eutsiko liokeela. Hain zuzen, horixe izan
da eman den argudioetako bat, zeren Euskaltzaindiak bere garaian hartutako erabakia
aldatzeko pisuzko arrazoiak behar liratekeela esan da: aldaketa proposatzeko behar dira
argudioak eta ez, alderantziz, hots: aldaketa ez egiteko. Nolanahi ere, gizarte onarpena
lortzeak garrantzia handia duela esan da. Hori dela eta, gutun bat egin beharko litzaieke
udal agintariei gauzak nola diren eta zergatik erabakitzen diren azalduz. Euskaltzaindia
ez dela nornahi eta honen iritzia dela indarra duena.

Azkenean, bozkalu da: bi boto izan dira lehenbiziko proposamenaren aIde (hots:
h-a bi izenetan bakarrik gorde eta gainerakoetan kentzearen aIde) eta hamabi, bigarren
proposamenaren aIde (zerrendako bederatzi izen h-rekin gordetzearen aIde). Horren
bestez, I979ko zerrendako izen guztiek h letra gordetzen segituko dute, Mitikile eta
Pagola salbu.

N grafemari dagokion proposamena, batzordeak ekarri bezala onartu da, hots: de
netan -afie-/-eiie- grafien ordez -aine-/-eine- ezarriko da. Hamabi euskaltzainek eman
dute proposamen honen aldeko botoa. Dagokion eran a1datuko da, horrenbestez, txos
teneko 2. oharra.

Osserain/Oza(r)aine arazoa hurrengo bilkurarako uztea erabaki da asti faltaz. Ho
netaz informazioa osatuko da, gainera.

Eta horrenbestez, arratsaldeko seiak eta hamarrean, amaitutzat eman da Euskal
tzaindiaren batzarra.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Idazkariak
Patxi Goenaga



Bilbon, 1999ko urtarrilaren 29an

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P.Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
P. Altuna,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
X. Diharce,
X. Kintana,
E. Larre,
1. M. Lekuona,
B. Oihartzabal,
P.Ondarra,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
I. Sarasola eta
1. M. Satrustegi
euskaltzainak eta
J. L. Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea eta
M. Gorrotxategi, Onomastika
batzorde idazkaria (1.1. gaian)

Bilboko Plaza Barriko egoitzan, 1999ko
urtarrilaren 29an, bildu da Euskaltzain
dia. Bilera goizeko hamar eta erdietan
hasi da. Bildu diren euskaltzainak ezke
rreko zutabean ageri direnak dira. Ezin
etorria adierazi dute P. Salaburuk, A.
Urrutiak eta P. Zabaletak.

Euskaltzainburuaren hitzak

Urteko lehen bilkura izanik, euskaltzain
buruak urte berri ona opa izan die bil
dueL Euskaltzaindiak urte berrian Ian
onak egingo dituelako esperantza agertu
duo

Bestalde, Charritton jaunari zorionak
eman dizkio Manuel Lekuona saria es
kuratu baitu. Zorionak eman dizkio ha
laber 1. M. Lekuona jaunari jaso berri
duen Rosalia de Castro sariagatik.

Zorionak, azkenik, Abel Muniategi eus
kaltzain urgazle eta Lege-Ekonomia eta
Literatura batzordekideari, Eusko Jaurla
ritza berrian Justizia sailburuorde izen
datua izan baita.

Ondoren dolua agertu du Imanol Laspiurren heriotzagatik. Euskaltzain urgazle ze
nak Ian ederrak eginak ditu euskararen aide. Oso egun txarra egokitu bazen ere, H.
Knorr eta 1. San Martin euskaltzainak izan ziren hiletan. Hilberri txostena egiteko Se
rafin Basauri jaunari eskatuko zaio.

Aurreko batzar-agiria onartzea

Nekosta-ren sarrerari buruzkoa ez dago zuzen jasoa aktan. "Her." oharra ez dago
kio. Beraz, zuzenduko da. Gauza bera niketz sarrerari dagokionez. Hitz hau ez zen hu
rrengo itzulirako utzi, zegoen bezala uztea erabaki zen.

Zuzenketa hauekin ontzat eman da agiria.
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J. Hizkuntz arauak

Onomastika: Zuberoako Herri lzendegiko Ozaraine onartzea.

Zuberoako Herri Izendegiaren eztabaida amaitzeko izen hori falta zen. Davantek
egin duen ikerketaren arabera, gehienek Ozaaifie ahoskatzen omen dute. Beraz, pro
posamena Ozaraine izango litzateke. Lekukotasun historikoek ere gauza bera adierazten
dute. Proposamen hau onartu da. Beraz, Ozaraine.

Onomastika: "Santu, san, done eta ingurukoak" txostena

H. Knorrek hartu du hitza. Agindu bezala, Euskara Batuko batzordekoekin bilera
egin dutela adierazi duo Zenbait puntutan ados omen dira, baina beste zenbaitetan ez.
Horregatik, proposatzen du lau kideko talde bat osatzea eta honek egitea proposamena
otsailerako.

P. Altunak ados diren puntuak zein diren argitzea eskatu duo Txostenaren lehen
puntuan (san/santa hitzen erabilera) ados omen dira. Bigarren puntuan (deun/done)
adostasunik ez da, nonbait. Eta, hain zuzen, hemen mugaren bat jarri beharra dagoela
aipatu da, jendea hasia baita horrelakoei gustua hartzen. II. puntuan ere (-ko-ren era
bileran) adostasuna omen da.

Ondoren, B.Oihartzabalek azaldu du badela funtsezko diferentzia bat ikusmoldee
tan. Jakin beharko litzateke, ezer baino lehen, zer eskatzen dioten euskaltzainek delako
gomendio honi: erabilpen guztietarako gomendioa nahi da ala, urraska joanez, santuari
otoitz egiteko orduan, adibidez, nola deitu da argitu beharrekoa? Oihartzabalen iritziz,
batasuna egiten ahal da erabilera normaletarako. Eta ez litzateke urrats txikia izango
Euskaltzaindiak erabakiko balu santuak zuzenean aipatzean nola jokatu behar den. San
tuen izenak daude jokoan eta ez, adibidez, leku izenak.

Satrustegi jaunaren ustez, bi iritzi oso desberdinekin ari da Euskaltzaindia lanean.
Historia luzea da eta ezin da orain dena hankaz gora bota, azken orduko iritzi inpro
bisatuez baliatuz. Urte luzeetan metatutako altxorra ezin da galtzen utzi. Bide horretatik
segitzez gero, ez duela denbora gehiagorik galduko Onomastika batzordean lanean.

J. San Martin jauna ere Satrustegiren iritziko azaldu da. Deun hitzari ateak itxi
behar zaizkiola, baina Euskaltzaindiak ez duela estuegia izan behar.

Oihartzabal jaunak hartu du hitza ondoren. Gaizki ulertu omen dituzte haren hitzak.
Erabakiaren helburua erabilera ongi mugatzea da. Hurrengo bileran gaia ongi mugatu
beharra dago: santuen izenak nola eman behar diren finkatu. Ebanjelisten izenak, adi
bidez, nola emango diren. Horretan egiten bada batasuna, ez da gutxi, aitzina doa Eus
kaltzaindia.

Ibon Sarasolaren arabera, gaizki ulertu etengabeko batean bizi gara. Satrustegiren
lana ongi dago, ederra da. Baina horren ondorioa bada "Donibaneren ebanjelioa" be
zalakoak esan beharra, bide okerra hartu da. Mailak nahastea ez da zilegi.

Kintana jaunak dio gaztelaniaz ere San Esteban eta Santesteban ongi bereizten di
rela.

Oihartzabalen ustez gauzak piskanaka, urraska, egin behar dira.
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Eztabaida luze hau amaitze aldera, euskaltzainburuak hartu du hitza: bil dadila ba
tzordefioa eta ekar dezatela proposamena otsailean. Batzordefio horretako kide izango
dira, aide batetik H. Knorr eta P. Salaberri jaunak eta, bestetik, B. Oihartzabal eta Miren
Azkarate. Azken honek, gainera, proposamenak posta elektronikoz elkarri helarazteko
gonbitea egin duo Onartu da. Dena den, argi gelditu da zein izan behar duen gomendioa:
santuei erreferentzia zuzena egiteko proposamena ekarri behar dute eta ez besterik. Ho
rrela onartu da.

Hiztegi Batuko oihan(t)zain onartzea

Hitz honi dagokion arazoan sartu aurretik Miren Azkarate andreak zenbait ohar
egin ditu aurreko agiriari buruzkoak. Gero, muna hitza zenbait adibidez homitzekotan
geratu zenez, hurrengo bilerarako puntu hori bideratua egongo dela hitz eman duo

Oihanzain hitza dela eta, forma horretan ageri omen da nagusiki. Satrustegiren us
tez, orain arteko zerrendak ikusi beharko lirateke. Eztabaidan, besteak beste, X. Kin
tanak ere parte hartu du eta esan du bai hitz arruntetan eta bai hitz zaharretan idatziak
ahoskerari ere jaramon egin beharko liokeela.

Botoetara jo da azkenean. Oihanzain formaren aldeko agertu dira bederatzi eus
kaltzain. Oihantzain-en aide, berriz, lau. Beste lau abstenitu egin dira. Horrenbestez,
oihanzain forma erabaki da.

Hiztegi Batuko ordain-ortopediko zerrenda

X. Kintanak egindako oharrak aztertzeari ekin dio lehenbizi Euskaltzaindiak.

Ordea hitzari, 'ordena' adieran, sarrera emateko eskaria ontzat eman da. Beraz:
ordea-2* e. ordena.

Ordu ezkero-ren ordez orduz gero proposatzen du Kintanak. Kontu hori jadanik
arautua dagoenez gero, ez da ontzat eman. Bestalde, ordu ezkero-ren baliokidea ez da
orduz geroz, zerrendan ematen den bezala, orduz gero baizik.

Ordurarte hitza gordetzearen aide ageri da ohargilea. Hala ere, batzordearen pro
posamenez, zerrenda dagoenetan uztea erabaki da.

Orijinal hitza original forman ematea eskatzen du Kintanak. Bestalde, hain erabilia
den hitzari "zah." oharra eransteak ez dirudi oso bidezko. Botoetarajo ondoren, orijinal
hitzaren aide agertu dira hamaika euskaltzain. Bost izan dira original formaren aldeko.
Beraz, orijinal forma onartu da. Bestalde, Zah. delako oharra ezabatu egingo da. Adi
bide bat ere erantsiko zaio: bekatu orijinala h. jatorrizko bekatua.

Oroitu-ren sarreran falta den puntua ere ezarriko da.

H. Knorren oharrak direla eta, honako bide hau eraman du batzarrak.

Orde-ren sarreran hortz-orde azpisarrerari leku egitea bigarren itzulirako uztea era
baki da.

Ordean-en sarreran aipatzen den bigarren adiera Ipar. dela esatea onartu da: 2. [par.
ordea.
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Ordenadore/ordenagailu auzia ekarri du ohargileak mahai gainera. Lehenbiziko
forma ageri omen da nagusi. Konputagailll ere lehiakide dute bi hitz horiek. Eztabaida
izan da eta, azkenean, bozkatzea erabaki da: ordenadore-ren aide, zazpi boto izan dira;
ordenagailll-ren aldekoak, berriz, bederatzi. Beraz, ordenagailu forma hautatu da.

Ordu sarreran ordu onean, ordu gaiztoan sartzea onartu da. Orduka sartzea ere
onartu da. Hau dela eta, orduro hitzari buruz zalantza sortu da: ordur%rduer%rdu
oro... Batzordeak txosten bat egingo duela agindu duo

Ohargileak ez deritza zuzen ordulari eta erlojll maila berekotzat ematea. Dagoen
bezala uztea erabaki da.

Oreka sarreran orekan azpisarrera onartu da. Orekan egon emango da, adibide gisa.

Oroitllki oraingoz ez sartzea onartu du batzarrak.

Orlegi hitzari ohar bat eranstea eskatzen du Knorr jaunak, berde hobetsiz. Ez da
onartu. Bere horretan utzi da sarrera hori.

Ororen buruan-en parean ororen burtt ere sartzea eskatzen du ohargileak. Ez da
onartu, forma nagusia ororen buruan delakoan.

Orrits eta orohartzaile hitzak bigarren itzulirako uztea proposatu du batzordeak.
Hala onartu da.

Ondoren, A. Urrutiaren oharrak aztertu dira, ohargilea batzarrean ez bada ere.

Ordainetan mugatu singularrean ezartzea eskatzen duo Ez da onartu.

Bigarren itzulirako uztea erabaki da ordainarazpen, ordainik eta ordainsaritu.

Ordeinatu sartzea ez da onartu.

Ordu hitzaren azpisarrera gisa ordu onean, ordll gaitzean, etab. sartzea jadanik
onartua da, Knor jaunaren oharren arabera. Orduan-en sarreran orduan bertan eta or
duan orduko azpisarrerak gehitzea ez da onartu, horrelakoak ez baitira orain arte sartu
izan.

Orfeoi eta organa hurrengo itzulirako uztea proposatu du batzordeak eta hala onartu
da.

Oritz sarrera dagoenetan uztea erabaki da.

Orkllme dela eta, ez da egoki ikusten txakur hitza aipatzea, txakur/zakur auzia as
katu bitartean. Horrenbestez, 'oraren kumea' dela esango da. Or sarreran, berriz, 'etxeko
animalia' aipatuko da. Besterik ez.

Ormigoi hitza ez da zerrendan jasoko. Hirugarren berrikustean erabakiko da zer
egin.

Orno hitzaren gainean eraikitako zenbait hitz elkartu jasotzea komenigarri ikusten
du ohargileak, orno-mllin, esaterako. Bigarren itzulirako uztea erabaki da.

Azkenik, ortodoxia nazioarteko hitzari leku egitea ontzat eman da.
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2. Batzordeen organigrama berrikustea

Euskaltzainburuak aurkeztu du gaia. Ez da funtsezko aldaketarik proposatzen.
Ahoskerari dagokionez, zer egin daitekeen ikusi behar da. Jagon sailari dagokionez,
berriz, Barne-jardunaldietan hitz egingo da.

Nolanahi ere, batzordeetako buruei galde egiten zaie ea kide aldaketarik egin behar
den.

3. F. Krutwig-en hutsunea hornitzeko proposamenak

Hautagaitza bakarra aurkeztu da,· Andres lfiigo Ariztegi jaunarena. Lau sinadura
rekin aurkeztu da hautagaitza hori: J. A. Arana, H. Knorr, J. M. Satrustegi eta J. San
Martin dira sinatzaileak.

Datorren hilean egingo da hautaketa.

4. Eskuartekoak

1. M. Satrustegi jaunak hartu du hitza Nafarroako Euskararen Kontseiluan zer ger
tatu den azaltzeko asmoz. Dimisioaren arrazoia ez da irratiaren arazoa izan. Hasieran
dimisio kontu hori bakarkako auzia zen. Arazoa sakonagoa omen da. Nafarroako Pre
sidenteak ez du Kontseilua deitu eta biltzeko eskariari ere ezezkoa eman dio.

Dimisioa eman zezaketen hamalau lagunetarik hamabik eman dute. Etxaide an
dreak eta Izak ez dute nahi izan dimititu.

Arazo honen ingurukoak Jagon sailean aztertzekoak direla esan du euskaltzainbu
ruak, jakiteko nola jokatu behar duen Euskaltzaindiak. J. Haritschelhar jaunak esan du
bera "berezko kidea" edo dela eta ez duela dimititzen ahal, baina Kontseilua biltzen
denean ez dela isilduko.

J. San Martin ez dago ados arazoa geroko uzteaz eta Jagon sailaren esku uzteaz.
Gauzak berotan egin behar direla dio. Zuzendaritzak ikusi behar luke berehala zer egin.
Haritschelharrek erantzun dio hurrengo bileran ikusiko duela Zuzendaritzak zer egin.

J. J. Zearretari domina

Euskaltzaindiarentzat hogeitabost urte lanean jardun duela eta zilarrezko domina
eskaini zaio euskaltzainburuaren eskutik Juan Jose Zearreta jaunari. Euskaltzaindiaren
eta euskararen aIde egihdako guztiagatik eskerrak emateko modua dela esan dio buruak.
Eskerrak itzuli dizkio Zearreta jaunak.

Ekitaldi xume honekin amaitutzat eman da, ordu bietan, gaurko goizeko bilkura.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



AGERIKO BATZARRA

Bilbon, 1999ko urtarrilaren 29an

Bilbon, Plaza Barriko Euskaltzaindiaren egoitzan, 1999ko urtarrilaren 29an, arra
tsaldeko lau eta erdietan, hasi da Euskaltzaindiaren ageriko batzarra. Honako jaun-andre
hauek bildu dira:

J. Haritschelhar euskaltzainburua eta P. Goenaga idazkaria eseri dira mahaian hiru
hizlariekin (1. San Martin, X. Kintana eta X. Gereno) batera. Aipatuez gainera honako
euskaltzainak bildu dira: H. Knorr, 1. A. Arana, P. Altuna, M. Azkarate, 1. L. Davant,
X. Diharce, 1. M. Lekuona, Tx. Peillen eta L. Villasante.

Euskaltzain urgazleak, berriz, honako hauek: X. Aranburu, R. Badiola, F. Barre
nengoa, A. Eguzkitza, S. Garcia Trujillo, J. L. Goikoetxea,1. L. Lizundia, A. Muniategi,
K. Rotaetxe, P. Uribarren eta J. J. Zearreta.

Euskaltzain jaun-andre hauez gainera, F. Krutwigen, J. Berrojalbizen eta I. Barrio
laren senitarteko ugari ere bildu dira aretoan.

Lehenbizi, idazkariak goizeko bilkuraren berri eman du: hizkuntz araugintzan egin
dako lana, euskaltzain berri izendatzeko hautagaitza eta Zearreta jaunaren domina.

Ondonren. euskaltzainburuak Xabier Kintanari eman dio hitza F. Krutwigen hil
berria irakur dezan. Zenduaren bizitza eta lanak aipatu ditu. Jasotako sariak ere aipatu
ditu. Hari zor zaio Euskaltzaindiaren berrikuntza. Kultura ikaragarria zuena eta, gizon
gisa, askatasuna eta independentzia zalea.

Eskari batekin amaitu du hitzaldia: Getxok, haren jaioterriak, kale bat eskain die
zaiola. Bilbok, berriz, zubi bat eskaini behar lioke, egindako zubi lana oroituz.

Ondoren, Luis Villasantek ere bizpahiru hitz egin nahi izan ditu Krutwigen omenez.
Nola ezagutu zuen azaldu du hitz labur eta hunkigarriak jalkiz.

Euskaltzainburuak bi hizlariei eskerrak eman ondoren, X. Gereno jaunak hartu du
hitza. Julita Berrojalbiz euskaltzain ohorezko zenaren zenbait datu pertsonal eman on
doren, andre honen euskararen aldeko lana zenbaterainokoa izan zen azaldu duo Haren
izena Bizkaiko ikastolen historiari loturik ageri da, urte zailenetatik beretatik hasita.

Azkenik, J. San Martinek irakurri du Ignazio Barriola zenaren hilberri txostena.
Haren bizitzako zertzeladak eman ditu, ikasketak, konpromiso politikoak, kulturari bu
ruzkoak etab.

Bilkura amaitu' aurretik euskaltzainburuak hitza hartu du bilduei Imanol Laspiur
euskaltzain urgazlearen heriotzaren berri emateko, aIde batetik. Bestetik, berri onak ere
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izan ohi direla aipatu du: Charritton jaunak Eusko Ikaskuntzaren M. Lekuona saria es
kuratu duela eta 1. M. Lekuonak, berriz, Rosalia de Castro saria. Bi euskaltzainak zo
riondu ditu eta, orobat, bilduen artean aurkitzen zen A. Muniategi ere, Justizia sailburu
izendatu berri izan delako.

Eta horrenbestez, arratsaldeko seiak hamar gutxitan, bukatutzat eman da arratsal
deko batzarra.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



Baionan, 1999ko otsailaren 26an

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
P. Altuna,
M. Azkarate,
1. L. Davant,
X. Diharce,
X. Kintana,
E. Larre,
1. M. Lekuona,
B. Oihartzabal,
P.Ondarra,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
I. Sarasola,
J. M. Satrustegi eta
A. Urrutia
Euskaltzainak eta
J. L. Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea.

Muna hitzari dagozkion adibideak

Baionan, Paue eta Aturri Herrialdeetako
Unibertsitateko Fakultatean, 1999ko
otsailaren 26an, bildu da Euskaltzaindia.
Bilerari goizeko hamarrak eta hamarrean
eman zaio hasiera. Ezkerreko zutabean
ageri dira bildu diren euskaltzainen ize
nak. Ezin etorria adierazi dute P. Cha
rrittonek, P. Salaburuk eta L. Villasantek.

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Goizeko bilkurako akta dela eta, A. Urru
tiaren oharrei buruz hartu ziren erabakiak
ez datoz jasoak, eztabaidatu baziren ere.
Paperekin nahasteren bat izan dela aitortu
du idazkariak eta behar bezala zuzenduko
deIa okerra. Bestelako oharrik gabe, on
tzat eman dira azken bi agiriak.

"Santu, san, done eta ingurukoak" txos
tena

Onomastika batzordeko Patxi Salaberri
ren gaixoaldia dela eta, ez dute arazoaz
tratatzeko aukerarik izan. Hurrengo bil
kurarako ekartzen saiatuko dira.

Muna hitza adibide egokiz hornituko zuela aspaldi hitz eman zuen batzordeak. Bai
na, gauzak behar bezala ulertu ez, nonbait, eta gaurkoan ere ez dira adibideok ekarri.
Hurrengorako izango omen dira.

Oinordetza hitza

Aurreko batzarrean oinordekotza/oinordetza bikotearen auzia erabakitzeke utzj zen.
Bi hitzak, nonbait, aski parekatuak dabiltza testuetan. A. Urrutiak dio gustu kontua dela
eta berak ez duela arazorik. Azkenean biak sartzea onartu da. Hala ere, oinordetza sa
rreran Zuzenbideko hitza dela adieraziko da.
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Ortozik-pasmo zerrenda

X. Kintana jaunaren oharrak jarri dira lehenbizi mahai gainean. Oxala sarrera dela
eta, hitz hau bakarrik ere erabiltzen denez, beste adibideren bat ezartzea proposatzen du
ohargileak. Azkenean, adibidea aldatzea onartu da: Oxala hola mintzo balira! jarriko
da.

Pantaloi hitzari "Lgrt." oharra ezabatu egingo zaio.

Papourdin hitzean ageri den bokal elkarketa hori ez du onartzen ohargileak. Az
kenean, batzordearen proposamenez, papo-urdin forman emango da hitz hori.

Paraboliko sarrerari, adibide gisa, antena parabolikoa jartzeko eskaria ez da ontzat
eman. Dagoen bezala uztea erabaki da.

Paraje hitzak duen bigarren adiera ('hurbil') jasotzea ez da onartu. Hurrengo itzu
lirako utzi da. Lekukotasun gutxi da eta oso eremu mugatua duo

Paragrafo hitza bultzatu ahal izateko, ondoan "parrafo* e. paragrafo" ezartzea on
tzat eman da.

Parranda hitzaren ondoan parrandista sartzeko eskaria egin du Kintana jaunak.
Hurrengorako uztea erabaki da. Dena dela, parrandero hitza bera ezagunagoa dela di
rudi.

H. Knorr jaunaren oharrak aztertzeari ekin dio ondoren batzarrak.

Ortzegun eta ortzirale hitzei [par. oharra ezabatu eta L-N ezartzea onartu da.

Oso sarrerari hiru azpisarrera ezartzea onartu da, bakoitza bere adibidearekin (oso
ederra, ogi osoa, etab.). Hitz honen haritik, osoko (osoko batzarra) hitzaren premiaz
eztabaida sortu da. A. Urrutiak bilatuko ditu hitz honen aztarnak eta nondik norakoak
hurrengo bilerarako.

Ospitale hitza dela eta, ohargileak eritegi-ri eman nahi lioke lehentasuna. Ez da
onartu eta lehengoan geratu da sarrera hori.

Ostatu hitza dela eta, bi adiera dituela esango da: 1. ostatu eske gabiltza; 2. [par.
Naf. 'taberna'. Gainera, honako azpisarrera hauek gehituko zaizkio: ostatu eman, os
tatuz egon, ostatu hartu.

Oste hitzarijende oste azpisarrera gehitzea proposatzen du Knorr jaunak. Izatekotan
ere, jende hitzaren azpian behar zukeen. Zerrenda osoa berrikustean sartuko da.

Ostera-ren azpisarrera gisa, -z ostera sartzea ongi ikusiko luke ohargileak (Jainkoaz
ostera). Baina hurrengo itzulirako uztea erabaki da.

Ostu-ren ordez ohostu proposatzeko beranduegi ote den galde egin du ohargileak.
Batzordearen iritziz beranduegi da.

Zerrendan falta diren otasa eta otin hitzak sartzea ez da onartu. Hurrengo itzulirako
utzi dira.

Otu-ri buruzko oharra ohargileak berak erretiratu duo
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Oxala interjekzioa euskara jasorako egoki ote den galde egiten du Knorr jaunak.
Batzordeak hala dela uste duo

Ozar-en adiera azaltzeko 'zakurra' ikusteak poztu egin du ohargilea. Hala ere, z
Itx- auzia oraindik erabakizun denez gero, 'zakurra' kendu eta 'ora' ezartzea onartu da.
Pozaldi laburra, hortaz.

Paraje hitzari aldamenean "Heg. eta Herr." oharra gehitzea onartu da.

Azkenik, pasillo hitzari aldamenean "Herr." oharra gehitzea eskatzen du H. Kno
rrek bere oharretan. Hitz hori zerrendan ageri den moduan uztea erabaki da, ezer aldatu
ez gehitu gabe.

Hirugarren ohargilea A. Urrutia jauna izan da.

Ortuzain eta osabide hitzak sartzea onartu da.

Osagabe hitza sartzeko eskaria dela eta, osatugabe onartu da. "Izond." dela esango
da. Osatzaile hitza ere sartzea onartu da. Gainera, Tx. Peillenen ohar bat dela medio,
osatu-ren sarreran ematen den hirugarren adiera aldatu du batzarrak, 'zikiratu' adieran
Nafarroan ez ezik Zuberoan ere erabiltzen omen baita. Beraz, "N. eta z." oharra ge
hituko zaio aditz horri.

Osmio hurrengorako uztea erabaki da.

Osmosi sartzea onartu da.

Oso sarreran, oso-osoan azpisarrera gehitzea ez da beharrezko ikusi. Osoko hitzari
buruzko erabakia, berriz, hurrengo bilerarako utzia du, dagoeneko, batzar honek bero
nek.

Osotoro sartzea onartu da. Gip. 'osoki' azalpenarekin.

Ospedun eta ospegabe sartzea onartu du batzarrak.

Ospeldu aditzari leku egitea ontzat eman da: ospel(du), ospeltzen da ad. 'ospelak
atera' gisa emango da sarrcra hori.

Ostikopunta sartzeko eskariari buruz, datuak hobeki aztertu beharra ikusten du ba
tzordeak eta hala onartu du batzarrak ere. Dena dela, ostikopean azpisarrera gehitzea
onartu da.

Otailari/otailu/otailugilelotailatu hitzak sartzeko eskaria hurrengo itzulirako uztea
erabaki da. Gauza bera erabaki da otalur, otserri, pagamendu, palaxu, panfleto, para
xutista eta parrilla hitzei buruz.

Oxidazio sartzea onartu da.

Paga hitza sartzea eskatzen du ohargileak. Eztabaida sortu da hitz honen adieraz
eman behar den azalpena dela eta. Azkenean bi adiera emango dira: I. Ipar. 'Iansaria',
apezen paga. 2. Heg. 'haurrei ematen zaiena'.

Pagaburu hitza, batzordearen ustez, hurrengorako uzteko modukoa da. Hala ere,
eztabaida izan da eta, azkenean, hurrengo bilerarako A. Urrutiak hitz honen ingurukoak
aztertuko ditu eta orduan hartuko da behar den erabakia.
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Palu hitza sartzea onartu du batzarrak, Bizk. Lgart. oharrak alboan dituela.

Pankreas hitza sartzea ere onartu da. Hala ere, X. Kintanari pankrea forma hobea
iruditzen zaio. Hurrengorako utzi da auzi hau begiratzea.

Panorama eta pantomima hitzak sartuko dira. Pardeleria hitzari ere leku egingo
zaio zerrendan,fardeleria hobetsiz, hala ere: pardeleria* e. fardeleria.

Him ohargileon iruzkinak aztertu ondoren, eztabaidarako utziak ziren hitzak hartu
dira eztabaidagai. Ortuari eta ortulau hitzak direla eta, X. Kintana "Bizk." oharra ken
tzearen aldeko azaldu da. Nahiago du ortuari eta barazki maila berekotzat eman. Sa
rasola jaunak erantzun dio esanaz literatur tradizioa hartu behar dela kontuan literatur
hizkuntzak taxutzerakoan. Horren arabera, zerrendan datorren oharra zuzena dela eta
gauzak dauden bezala utzi behar direla. Hala onartu da.

Hemen eten da hiztegi batuari dagokion eztabaida eta hurrengo gaiari heldu dio
batzarrak.

F. Krutwig euskaltzainaren hutsartea hornitzeko bozketa

M. Azkaratek P. Salabururen ahala ekarri du, 1. Haritschleharrek P. Charrittonena
eta J. A. Aranak L. Villasanterena.

Hautagai bakarra da Andres HUgo jauna. Bozketaren emaitzak honako hauek izan
dira: Andres liiigoren aldeko hamazortzi boto izan dira eta zuri, hiru. Beraz, A. Iiiigo
jaunak behar zituen botoak lortu ditu lehen bozketan eta, horrenbestez, bera da F. Kmt
wigen ondorengo euskaltzaina.

J. M. Satrustegiren txostena: Pertsona izendegiak egindako bideak

Pertsona izendegien inguruan berrogei urtetan zehar egindako lanaren berri eman
du Satrustegi jaunak, izendegi lantze horren historia laburra eskainiz: argitalpen des
berdinak, bakoitzaren xehetasunak, etab.

Eskuartekoak

Davanten eskaria

Euskaltzainburuak Davant jaunaren gutuna irakurri du, non proposatzen baitu "Eus
kaltzaindiak, Kataluniako bere kide guziz ofizialarekin, arazoa Europako erakundeetara
eraman dezan, handik Frantziako gobernuaren bultzatzeko, adibidez Eurokartaren laster
sintatzera, ahal oroz den bezala". Arazoa maiz aipatu da aurreko batzarretan ere. Zu
zendaritzaren proposamena agertu du euskaltzainburuak: batzordeiio bat osa dadila ho
nako euskaltzain hauekin, A. Iiiigo, H. Knorr, P. Charritton eta A. Urrutiarekin. Ba
tzordeiio honek proposatuko dio Euskaltzaindiari hartu behar den bidea.

Urteko Euskal Herritar Unibertsala

Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko Kutxak sortutako Urteko Euskal Herritar Uni
bertsala izeneko sarirako hautagaiak proposatzea eskatzen zaio Euskaltzaindiari. Berez,
epea amaitzear da eta ez du inork izen berezirik proposatu Euskaltzaindiaren izenean
aurkezteko.



BATZAR AGIRIAK 467

Euskaltzaindiaren hurrengo kongresua

Euskaltzainburuak azaldu du 2.001. urtean Urkixoren omenez kongresu bat anto
latzeaz pentsatu beharko lukeela Euskaltzaindiak. Batzorde bi eratuko lirateke, bata an
tolaketaz arduratzeko eta bigarrena, batzorde akademikoa. Oraindik urrun da urte hori
baina komeni da ideia hori hausnartzen hastea.

Eta horrenbestez, amaitutzat eman da hi! honetako batzarra, arratsaldeko ordu ba
tean.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



XI. BARNE JARDUNALDIAK

Baionan, 1999ko otsailaren 26an

Arratsaldeko hiruretan eman zaie hasiera Euskaltzaindiaren XI. Barne Jardunaldiei,
Baionan, Paue eta Aturri Herrialdeetako Unibertsitateko Fakultatean.

Bilduak

1. Haritschelhar, euskaltzainburua, H. Knorr, buruordea, P. Goenaga, idazkaria, J.
A. Arana, diruzaina eta P. Altuna, M. Azkarate,1. L. Davant, X. Diharce, A. HUgo, X.
Kintana, E. Larre, 1. M. Lekuona, B. Oihartzabal, P. Ondarra, Tx. Peillen, 1. San Martin,
I. Sarasola, 1. M. Satrustegi eta A. Urrutia euskaltzainak, Koldo Zuazo euskaltzain ur
gazlea eta 1. L. Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea.

1ker Saileko eta egiturazko batzordeetako kideak izendatzea

Zuzendaritzak aurkeztutako lker Saileko eta egiturazko batzordeetako kideen pro
posamena aho batez onartu du Euskaltzaindiak. lkus eranskina.

lagon Sailari buruzko txostenak

Eztabaidari leku eman baino lehen, iragarritako txostenak irakurri dira.

1. L. Lizundia jaunak lagon Sailaren organigrama Barne lardunaldietan zehar:
1979-1999 izeneko txostena irakurri du lehenbizi.

Ondoren, J. San Martin jaunak berea irakurri du: lagon Sailaren ardurapeko lehen
lanari buruz.

Gero, Koldo Zuazo euskaltzain urgazleak aurkeztu du berea. Ez du testua irakurri.
Ahozko laburpen bat egin duo Gaia, Euskararen osasuna eta euskalkiak.

Azkenik, Miren Azkarate Jagon sailburuak hartu du hitza. Txostenaren izenburua,
honako hau: lagon Saila: gaurko egitasmoak.

Eztabaida

Txostenok irakurri ondoren, euskaltzainei aukera eman zaie eztabaidarako. J. San
Martinek garai bateko alfabetatzea ekarri du gogora. Hasieran, duela hogeita hamar urte
testu marxistak eta abarrak erabiltzen hasi zen zenbait jende. Hori ez da bidea, haren
ustez. Klasikoek esan behar digute nondik jo, eta bide horrek ezagunetik ezezagunera
doana behar du izan. Garai hartako dokumcntuak miatzea ez legoke gaizki.
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Txomin Peillenek gogorarazi du duela aspaldi kongresu batean berak ere ideia hori
agertu zuela, euskalkitik abiatu behar zela. Bestalde, Iparraldean hizkuntz politika ahol
ku batzorde bat sortzeko asmoa izan zela. Inork ez daki zertan den asmo hura.

J. Haritschelharrek hartu du ondoren hitza gogorarazteko martxoaren 3an bilduko
dela Jagon Saila eta honek zer dioen beharko dela ikusi.

Ibon Sarasolak egoki irizten dio Miren Azkaratek aurkeztutako eskemari. Horretaz
jardun beharko lukeela batzarrak. Haren ustez, Jagon sailean bi batzorde behar dira, biak
autonomoak: hizkuntzaz beraz arituko dena bata eta hizkuntzaren sustapenaz arituko
dena bestea.

Miren Azkarateren ustez, Zuazoren lana abiapuntutzat har lezake dagokion lantal
deak, euskara batuari euskalkiek duten aberastasuna nola eman aztertzeko orduan. Bes
talde, Jagon Saila ez da inoiz ahaztu hizkuntzaren estatusaz. Kasu bakoitzean eskatzen
zen erantzuna ematen saiatu da. Gaur, ordea, zorionez, Euskaltzaindia eta Jagon Saila
ez daude bakarrik, lankideak sortu zaizkio.

X. Kintana jaunak Koldo Zuazoren txostena dela eta, ohar batzuk egin nahi izan
ditu. Peru Abarkaren aurrean bageunde bezala ezin da ibili. Analfabetoez arduratzen da
Euskaltziandia eta ez txikitandik euskara jakinik euskara hori lantzen saiatzen direnez.
Bizkaieraz alfabetatu? Zertarako? -galde egin du Kintanak. -Zer irakurtzeko gero?
Zer produkzio dago?

J. L. Lizundiak egoki ikusiko luke estatusaz arduratuko den batzordearen azpian
ere lantaldeak egotea, bata eskualdeekiko arazoez eta bestea, legearekikoez arduratuko
litzatekeena.

H. Knorr jaunak, estatusaren kontu honetan -hau baita gaurko hizpide nagusia
hiru hanka ikusten ditu: hezkuntza, administrazioa eta komunikabideak.

Miren Azkaratek dio gauzak teorian horrela badira ere, praktikan bestela gertatzen
direla maiz. Nafarroan, adibidez, dena doa gaizki.

Estatusaz arduratzeko pertsona jakinak jarri beharko lirateke, Sarasolaren ustez. Es
perientzia handia dutenez ari dela pentsatzen, adibidez, J. San Martin, Satrustegi, Cha
rritton, liUgo, H. Knorr. Organigrama hori izenez janzten hasi beharko luke batzarrak.

Satrustegik Jehengo garaietan Euskaltzaindiak nola jokatzen zuen ekarri du gogora:
legegizonengana jotzen zutela, behar zenean. Nafarroan, estrategia ez da batzorde bat
eratzea, arrabotsa atera behar da.

A. Urrutiak galde egin du ea Jagon Sailak baduen zereginik. Konpetentzia gero eta
handiagoa du Euskaltzaindiak, baliabide gehiagorekin jokatzen dutenak ditu inguruan.
Eta baliabiderik gabe ezin da. Ezkor agertu da. Dena dela, ofentsiban ere sartu beharko
lukeela Euskaltzaindiak, estatusari dagokionez. Euskalkiei buruzkoa eta hizkuntz kaJi
tateari buruzkoa nahiko batera ikusten ditu Urrutiak eta hau dela eta, Mendebaldeko
jendeari Jeku egin behar zaiola uste du delako batzorde edo lantaldean.

Miren Azkaratek erantzun dio esanaz Jagon Sailak beretzat erreklamatu beharko
dituela Euskara biziberritzeko plangintzan esaten direnak. Hori bere-berea duela Eus
kaltzaindiak. Honen inguruan, azkenik, Altuna jaunak galde egin du ea aipatzen den
konkurrentzia hori Jaurlaritzarena bakarrik den ala baita beste zenbaitena ere.
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Berriro ere aurkeztutako organigrama-proposamenari heldu diote euskaltzainek eta
bi ala hiru batzorde izan behar duten ere eztabaidatu ondoren, azkenean, oraingoz be
hintzat bitan utzi da kontua. Estatusaz arduratzeko, hiru lurralde administratibo des
berdinek ordezkatuak egon beharko dute. Bestalde, izenak ere aipatu dira: Charritton,
!fiigo, H. Knorr, 1. San Martin, A. Urrutia. Batzorde honek berak pentsatu beharko du
zer egin. Aurkez dezatela proiektu bat.

A. Urrutiak beste hirugarren talde bat edo nahi du, arazoak eztabaidatzeko, azter
ketak egiteko, proposamenak lantzeko eta formulatzeko. Talde honetarako izenak ere
aipatu dira: Zuazo, Peillen, Davant, Kintana, 1. L. Goikoetxea, 1. M. Elexpuru, ... A.
Urrutiak berak beste pare bat kide ekartzeko eskubidea izan nahi du (ad cautelam).
Gero, talde honek gorputz hartzen badu, batzorde gisa eratzeko eskubidea izatea nahi
luke.

Hurrengo lagon Sailaren bileran hausnarketa egingo da eta gaurko bileran mahai
gainean utzitako arazoez proposamen zehatzagoei forma ematen saiatuko dira.

Barne erregelak

Azkenik, aspaldixko onartutako erregelen testu moldatua eman zaie euskaltzainei.
Bere garaian onartu zen testuari zenbait axaleko zuzenketa egin dizkio idazkariak. Axa
leko zuzenketa horiez gainera, Euskaltzaindiaren jabego intelektualaz diharduen atal be
rri bat ere proposatzen da. Hau erabat berria da eta, horrenbestez, onartzeke dago. Beraz,
azken onespena eman aurretik, euskaltzainek badute oharrak egiteko aukera. Hain zu
zen, hurrengo batzarrean onartzea proposatzen da eta, egin beharreko oharrak, bestelako
gaietan bezala, hilaren 20a baino lehen, idatziz egitea eskatzen da.

Eta horrenbestez, arratsaldeko zazpiak laurden gutxitan amaitu da batzarra. Haus
narketa, hala ere, ez da amaitu. Izan ere, hurrengo batzarretan joango dira gorputz har
tzen gaurkoan mahaigaineratu direnak.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

Idazkariak
Patxi Goenaga



Bilbon, 1999ko martxoaren 26an

1. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
P. Altuna,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
X. Diharce,
A. HUgo,
X. Kintana,
E. Larre,
1. M. Lekuona,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
1. M. Satrustegi eta
A. Urrutia
euskaltzainak eta
1. L. Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea.

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan bildu da
Euskaltzaindia 1999ko martxoaren 26an.
Bilera goizeko hamarrak eta hogeita bos
tean hasi da. Ezkerreko zutabean ageri
dira bildu diren euskaltzainen izenak.
Ezin etorria adierazi dute B. Oihartzaba
lek, F. Ondarrak eta I. Sarasolak.

Euskaltzainburuaren hitzak

Batzar gaietan sartu aurretik, euskaltzain
buruak Andres HUgo euskaltzain berria
agurtu duo Lan ona egitea opa dio.

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Inoren oharrik gabe onartu dira aurreko
hileko bi agiriak.

Hiztegi batua: aurreko zerrendetan zintzilik utzitako hitzak

Aurreko zenbait bileratan erabakitzeko edo osatzeko utzitako zenbait hitz hartu dira
lehenbizi eztabaidagai.

Hitz horietako bat osaka izenlaguna zen. Zenbaiten ustez, osaera badaezpadakoa
du hitz honek. Bestalde, berria izanagatik, zail dirudi baztertzea, duen hedadura kontuan
harturik. Eztabaida luzearen ondoren, botoetara jo da hitz hori zerrendan ezarri ala ez
erabakitzeko. 'Batzarrez edo bilerez ari garela' oharra ezarriko litzaioke. Hala onartu
da.

Aspaldi onartu zuen Euskaltzaindiak muna hitzari sarrera eskaintzea hiztegi batuko
zerrendan. Baina zenbait adibidez hornitu beharra ikusi zen. Gaurko bilerara ekarri dira
eskatzen ziren adibide horiek. Honako hauek izan dira hautatu direnak: Ez diezaiozuela
inoiz inori hesirik edo munarik ipini; munara igo nahi eta ezin. Adibide hauez gainera,
Bizk. dela adieraziko da.

Pagaburu hitza dela eta, lekukotasun bakarra eta behar baino ilunagoa eskaini de
nez, bigarren itzulirako uztea erabaki da.

Aztertu zen azken zerrendan ere eztabaidarako utzi ziren hitz batzuk. Horietakoak
dira ortuzain eta ortulau. Ortulau bigarren itzulirako uztearean aide agertu dira ha-
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malau euskaltzain, Beraz, oraingo zerrendatik kanpo geldituko da. Ortuzain, berriz, sar
tzea onartu da. Hemen ere hamalau boto izan dira sartzearen aldeko.

Ostu aditzean ostuten ala osten behar duen eztabaidatu da ondoren. Bateko eta bes
teko argudioak entzun ondoren, botoetara jo da: hamaika euskaltzain agertu dira osten
formaren aide; bi, ostuten-en aide. Beraz, osten forma jasoko da zerrendan. Aditzoinak
ere arazoak ditu: ostu ala as? Ostu forma emango da aditzoinerako ere.

Otarrainxka hitzaren grafia eztabaidagarri da. X-rekin idaztearen aide agertu dira
zazpi euskaltzain; bi kontra. Beraz, forma horretan emango da. Bestalde, otarraintxo ez
da lehengoaren baliokidetzat emango. Diminutibo soiltzat hartuko da. Beraz, zerren
datik ezabatzea onartu da.

Paisaia/paisaje bikotearen arteko hautua dela eta, adibide guztiak mende honeta
koak omen dira. Batasunaren inguruan, paisaia forma zabaldu da batez ere. Adibideak,
hala ere, aski berdinduak dabiltza testuetan. Zenbait euskaltzainen ustez, hitz horri ez
litzaioke lekurik egin behar, ordainak bai baititu (ikuspegi, etab.). Azkenean, botoetara
jo da: hamabi boto izan dira paisaia formaren aide. Kontrakoa bakarra izan da. Hortaz,
paisaia forma onartu da.

Palata hitza iparraldeko euskaltzainei galdetzeko markatua zegoen zerrendan. Pa
lata/palate arteko auzia da, nonbait. Iritziak entzun ondoren, palate forma onartu da.

Panpinatu hitzaren adieraz ere galde egiten du batzordeak. Ez da 'apaindu' soila
'panpina bezala apaindu' baizik. Hori adieraziko da sarrera honetan. Bestalde, da eta
du aditza dela esango da.

Pantufla hitza ere iparraldekoei galdetzeko gisa markatua dator. Eztabaida luzea
izan da. Oraingoz ez da zerrendan agertuko. Aurrerago sartuko da, zapatilla hitza be
zala, eta bien (pantufla eta zapatilla) ordezko egokiagotzat emango da txa
pin/xapin/zapin hitza, hiru formetatik egokiena zein den erabaki ondoren.

Pankreas/pankrea bikotearen aurrean, M. Azkaratek azaldu duenez, -s-rik gabe
agertzea dagokio, onartutako arauaren arabera. Hala onartu da.

Partidu/partida auzia aztertu da ondoren. Partida hitzak 'etsai' adiera ere badu eta
hori behar bezala adierazi beharra ikusi da. Beste arazoa da 'joko' adieran zein forma
hobetsi. Dirudienez, XX. mendean partidu forma nagusitu da Hegoaldean, nahiz eta
ordu arte partida izan nagusi. Gauzok behar bezala aztertu ondoren, honela joango dira
sarrera horiek: partida-! 'jokoa'; partida-2 'aurkaria' lana dut partida. Bestalde, par
tidu-I Heg. h. partida; partidu-2 Heg. h. alderdi.

Hiztegi Batuko paso - pikaldi zerrenda onartzea

Lehenbizi, X. Kintanaren oharrak aztertzeari ekin dio batzarrak.

Patari hitzean ohargileak dio ez dela 'abere' soila 'basoan bere kasa bizi den ani
malia' baizik. Ontzat eman da oharra eta 'animalia' kendu eta 'piztia' dela esango da.

Patin hitzaren bigarren adiera h. irristailu ematen da. Honen ordez, nahiago du
ohargileak e. irristailu ezartzea. Ez da onartu. Beraz, dagoen bezala utzi da hitz hori.

Patxaran hitza sartzea onartu da, 'edaria' adiera emanaz.
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Pauso-ren sarreran, pauso bat eman adibidea ez du· egoki ikusten ohargileak. Ez
da onartu. Zerrenda dagoen bezala utzi da.

Pazia hitz ezagunegia ez denez, adiera gisa 'pertza' ezartzea onartu da.

Pelegrin hitza Iparraldekoa ez ezik, Nafarroakoa ere ba omen da. Daturik ez dago,
ordea, eta gauzak dauden daudenetan uztea erabaki da.

Permititu aditza gaur gutxi erabilia dela dio hitz zerrendak. Ohargileari ez zaio hau
zuzen iruditzen. Testuinguru berezietan erabiltzen dela dio. Eztabaida luzea sortu da
ondoren. Batzuek ez dute hitza maite, ordainak ere ugari omen dira. Azkenean botoetara
jo da hitza kendu ala utzi erabakitzeko. Zazpi euskaltzain agertu dira kentzearen aldeko
eta bost, berriz, uztearen aide. Beraz, oraingoz zerrendatik kanpo uztea erabaki da.

Hemen eten egin da hiztegiari buruzko eztabaida eta hurrengo gaiari ekin diote
euskaltzainek.

Eskuartekoak

Euskal lrrati Telebistako Administrazio Kontseilurako ordezkari proposamena

Eusko Legebiltzarretik Euskaltzaindiari, beste batzuen artean, izen bat proposatzeko
eskatu zaio EITB-ko Administrazio Kontseilurako. Sei erakunde desberdinek dute or
dezkaria proposatzeko aukera (Euskaltzaindiak, Eusko Ikaskuntzak, RSBAP-ek, Euskal
Herriko Unibertsitateak, sindikatuek eta kontsumitzaileen elkarteek). Sei hauetatik, Le
gebiltzarrak lau kide hautatuko ditu. Euskaltzainburuak aditzera eman du zuzendaritzak
H. Knorr-en izena eman duela.

Eusko lkaskuntza eta Euskadiko Kutxaren 99ko saria

Aurreko urteetan bezala aurten ere erakunde horien Giza, Kultura, Arte eta Gizarte
Zientzien saria deitu dela adierazi du euskaltzainburuak, Euskaltzaindiak norbait pro
posatu nahi izanez gero. Nolanahi ere, hautagaiak aurkezteko epea apirilaren 30ean
amaitzen da.

EUDEL-ekiko hitzarmena

Euskaltzaindiak EUDEL-ekin sinatu berri duen hitzarmenaren berri ere eman zaie
euskaltzainei. Hitzarmenaren arabera, biztanle-entitateen izendegia bilduko duen datu
basea osatuko da.

Lehendakariari egindako bisita

Euskaltzainburuak zuzendaritzak Lehendakariari egindako bisitaren berri eman die
euskaltzainei. Bilkura hori martxoaren 18an izan zen, Gasteizen, Lehendakaritzan. Eus
kaltzaindiak eskuartean dituen lanen berri emateko baliagarri gertatu zen ikustaldia. Ba
tzarrean erabilitako hizkuntza bakarra, gainera, euskara hutsa izan zen.

Nafarroako Euskararen Kontseilurako ordezkari berria

Nafarroako Euskararen Kontseilukide izateko, ordezkari berria izenda dezala eskatu
dio Euskaltzaindiari lJ. Marcotegui jaunak.
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Eskari hau dela eta, euskaltzainek beren iritziak eman ahal izan dituzte. Gauzak
argitu bitartean, eskaria mahai gainean uztea erabaki da.

Azken ordukoak

Charritton jaunak hartu du hitza. Lehenbizi, EITB-kokontseilurako izena ematea
dela eta, komunikabideen garrantziaz pentsatu beharko litzateke. Adibidez, EITB-tik
Iparraldeari eskaintzen zaiona ez da euskara batua, beste zerbait baizik.

Haritschelhar jaunak erantzun dio gai honetaz beste batean jardun beharko dela.
Gainera, H. Knorren izena proposatu izanak ez du esan nahi Legebiltzarrak hura hau
tatuko duenik. Hautatua gertatzen bada, orduan emango zaio mezua eta Euskaltzain
diaren iritzia zein den.

Charritton jaunak beste kontu bat ere atera du mahai gainera. Iparraldean ere ba
omen da euskararen aholku batzorde bat edo. Honen aurrean bi jarrera omen dira: hori
ezer ez baino hobe dela uste dutenena eta horrelakorik ez duela merezi diotenena. Eus
kaltzaindiaren izenean mintzo dena ere, nolabait, lehenbiziko jarreraren aldeko omen
da. Honetaz ere Euskaltzaindiak here iritzia finkatu beharko lukeela uste du Charrit
tonek.

Arratsaldeko bilkura hasi baino lehen, Carrittonen azken proposamen honetaz era
bakiren bat hartuko dela aurreratu du Haritschelhar jaunak.

Azkenik, X. Kintanak gogora ekarri du F. Krutwigen omellaldiko hitzaldian egin
dako eskaria: Krutwigi zubi bat eskaintzea Bilbon. Ideia hau bultza dezala eskatzen dio
Kintana jaunak Euskaltzaindiari.

Ordu bata eta erdietan eman da amaitutzat goizeko batzarra.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



XI. BARNE JARDUNALDIAK (jarraipena)

Bilbon, 1999ko martxoaren 26an

Arratsaldeko laurak hogei gutxitan eman zaio hasiera bilerari. Helburua, Baionan
erabakizun utzitakoak trenkatzea.

Bilduak

Goizeko bilkuran parte hartu duten euskaltzain berak: J. Haritschelhar, euskaltzain
burua, H. Knorr, buruordea, P. Goenaga, idazkaria, J. A. Arana, diruzaina eta P. Altuna,
M. Azkarate, J. L. Davant, X. Diharce, A. HUgo, X. Kintana, E. Larre, J. M. Lekuona,
Tx. Peillen, J. San Martin, J. M. Satrustegi eta A. Urrutia euskaltzainak eta 1. L. Li
zundia, idazkariorde-kudeatzailea. Ezin etorria adierazi dute Oihartzabal, Ondarra eta
Sarasola euskaltzainek.

Iparraldeko euskararen kontseiluaz

Goizean Charritton jaunak aurkeztutako gaiarekin hasi da arratsaldeko bilera.

Haritschelhar jaunak dio bi bilkura ezagutu dituela. Garapen Kontseiluak ezarri
omen du behar dela Hizkuntz Kontsei!u bat Iparraldean. Baina nork egin behar du?
Iparraldean Kontseilu Orokorrak hartu du bere gain eginkizun hau. Eztabaidatu da eta
batzuk kontra agertu dira eta beste batzuk aIde. Euskal Kultur Erakundeak bere baldin
tzak ezarri ditu parte hartzeko. Dena dela, Haritschelharren ustez, urrats bat egin behar
da. Zerbait sortu behar da eta gero gerokoak.

Charrittonek kontzeptuari berari buruzko zalantzak ditu. Izan ere, burokrazian eror
tzeko arriskua ikusten du: nahiago luke, adibidez, diru gutxiago baina euskaldunek be
rek erabakitzea zer behar duen euskarak.

Satrustegiren iritziz, sortzera omen doan haurtxoari ezin zaio gorputz osatua eskatu.
Oso pozik ikusiko luke euskarari bide bat irekitzea Iparraldean. Ez bekio oztoporik jar.
Baina Euskaltzaindiak, sartzekotan, ez luke inoren peko sartu behar. Euskaltzaindiak
Euskaltzaindi gisa sartu beharko duo

Lizundia jaunak hartu du hitza ondoren. Gaur ezin da gaia trenkatu. Bi! daitezela
Iparraldeko zazpi euskaltzainak eta proposa dezatela egokien deritzatena.

Haristhelharrek dio baldintza ezarri dutela Kontseiluak bere autonomia izatea.

Auzia mahai gainean utzi da. Iparraldeko euskaltzainak datorren hilean bilduko
omen dira eta arazo hau aztertuko dute.
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Erregelak eta arautegia

a) P. Goenagak erregelen onarpenerako prozedura azaldu duo Batetik, dagoeneko
onetsiak diren erregelen testuan badira egin beh,arreko zuzenketa txiki batzuk, estilo
kontuak eta abar. Hauek bideratzeko, Goenaga, Knorr eta Urrutia euskaltzainak bilduko
dira -hauek baitira oharrak aurkeztu dituztenak- eta testu bateratu bat eskainiko dute.
Testu hau hurrengo bileran aurkeztuko dute. labego intelektualaz onartzen den testua
ere testu orokorrean behar bezala txertatu beharko da. Hau dena batera aurkeztuko zaie
euskaltzainei hurrengo bileran.

b) Ondoren, A. Urrutiajaunak "Euskaltzaindiaren lanenjabegoa eta erabilera" de
lako atalari buruzko zenbait argitasun eman ditu. Funtsean, dio, batzorde lana talde-Ian
gisa onartzeak Ian horren eskubideak Euskaltzaindiarenak direla esan nahi duo Bozkatu
da eta testua aho batez onartu da. Beraz, Erregeletan dagokion tokian txertatuko da atal
hau.

c) Azkenik, euskaltzainburuak Arautegiaren bi artikuluren aldaketa proposatzen
duo Aldaketa horien nondik norakoaz ere argitasunak eman dira eta datorren bilkuran
onartuko da onartu beharrekoa. Oharrak hilaren hamaseirako egitea eskatzen da.

lagon Sailaren batzorde eta lantaldeak osatzea

lagon saileko eginkizunak behar bezala betetzeko Baionan proposatu ziren batzor
deetarako kideak izendatzeaz hitz egin da ondoren. Zuzendaritzak Sustapen batzorde
rako (estatusaz arduratuko denerako) honako kide hauek proposatu ditu: Buru, A. Urru
tia; kide, lau ordezkariak (Lekuona, Charritton, liiigo eta Goenaga), l. San Martin eta
E. Baxok. Idazkaria, Gotzon Lobera. Dena dela, hau proposamen bat dela esan da. Da
torren bilerarako bestelako proposamenak egin daitezke. Nolanahi ere, proposatutako
izenak behintzat egon behar luketela uste du zuzendaritzak.

A. Urrutiaren ustez, batzorde honek nolabaiteko doktrina morala edo formulatzen
saiatu beharko luke, ez luke mugatu behar erasoei erantzutera. Bestalde, gororarazi du
lehengo eskari berak zutik segitzen duela: ad cautelam bederen, euskalkien tokiaz eta
abarrez arduratuko den zer batendako lekua gordetzea organigrama honetan.

Miren Azkaratek lagon saileko lantaldeak hornitzeko denbora piska bat eskatzen
du, ekaina arte edo.

Charrittonek Iparraldeko EGA azterketetarako laguntza eskatzen duo Horretarako
arazorik ez dela erantzun zaio.

Azkenik, Miren Azkarate andreak galde egin du ea organigrama berri honek Erre
gelen 37. artikuluaren aldaketa ez ote duen eskatzen. Nolanahi ere, aldaketa erraza izan
go Iitzateke.

Eta besterik gabe, arratsaldeko seietan amaitutzat eman da bilera.

Euskaltzainburuak
lean Haritschelhar

Idazkariak
Patxi Goenaga



1999. URTERAKO EUSKALTZANDIAREN
BATZAR EGUTEGIA

Gasteiz, 1998-XII-18

Jose Luis Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea

Barne Erregelen arabera, urte amaierarantz, hurrengo urteko batzar egutegi
proposamena Zuzendaritzara aurkeztea dagokit. Ohi bezala, horretarako euskal
bibliografiari begirada zabal bat eman ondoren egun aurkezten dut. Ospaki
zunei dagokienez, heidi.! den urterako euskaltzain oso izan ziren biren men
deurrenak atzeman ditut: Rene Lafon eta Aingeru Irigarairenak

Duela denbora bat batzordeburu eta idazkariei idatzi zitzaien eskatuz ea
beraietatik jardunaldiren bat egiteko asmoa zuten, horrela izanik ospakizunekin
txertatzeko. Erantzuna jasoa da eta Onomastika eta Dialektologia batzordeak
daukate heldu den urtean beraien jardunaldiak antolatzeko asmoa. Bestalde, bi
urterik behin ohi diren Barne Jardunaldiak egitea tokatzen da, hain zuzen
1979an Foruan hasitakoak. Geroztik 1981ean, Loiolan; 1983an, Angoston;
1985ean, Lekarozen; 1987an, Angelun egin direlarik, Euskal Herri guztiari le
hen itzulia eginez. Bigarren itzulia ere burutua da, 1989an, Lazkaon; 1991n,
Ziburun; 1993an, Zornotzan; 1995ean, Larrabea-Legutianon eta 1997an, Irai
zotz-Ultzaman. 1999an hirugarren itzulia hastea tokatzen da eta baita ere, gai
nagusia, ez bakarra, ordea, finkatzea. Azken Barne Jardunaldietan Iker Saila
izan zen gai nagusia, agian, orain, orain 20 urte bezala, Jagon Sailak izan be
harko luke lekuko. 1979an hasi baitzen Jagon Saila bere zenbait batzorde edo
eginkizun uzten, hala nola, Bertsolaritza batzordea, bertsolari txapelketak an
tolatuz; Oinarrizko Euskara, Irakaslegoa, Beta D titulu ematea eta beste. Une
honetan, dirudienez, Jagon Saila kalitateaz gehien bat arduratuko bada ere (ikus
Jagon Sailak aurkeztutako proposamena), statusa ere ezin du ahantzi, horre
tarako ere Ian berezitu bat eginez. Aztertu behar da horretarako zenbait txos
tenez, agian, Jagon Saila bi edo hiru batzordetan banatzeko tenorea, bakoitza
bere zeregin propioekin, nahiz eta kidekatuak izan. Dena dela, hori Zuzenda
ritzak gai nagusitzat proposatuko balu, berehala Jagon sailkideekin harrema
netan sartu beharko litzateke.

Esan bezala, ene ustez, Rene Lafon dugu heldu den urtean mendeurrenik
garrantzitsuena. Berau, abuztuaren 4an, Girondako Merinhac-en sortu bazen
ere, Euskal Herriari eta euskarari zeharo atxiki eta euskaltzain oso izatera iritsi
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baitzen Bordeleko Euskal literaturako katedradun izan zelako, besteak beste
(Euskera, 1974, 68.orri. , Pierre Lafittek eskainitako hilberri txostena eranskin
bezala jartzen dut). Horrez gain, une honetan, laster kaleratzeko moduan dauka
Euskaltzaindiak, Euska1 Herriko Unibertsitateko hitzarmenari esker, Rene La
fonen Ian hautatuak Vasconiana: Iker bildumako liburukia, 11. zenbakia era
mango duena. Aurkezpen hori data aproposa litzateke mendeurren ospakizunaz
bat egiteko.

Aingeru Irigarairena da bigarren mendeurrena. 1899.eko martxoaren lean
Beran sortua. Ezagutu genuenok badakigu bere euskararekiko eta Euskaltzain
diarekiko atxikimendu eta Ian izugarria (ikus Euskera 1984ko 420-422.orri.,
Jose Mari Satrustegik eskainitako hilberri txostena).

Beste mendeurren bat ere badugu datorren urtean, ez euskalari batena, bai
zik eta Victoriano Huizi, Etxarri-Aranazko apaiz euskaltzaleak, 1899an Nafa
rroako Diputazioak, berarentzat, eta, Irufieko Seminarioarentzat, ofizialki ar
gitaratutako Gramdtica Bascongada. Etxarri-Aranazko Udalak eskari bat egin
digu, honako hau esanez besteak beste: "Victoriano Huicik egindako grama
tikan, batetik, euskararen batasunaren aldeko apostu garbia agertzen da eta ho
rrexegatik egiten du gramatika bateratu bat. Bestetik, oso aipagarria da bere
herriko eta inguruko hizkeren garaiko adierazgarri ere badela eta, egun, Sa
kana-Burundako hizkeren sai1kapen dialektologikoa eztabaidagai bizia denez
gero, klasiko baten lekukotasuna dela. Esandakoa kontuan harturik, ondorengo
proposamen hau luzatu nahi genizueke elkarlanean gara dezagun: Jakin ba
dakigu Euskaltzaindiak bere bilerak Euskal Herriko herrialde guztietan buru
tzen dituela, eta hau hala izanik, Victoriano Huiciren liburuaren mendeurrena
dela eta, Euskaltzaindiak Etxarri-Aranatzen ihardunaldi bat antolatzea eskatu
nahi genizueke. Ekitaldi honek Etxarriko Udalaren babes osoa dauka eta behar
diren bitartekoak bermatuko ditu". Kontuan izanik 1979an, Euska1tzaindia Be
ran jadanik bildu zela, agian, uztar daitezke, Aingeru Irigarai euskaltzain na
farraren eta Gramdtica Bascongadaren mendeurren biok, bi egunetan, ospatu
Sakanako herri horretan, bide batez, Gramatika jardunaldiren bat antolatuz.

Mendeurren xumeago bat Mafiarian dugu heldu den urtean. Hain zuzen,
1899.eko irailaren 3an jaio baitzen Rosa Bustintza Otzerin "Mafiariko" izen
ordeaz ezagutua. Hara hor zer zioen Escritores euskericos del Duranguesado
Juan San Martin euskaltzainak "Rosa Bustinza, conocida con el seud6nimo
«Mafiariko» (1899-1953), de Mafiaria. Sobrina y discfpula de «Kirikifio».
Rosa, al igual que su tfo, escribi6 numerosos cuentos, que han visto la luz
desperdigadamente en diversas publicaciones, principalmente en «Jesus'en
Biotzaren Deya». Ultimamente, con el tftulo de Euskalerriko ipuinak, se vienen
publicando en «Anaitasuna» de Vizcaya a cargo del elorriano Jaime Kerexeta.
Rosa tambien escribi6 algunas poesfas y cantares. Toda su obra bien merece
ser fundida en un hermoso libro". Ildo beretik Nikolas Altzola Gerediaga "Anai
Berriotxoak" beste hau zioen bere Cien Autores Vascos liburuan: "Mafiariko
habra sido, seguramente, 1a pluma de mas rica fantasfa escribiendo narraciones
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y cuentos vascos de sabor legendario", escribi en un articulo que apareci6 en
el semanario irunes "EI Bidasoa" en enero de 1955 en homenaje a Emeterio
de Arrese y de Mafiariko. Para mi, Mafiariko es 10 mejor que tenemos como
cuentista en la Literatura Vasca, me dijo Carrasquedo Olarra". Hileroko ba
tzarrik programatzen ez bada ere, Literatura batzordearen bilkuraren bat antola
daiteke.

Aramaioko alkateak, lfiaki Nafarratejaunak, gutunbat zuzendu digu orain
tsu (ikus eranskina). Ene ustez, arretaz hartzeko eskaria da, komeni baitzaigu
Araban Abbadiren alargunak babesturiko Euskal Jai bakarrak, Aramaion izan
zirelako, datorren irailean duela ehun urte. Parada interesgarria izango litzateke
zerbait antolatzeko, ene iduriko, ez Ibarran bertan hiru aldiz bildu baikara ha
raneko herri nagusian, baizik eta Oletako elizatean. Jardunaldiren bat, horrekin
batera antolatzekoan, Jagon Sailaren Jardunaldiak orainarte Bizkaia, Gipuzkoa
eta Nafarroan txandatu direnak lirateke aproposenak.

Onomastika batzordeak, bere aldetik, proposatu zuen bere VI. Onomastika
Jardunaldiak egitea, Errioxan, hain zuzen, herrialde horren izena, euskal jato
rrizkoa, seguru asko, historian dokumentatua agertzen den 900. urteurrena be
tetzen baita. Bide batez, Juan Bautista Merino Urrutia euskaltzain ohorezko,
errioxar ikerleari omenaldia, Ojacastron, beraren jaioterrian egitea aipatu zen
batzordean, uztailaren erdi aldera, agian. Dena dela, EUDELekin batera, Bil
bon, beraien egoitzan, edo gurean, Administrazioetako euskara teknikarientzat
Onomastika, eta bereziki seinalizazio alorretarako mintegi batzuk antolatzea
hitz egin dugu.

Euskaltzainburuak 1989 geroztik emandako ildoari jarraituz, alegia, 4, 4,
3 delakoa, 1999rako batzar egutegi hau aurkezten dut gaurko Zuzendaritza bi
lera honetara, beronek bere iradokizun eta oharrak egin ondoren, abenduko
osaka bilkuran aurkezteko moduan.

Urtarrilaren 29an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura" egoitzan,
Bilbon.

Otsailaren 26 eta 27an, azken ostiral-Iarunbatean, Rene Lafonen men
deurrenkari, bere omenezko liburua aurkeztuz, XI. Bame Jardunaldiak eta hi
leroko arrunta, Lapurdin.

Martxoaren 26an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura eta Ordez
karitza berriztatuaren inaugurapena, Donostian.

Apirilaren 23an, azken aurreko ostiralean, hileroko osaka bilkura, egoi
tzan, Bilbon, eta, arratsaldean eta biharamunean goizean EUDELekin Ono
mastika Mintegia.

Maiatzaren 28an, azken ostiralean, hileroko osaka bilkura, Donostiako
ordezkaritzan.
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Ekainaren 24 eta 25ean, azken ostegun-ostiralean, Aingeru Irigarai eus
kaltzainaren mendeurrena eta Gramdtica Bascongadaren 100. urteurrena, VI.
Gramatika Jardunaldiak eta hileroko osaka bilkura, Etxarri-Aranatzen.

Uztailaren 30ean, azken ostiralean, hileroko osaka bilkura, Donostiako
ordezkaritzan.

Irailaren 24 eta 25ean, azken ostiral-Iarunbatean, Aramaioko Euskal
Jaien mendeurrena, IV. Jagon Jardunaldiak eta hileroko osaka bilkura, Oleta
-Aramaion.

Urriaren 29an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura, egoitzan, Bilbon.

Azaroaren 26an, azken ostiralean, hileroko osoko bilkura, Donostiako or
dezkaritzan.

Abenduaren 17an, ostiralez, hileroko osaka bilkura, egoitzan, Bilbon.
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EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAIUPV
R.A.L.V./EUSKALTZAINDIA

1998.eko Hitzarmena

Euskal Herriko Unibertsitateko emektorea den Pello Salaburu Etxeberria
jaunak eta Euskaltzaindiko burua den Jean Haritschelhar jaunak, Bilbon bil
durik, 1998ko abenduaren 11an, honako hau erabakitzen dute:

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) eta Euskaltzaindiak lankidetza hi
tzarmena sinatua dute elkarlana sustatzeko eta bi erakundeetako kideentzat in
teresgarri izan daitezkeen lanen argitalpenak bultzatzeko. Lan horietarako
7.729.495 ptako diru kopurua jarriko du EHUk eta Euskaltzaindiak jartzen di
tuen baliabideak beste horrenbestean baloratzen dira. Hala egitea erabaki zuen
erakunde bien Jarraipen batzordeak bere azkeneko bilkuran, 1998ko uztailaren
22an.

Honako hauek dira diru honekin bideratzen diren lanak:

I. Toponimia Medieval del Pais Vasco - III (H-O) 2.595.840
2. Toponimia Medieval del Pais Vasco - IV (P-Z) 2.595.840
3. Moifologia del verbo auxiliar bajonavarro occidental 2.537.815

7.729.495 pta.

Bestalde, EHUko euskal ikasle eta irakasleen prestakuntzari eta gaurko
tzeari begira, eta araugintza berria zabaltzeko Euskaltzaindiak duen egitasmoari
begira, guztiz interesgarria ikusten da ondoko 1anaren argitalpena bultzatzea:
EHUko Euskara Institutuak prestatu duen Euskaltzaindiaren Araugintza Be
rria. Hobekuntza lkastaroa (1998) liburua.

Dokumentu hau sinatzen denean ordainduko dio EHUk Euskaltzaindiari
7.729.495 pezetako kopuru hori, aldi bakarrean.

Eta hau sinatzen da Leioan eta Bilbon, 1998ko abenduaren 1lan.

Pello Salaburu Etxeberria jauna, Jean Haritschelhar jauna,
Euskal Herriko Unibertsitateko euskaltzainburua

crrcktorea
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EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA (EUDEL) ETA
EUSKALTZAINDIAIR.A.L.V.lA.L.B.

HITZARMENA

Jose Marla Gonz61ez Zorrilla jauna,
EUDELko elkarteburua

CONVENIO ENTRE EUDEL Y EUSKALTZAINDIA PARA LA NOR·
MALIZACION DE LAS DENOMINACIONES DE ENTIDADES LO·
CALES, BARRIOS Y CALLES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

. VASCA

Salon de Aetos de EUDEL

Bilbao, 15 de marzo J999

Egun on guztioi:

Dakizuenez, gaur bildu gaituen HitzarmenaEuskadiko Udalen Elkarteak
eta Euskalkaindiak elkarrekin hartutako iniziatiba baten emaitza da. Hitzarmen
honek Euskal Autonomia Erkidegoko herri, auzo eta kaleen izenen normali
zazioa izango du helburu nagusi.

* * *

Como sab€is, hoy la Asociaci6n de Municipios Vascos, EUDEL, y la Aca
demia de la Lengua VascalEuskaltzaindia, van a proceder a la firma de un
Convenio de eolaboracion entre ambas instituciones. El objeto del mismo es
la creaci6n de una base de datos que permita regularizar y normalizar los nom
bres de todos nuestros Municipios, barrios y calles, atendiendo a la historia y
tradici6n que dieron lugar a sus respectivas denominaciones.

Esta iniciativa se viene a sumar a anteriores acciones en el mismo sentido,
llevadas a cabo en 1986 y 1994 por la Secretarfa General de Polftica Lingiifs
tica del Gobierno Vasco, y pretende actualizar y completar ese trabajo.

Desde la perspectiva de EUDEL, el Convenio que hoy firmamos, la labor
de investigaci6n subsiguiente, y la configuraci6n de una base de datos de estas
caracterfsticas supone un servicio mas a nuestros municipios.



488 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

El proceso de nonnalizaci6n de una lengua, como el que el euskera esta
experimentando, mantiene multiples vertientes de trabajo. Y una de las mas
importantes es la que hoy emprendemos.

La discriminaci6n legal y social de una lengua, que hasta la llegada de la
democracia no contaba con el reconocimiento de los poderes publicos, repre
sent6 durante largo tiempo una oportunidad para el olvido, y facilit6 que se
difuminara, tambien desde el punto de vista toponimico, esa valiosa herencia
cultural.

Desde el punto de vista de EUDEL, es esta una oportunidad para la re
cuperaci6n de ese legado y para su actualizaci6n dentro de una sociedad mo
derna donde al fin la lengua vasca ve reconocido el lugar que se merece en el
seno de su propia tierra.

Para llevar adelante ese objetivo, EUDEL aporta una importante dotaci6n
econ6mica, y Euskaltzaindia, por su parte, una contrastada competencia cien
tffica, asentada en muchas decadas de trabajo e investigaci6n. Este esfuerzo
conjunto pennitira proporcionar a nuestros ayuntamientos un instrumento para
la fijaci6n definitiva de las denominaciones de sus municipios, de sus barrios
y de sus calles mas tradicionales. La nueva base de datos se encontrara en todo
momenta a disposici6n de las entidades locales.

Quisiera resaltar incluso el valor de trabajos como el que vamos a em
prender desde una perspectiva mas personal. En zonas como aquella de la que
procedo, la Margen Izquierda de Bizkaia, el euskera dej6 una difusa memoria
toponfmica que queremos y debemos recuperar. Hacerlo asi supone reconstituir
tambien una parte irrenunciable de nuestra propia historia local, 10 cual cons
tituye un referente imprescindible en la definici6n de nuestra identidad colec
tiva.

Se trata, sin duda, de una deuda que tenemos con nuestro propio pasado,
con la memoria, intima y entranable, de nuestros pueblos y ciudades, pero tam
bien, y quizas sobre todo, una obligaci6n moral de cara al futuro: la necesidad
de entregar a las futuras generaciones el referente claro de su historia y de sus
mas antiguas tradiciones.

Eskerrik asko.



EUDEL·EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
HITZARMENA SINATZEA

Bilbon, 1999-III-15

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Jose Maria Gonzalez Zorrilla, EUDEL-eko presidente jauna,
Josune Ariztondo, Hizkuntza Politikarako sailburuorde anderea,
kazetari jaun- andereak. Agur.

Eskerrak bihurtu nahi dizkizut EUDEL-eko zuzendari jauna, orain bertan
eskaini dizkiguzun hitz goxo eta harrera onarengatik. Ez ditut ahantziko, Jo
sune Ariztondo anderea, Euskaltzaindiari opa dizkiozun laudorioak. Erran du
zun bezala, Euskaltzaindia lanean ari da, politikaren eta ideologien gainetik
hizkuntzaren aIde, hizkuntzaren normatibizazioaren esparruan. Herriaren zer
bitzuan ari da, eta legeak aitortzen dizkion alor eta esparruetan aholkuak ema
ten dizkie Herri Aginteei hala eskatzen dutenean. Hizkuntzaren batasunari da
gokionez, Akademiaren erabakiak Euskal Herri osoarentzat dira, nahiz
Administrazio ezberdinetan antolatua izan: Euskal Autonomia Erkideagoa, Na
farroako Foru Erkidegoa eta Iparraldea.

Euskaltzaindiko batzordeetan garrantzitsuenetakoa dugu Onomastika.
Denbora luzez ari da toponomia aztertzen, bai bertakoa eta baita Euskal He
rritik kanpokoa ere (munduko estatu-izenak, ibaiak, etab.). Hemen zaudete
komunikabideetakoak: sarritan erabili behar dituzue euskaraz herri-izenak,
kanpoko hirien izenak, auzo-izenak, eta norbaitek esan behar du nola diren
horien izenak euskaraz. Lan hori Euskaltzaindiak egiten duo Aurrean ditut
Henrike Knorr, Onomastika batzordeburua, Mikel Gorrotxategi, batzor
de-idazkaria eta Jose Luis Lizundia, batzordekidea, eta horien ia eguneroko
jardunean dago Onomastikari buruz Ian egin beharra: ikerketak egitea, ha
lako edo bestelako herri-aginteek eskatutako irizpena prestatzea, hiritarren
kontsultak erantzutea, etab.

Gaur EUDEL-ek eta Euskaltzaindiak sinatu dugun hitzarmena, elkarrekin
lanean arituko garen denbora luze eta emankor baten hasiera besterik ez izatea
nahi nuke. Euskaltzaindiak, jarri zaizkion baliabideekin, herri-izenak, kale-ize-
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nak, auzo-izenak ikertuko ditu, eta aha! den neurrian horien guztientzako iriz
pide bateratuak jarriko ditu, horre!a Ian hori udal guztientzat baliagarria izan
dadin, eta egingo lanaren emaitza EUDEL-i ere emanen dio.

Amaitzeko, berriz ere mila esker EUDEL-eko presidente jaunari, Hitzar
men honen bidez Euskaltzaindiaren esku jartzen dituen baliabideengatik.



1999ko HITZARMENA, EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA
REN (EUDEL) ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKOA, EUS
KAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HERRI, AUZO ETA KA-

LEEN IZENEN NORMALIZAZIORAKO

BILDURIK

Batetik,

JOSE MARIA GONZALEZ ZORRILLA jauna, EUDELeko Elkarteburua

Bestetik,

JEAN HARITSCHELHAR DUHALDE jaun txit argia, euskaltzainburua

Alderdi biek aitortzen diote elkarri agiri hau sinatzeko ahalmena, hori dela
eta, honako hau

ADERAZI DUTE:

a) 1986an Euskaltzaindiak Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien ize
nen zerrenda egin zuen (Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Herrien Izenak).
Lan hori Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak ar
gitaratu zuen eta, guztira, 1.225 biztanle-entitateren izenak zeuden bertan bil
duta.

b) 1994an Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailordetzak
(HPS) Euskaltzaindiaren zerrenda oinarritzat hartuta eta Euskal Autonomia Er
kidegoko udalen laguntzaz beste zerrenda bat prestatu zuen, osatua eta udalen
borondatea jasotzen zuena. Trebifioko izenak gehitu ondoren, 1.368 izenez osa
tutako zerrenda burutu zen.

e) 12 urte baino gehiago pasatu dira Euskaltzaindiak prestatutako zerren
da hura argitaratu zenetik eta, hori dela eta, zerrenda hori berriro aztertu, zu
zendu eta eguneratzeari egoki deritzogu.

d) Euskaltzaindiak eta Herri Aginteek 1999rako sinatu duten Protokolo
erantsian honako hau adierazi dute gai honi buruz: "Bestalde, onomastika alo
rrean, Euskaltzaindiak eta EUDELek lankidetza hitzarrnena sinatu ahal izango
dute, baldintza hauek bete beharko dituztelarik:
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1. Hitzarmena sinatu eta jarraipen batzorde bat izendatuko da.

2. Batzordea erakunde hauetako bina kidez osatua izango da: EuskaI
tzaindia, EUDEL eta HPS.

3. Batzorde horren eginkizuna Euskaltzaindiak aurkeztutako Ianari eta
diru-kontuei buruzko txostenak jasotzea eta aztertzea izango da.

4. Herri Aginteek Iankidetza-hitzarmenaren berri izango dute eta buru
tzen ari diren Ianei buruzko informazioa jasoko dute.

5. Euskaltzaindiak hitzarmenean jasotako Ian-programen emaitzak HPSk
duen datutegian bilduko ditu.

6. Dirulaguntzari dagokionez, Herri Aginteek onomastika alorreko Ianak
burutzeko jarritako bost miloiko diru-kopuruaz gain, EUDELek beste bost mi
Ioiko diru-ekarpena egingo du 1999. urtean.

7. Horretaz gain, Euskaltzaindiak hitzarmenak egin ahal izango ditu, ono
mastika alorrean, udalekin bertako Ian zehatzak burutzeko. Horrelakoetan, he
mengo metodologia bera jarraituko da eta emaitzak HPSren datutegian jasoko
dira.

8. Euskaltzaindiak berehala ekin beharko lioke bere Iantaldea finkatzea-
ri".

Esandako guztia kontuan hartuta, alderdi biok hitzarmen honetarako baI
dintza hauek ezartzea erabaki dugu:

BALDINTZAK

1. Helburua

Hitzarmen honen helburu nagusia datu-basea egitea da, eta datu-base hori
Hizkuntza Politikarako Sailordetzak EAEko toponimia normalizatzeko jadanik
garaturik duen datu-basean txertatuko da. Horretarako honakoak egingo dira:

a) Euskaltzaindiak toponimiari buruz gaurdaino egin dituen Ianen inben
tarioa egin.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-entitateen Izendegia argitaI
pena aztertu, zuzendu, bateratu eta eguneratu.

c) Kale-izendegietan agertzen diren arazo nagusiak identifikatu, aztertu
eta irtenbideak eskaini.

d) HPSk duen toponimia datutegian toponimoen normalizaziorako pro
posamena egiteko erabili diren hizkuntza irizpideak aztertzen hasi.
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2. Baliabideak
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Lan hori egiteko Euskaltzaindiak bere baliabideak erabiliko ditu, bai ma
terialak bai giza baliabideak, eta gaur egun HPSn dagoen datu-basea ere era
biliko duo

3. Epea

Hitzarmen hau urtebete egongo da indarrean, 1999ko urtarrilaren batean
hasi eta abenduaren hogeita hamaikara arte. Hurrengo ekitaldietarako hitzar
menaren epea luzatu edo edukiak zabaltzeko beharrezkoa izango da bi alder
diok berariazko onespena ematea.

4. Finantziazioa

a) EUDELek Ian horretarako gehienez eta guztira BOST MILlO! PE
ZETAKO (5.000.000 PTA) dirulaguntza emateko konpromisua hartzen duo

b) EUDELek lau zatitan emango du dirulaguntza hori, bakoitzean MI
LlO! BAT BERREHUN ETA BERROGEITA HAMAR MILA PEZETA
(1.250.000 PTA). Lehenengo zatia 1999ko martxoaren 3ln emango du, biga
rrena 1999ko ekc;ljnaren 30ean, hirugarrena irailaren 30ean eta laugarrena
1999ko abenduaren 3ln.

c) Dirulaguntza horiek eskuratu ahal izateko Euskaltzaindiak lanaren
egoerari buruzko errendapen-txostena aurkeztuko dio EUDELi hiruhilero.

5. Jarraipen batzordea

a) Bi alderdiek Jarraipen batzordea eratzea erabaki dute. Batzordeak sei
kide izango ditu eta horien zeregina hitzarmen honetan zehaztutako jarduera
-plana gainbegiratzea, kontrolatzea, zuzentzea eta horri buruzko akordioak har
tzea izango da.

b) Horretarako Euskaltzaindiak, EUDELek eta HPSk bina kide izenda
tuko dituzte.

6. Zabalkundea

a) Euskaltzaindiak datu-basearen ale bat EUDELi emango dio.

b) EUDELek hitzarmen hau bere elkartekideen artean zabaltzeko kon
promisua hartzen duo
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c) Datu-basea erabiltzaile estrategikoen esku jarriko da. Hitzarmena si
natu duten alderdiek jabetza-eskubide berak izango dituzte.

Edozelan ere, Jarraipen batzordeak datu-base honen erabilgarritasunari bu
ruzko proposamena egin dezake, datu-basea behin betiko bukatuta egon baino
lehen.

7. Arazoak

Jarraipen batzordearen zeregina izango da bi alderdien artean sortutako
edozein arazo aztertzea eta konpontzea.

Bi alderdiak ados daude adierazitako guztiarekin, eta agiri hau izenpetu
dute.

Bilbon 1999ko martxoaren 15ean.

JOSE MARIA GONZALEZ
ZORRILLA,

EUDELeko ELKARTEBURUA

JEAN HARITSCHELHAR
DUHALDE,

EUSKALTZATNBURUA
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COMMENTAIRE CRITIQUE SUR LES "MATERIALES PARA
UN DICCIONARIO ETIMOLOGICO VASCO", ASJU XXVIII,

1994.2, pp. 631·682

16-Xl-1998

Michel Morvan

P.631

Lertzun l L 'grulla', lertxoin AN, BN, lersoin G, lertxun AN, L 'id.'. Bou
da Hom. Urq. 3, 226, BKE 26 Y EJ 3, 326 une las variantes lertsun, lerstun,
letson, letxun, letsun y compara avar latchen (lacen), lak y darg. latchin (lacin)
circ. letchi (leCi) 'alc6n'. J. Braun Iker 1 215 y 218 compara v. georg. qanca
« qanca) 'garza'. EWBS junta las diversas variantes de lertzun y les atribuye
origen romanico. De una forma fundamental *gartzun, esp. garza, cat. garsa
(?).

La comparaison etablie par les uns et les autres, que ce soit J. Braun avec
qanca ou EWBS avec sa reconstruction totalement gratuite *gartzun ne me pa
ralt pas du tout convaincante. II faut etre honnete et avouer que pour Ie moment
Ie basque lertzun garde son mystere. Donc etymologie obscure!

P. 632

Letorkekik. Segun indica Tovar Lex. Iber. 312. Biihr 413 compara este
termino vasco ('te vendrfa') con iber. legusegik (?).

Cette forme conjuguee est totalement inutile dans un dictionnaire etymo
logique et bien trop aleatoire de toute faeon quant a la comparaison avec Ie
segment ibere. Restons-en a etorri!

Letoi S, letoin AN, L, BN letu 'laton'. Sin duda del romanico en relaci6n
con fro laiton (ant. fro leiton), esp. (a)laton, etc.

La forme letu est empruntee au gascon letott.

P.633

Leza, leze vid. leuso l
•

Le renvoi a leuso est quelque peu choquant, puisqu'a l'entree leuso on
nous renvoie a leze! De plus Ie terme leze "gouffre" est entierement autonome
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et merite bien sur une veritable entree avec des comparaisons tres importantes
it travers la toponymie fran<;aise comme par exemple avec Ie nom du depar
tement de la Lozere qui est un ancien Lesura derive de *lese selon toute vrai
semblance ainsi que les nombreux Lez, rivieres des departements de I'Ariege,
de la Dr6me, du Vaucluse ou de la Haute-Garonne qui derivent d'une base
pre-indoeuropeenne *lese, *lesa- "escarpement rocheux". II faut y ajouter cer
taines rivieres de Savoie comme la Leysse (fiumen Lesie en 1044) ainsi que
les toponymes catalans Lis (Val d'Aran), Lies (Cerdagne) cites par J. Coro
minas VII Congr. Ling. Roman. 2, 411.

P.634

Libru (R), liburu. V, G, AN, L, BN 'Iibro'.

On ne comprend absolument pas pour quelle raison c'est la forme dialec
tale roncalaise qui est mise en entree. C'est absurde. Peu importe qu'elle soit
plus proche de I'etymon latin librum, ce qui compte c'est la forme basque ac
tuelle liburu, qui couvre l'ensemble du domaine basque, bien evidemment.

P.635

Liki V 'cierta planta endeble', G 'pegajoso', likin V 'cubierto de sudor,
pegajoso', 'viscosidad'. Pertenecen al mismo grupo likinkeri V 'Iascivia', li
khiskeri, likiski 'suciedad', likistu, y otras formas. Todas derivadas de liga2,

lekeda (qu). CGuis. 244 apunta allat. ligare. Iribarren registra liquia en Corella
y Cintruenigo 'Iiga para cazar pajaros'. Estos distintos derivados tienen rela
ci6n con likits V, G, AN, likhits L, BN, S 'puerco, sucio, inmundo', likitx G,
AN 'zorra' (mujer de mala vida).

II convient de mentionner absolument la forme ligi (cf. Ie toponyme bas
que Liginaga > Laguingue) et la variante zikin "sale". Enfin une comparaison
avec Ie finnois lika, likainen "sale" serait la bienvenue.

P.637

Linja S 'ropa blanca interior' (EWBS menciona las variantes linje, lini).
Del fr. linge segun Ducere RLPhC 13, 222 (en ultima instancia, del lat. li
neum).

La forme souletine n'est certainement pas un emprunt au fran<;ais, mais
plut6t un emprunt au bearnais linja.

P.642

Lodoe V 'afiublo, enfermedad del trigo', ludoe V 'id.', lod6n 'id.' ('tiz6n
del trigo 0 del maiz'; segun Baraibar RIEV 1,360, de loitu 'ciscar, manchar').
Bouda BAP 11, 200 dice que la raiz *lod puede compararse con georg. od-i,
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si se admite una 1- protetica. Comparaci6n con avar L'a'u, Uslar L'a(w)u, 'he
rrumbre', dialec. tambien 'niebla', afiublo. Pero se puede analizar vasco lud
y recurrir al oblicuo avar L'a'uda-. Se debe tomar un compuesto para explicar
doe; ludoe de *lu-loe disimilado; diferenciar el hipotetico -loe con vasco loi
'sucio'. El mismo autor Hom. Urq. 3, 210 insiste en el cauc. oriental. Cree
plausible la comparaci6n con el georgiano.

Si Ie 1- est veritablement une prothese, alors la comparaison avec Ie geor
gien od-i est effectivement possible, mais aussi avec Ie basque odoi, odei "nua
ge" tres proche aussi bien morphologiquement que semantiquement de lodoe
car Ie lien entre "nuee, nuage" et "nielle des bles" apparait clairement dans
l'espagnol afiublo.

P.642

Logi AN 'sucio' AN, salac. 'barro', logidoi salac. lodazal. Mich. BAP 6,
455 da ademas lohi 'barro', loi V, G, AN 'id.', 'sucio'. CGuis. 31 y 217 com
para esp. lodo (de lat. lutum). Mich. BAP 11, 566 (en resefia a Hubschmid
Pyrenaenw.) dice no saber si con provo louino 'terreno humedo, pantanoso' no
se podrfa comparar vasco lo(h)i, logi 'sucio, lodo, pantano' con algun derivado
en este ultimo sentido, como ya hizo Bahr Bul 26 referiendose a Lougeon helos
(ilirico) (de i.-e. *leug- Mich. I.e. cree que la mecanica del metodo compa
rativo exige la admisi6n de dos fonemas distintos, representados por g y h
intervocalicas para el vasco comun. Biihr I.e. menciona divinidades hispanicas
Lougones Uxamae, Lougiae y otras formas, por ej. el nombre del pueblo de
los Lugii en Bohemia (los registra Tovar Estudios 78, que recoge a Bouda EJ
2, 5 refiriendo la palabra al caucasico). Goutman RLPhC 44, 73 y RIEV 7, 572
compara eston. loga 'fango, suciedad'. EWBS 10 considera de origen celtico;
forma presunta loti, ant. irl. loth (i.-e. *leu- 'suciedad'), lat. lutum, esp. lodo.

Giacomino RelazionP y Gabelentz 208 compara copto loihe 'charco'. Sch.
RIEV 7,303 cita bereb. aljJu, tuar. iluk, copto elloihe mencionado. Formas que
cita Tromb. Orig. 135, ademas de otras ya mencionadas. Mich. Pirineos 10,
436 ve alo(h)i, logi como identica en la forma a la primera parte del aquit.
Lohixsus, Lohitton, Gorostiaga FLV 39, 113 deriva loi del ant. fr. boe; cf. igual
mente Pokorny ZCPh 21, 138. ..

Ala meme page 642 on trouve l'entree loi avec un renvoi al'entree logi.
n n'y a pas d'entree pour lohi, or c'est pourtant cette forme qui devrait tenir
lieu d'entree, et non pas loi. Quant alogi, il s'agit probablement d'une variante
secondaire de lohi attestee seulement en haut-navarrais. La forme lohi est en
fait la seule qui vaille une veritable entree, d'autant plus qu'elle est tres cer
tainement connue des l'aquitain comme Ie montrent les formes citees du type
Lohixsus, Lohitton.
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Loti 'somnoliento'. Para Tromb. Orig. 135 corresponde a1 bantu loti 'sue
fio', bedja du-ti 'id.'.

Que voila une comparaison navrante! 11 est evident que loti est un adjectif
en -ti (gezur-ti "menteur", etc.) derive de 10 "dormir". C'est aussi simple que
cela.

P.645

Lotzolo L, BN, S 'regordete'. Bouda EJ 3, 117 10 relaciona con zokolo R
'gordo', 'achaparrado, rechoncho'.

Avant de comparer ce terme a zokolo, assez proche en effet, il faut d'abord
citer sa parente plus qu'etroite avec la forme potzolo dont Ie sens est Ie meme.

P.645

Lualdi 'terraplenamiento'. Indica Holmer BAP 12, 391: de lur, y la final
-r es un afijo. Desde el punta de vista de la semantica comparativa nada impide
la combinaci6n del tema vasco lu- con el hom6fono en sumerio lu (acad. ame
lu) 'hombre' (?).

Cette explication est bien hasardeuse. Rien ne prouve que lur "terre" soit
un compose lu-r avec affixe ou suffixe -r. Quant a la comparaison avec Ie
sumerien lu "homme", Bible ou pas, homme tire de la terre ou pas, elle est
peut-etre ingenicuse, mais demeure totalement en l'air en l'etat actuel des con
naissances.

P.647

Lumare 'baHena'. De leo maris, dice con interrogante CGuis. 272.

Le terme lumare a fort peu de chances d'etre leo maris! On ne saurait Ie
separer du terme lumera G, AN 'grasa 0 aceite de peces', AN 'baHena' pour
tant etudie a la meme page avec une tout autre explication!

P.648

Lur, ltir S 'tierra'. Se han sefialado conexiones celticas por varios autores,
Tovar, BAP I, 37 YEstudios 73 relaciona con ir!. lar 'tierra, suelo', gales !lawr,
ant. corn. lor, bret. leur. Segun este autor es i.-e. (ing!. floor, a!. Flur). Remite
a lat. planus, palam (W.P.). Segun Pokorny BAP 3, 113 (en contestaci6n a
Tovar) no cree probable que tenga que ver con el celta primitivo laro-. Cha
rencey RIEV 2, 664 anota c6mo el P. Fita 10 habia aproximado al celta (cf. ir!.
lar 'umbral, suelo'). Este mismo autor RLPhC 24, 153 compara el ya citado
ir!. lar, laer, corn. ler, gales !laur, bret. leur: < plaros (planus en lat.). Aunque
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la aproximaci6n al irl. parece prometedora (VGKS 1, 40), su .solidez se des
vanece. Acaso cabrfa comparar Itur- (en CIL 23 (cf. Mich. TAV 15). Compa
raciones similares presenta Mich. Pas. Leng. 136 y Campi6n EE 41, 162.
Rohlfs Gasconz 52 compara vasco lerra 'resbalar, resbaladero' con gasc. es
lerra, eslerro 'resbaladero' para los troncos cortados. (Esto mismo en Coro
minas Top. Hesp. 2, 111). FEW 5, 471 s.u. lurr- (vasco ant.) 'tierra' (con art.
lurra). El vasco lur acaso este influido por elur 'nieve'. Derivado serfa lurte
BN. De este el arag. lurte 'avalancha'. La forma vasca mas frequente lurta (y
lita R) significa 'corrimiento de tierras, avalancha'. Se halla tambien elurte
'gran cantidad de nieve'. En BN luta y lita (Duv.) 'corrimiento de tierras'. Del
arag. alud 'avalancha', el esp. de la misma forma. Hubschmid ELH 1, 53 repite
gran parte de estas formas de Arag6n conectadas con las vascas, que son, sin
duda, el origen de aquellas. Este mismo autor Thes. Praerom. 2, 24 vuelve
sobre 10 ya expuesto y menciona Lescun lur 'avalancha' bearn. eslurra 'des
lizarse', eslur 'id.'. En la critica a Schmoll IF, 71 en la o.c. insiste en estas
comparaciones. El mismo Hubschmid Med. Substr. 40 sugiere una aproxima
ci6n al bereb. tamurt, netmurt con la significaci6n de 'terrestre', es decir, la
de vasco lurtar.

Es interesante X. Ravier ZRPh 100 (1984), 604 en su estudio Le theme
'lur' dans Ie lexique gascon, en Festschr. J. Hubschmid 937ss. Examina vasco
lur 'tierra, campo' y una serie de derivados en gasc6n. (Vid. lurta y variantes).
Bouda BKE 90 se opone a la etimologfa chukche propuesta por Uhl. Affin. 9,
y en Hom. Urq. 3, 211 s. compara avar -L' 'debajo' (en r-aL' 'tierra'). Para
el sentido, cf. circ. tch'<J 'tierra', tch'e 'debajo'. La rafz vasca es *1. Los com
puestos con lu- inicial resultan de lur-, p. ej. luikara, lur(r)ikhara 'temblor de
tierra' (!). Vasco lur 10 relaciona con ilirio *i-llur astir Symbolae Rozwalouski
1, 309 (!). Gabelentz 89 y 108s. con cab. alud 'barro'. Garrido EE 54, 183 con
jap. kuga (!). Mukarovsky GLECS 10, 182 Y 11, 87 con somali duul 'tierra'
y en Mitteil. 2, 143. Braun Iker 1, 218 acude al v. geor. noqa « *na-qwa)
'tierra' .

Avant toute chose, il fallait signaler Ie parallelisme plus que troublant, en
basque meme, des doublons lurlelur et zurlezur, respectivement "terre/neige"
et "os/bois"qui denotent une couche substratique prehistorique evidente re
montant au moins au neolithique et peut-etre au-deUI, au paleolithique supe
rieur. C'est beaucoup plus important que les vagues comparaisons avec Ie cel
tique par exemple qui ne convaincront pas grand monde parmi les bascologues
serieux, surtout lorsqu'on en arrive a une equivalence entre Ie basque lur et
l' anglais floor!! En revanche les comparaisons avec Ie gascon sont nettement
plus pertinentes. Quant a celles de 1. Braun avec Ie caucasien no-qa < *na
qwa "terre", il vaut mieux ne pas faire de commentaire! Ie me suis deja ex
prime la-dessus dans mon ouvrage sur les origines du basque (Morvan, Bor
deaux, 1996). Avec un peu d'ingeniosite, on peut inventer toutes les corres-
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pondances phonetiques que l'on veut. Ramener la racine du mot basque a *1
est egalement completement deraisonnable.

P.650

Llerko (R) 'pino pequeno'. Segun GDiego Dial. 207, de lat. larice.

Cette comparaison n'a aucune valeur. Le latin larix "pin, meleze" n'a que
faire ici. Le terme basque est un simple compose de ler "pin" suivi du diminutif
-ko! Certains chercheurs sont vraiment dans la lune.

P.651

Ma-altza G 'guapero, peral silvestre'. De altz 'aliso'; cf. Bouda Et. n.O 82
y EJ 3, 133.

On ne voit vraiment pas Ie rapport entre Ie poirier sauvage et I'aulnel! II
s'agit en realite d'un derive de madari "poire" avec un suffixe -tz typique des
noms de vegetaux. II faut donc partir de *madal-tz (cp. hari-tz, ame-tz, etc.).
L'evolution phonetique est madaltz > maaltz avec chute du d- intervocalique.

P.651

Maasti V, AN, mahasti L, BN 'vina', maats v, mahats L, BN, S 'uva'.
Mich. BAP 6, 452 toma la ultima aplicaci6n de la teorfa del desdoblamiento
de vocal ma(h)ats.

C'est mahats et non pas maasti ou mahasti (derive en -ti/-di "lieu") que
I'on doit mettre en entree!

P.654

Maidam 'persona poco estimable'. Segun Larrasquet 176, prestamo del
beam. mairam 'ganado', 'gente despreciable'.

Cette entree est asupprimer purement et simplement, car aucun terme bas
que ne finit par om!!

P. 656

Maiorana V 'mejorana' (Bot.). Segun CGuis. 285 del provo mayorana. Cf.
port. maiorana, esp. mayorana y mejorana, fro marjolaine, etc., del lat. ama
racus, que dio en b. lat. majoraca.

Encore Ie proven~al! II suffit de dire "emprunt a I'espagnol".
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Maira G, AN, L, BN, maire AN 'artesa'. De mai 'mesa' ...

Cette etymologie est en contradiction avec celIe qui est donnee ala page
654 pour la variante maida, qui viendrait du latin magida "petrin".

P.658

Maizango AN, L, BN, maizanko R. De mai y del esp. zanco, de zanka, y
este del al. Schenkel.

Cette etymologie est fantaisiste. II s'agit simplement d'un compose basque
mai-zango. II n'est pas necessaire de citer l'origine de zango dans Ie cas pre
sent, et encore moins l' allemand Schenkel!!

P.659

Makal V, G, AN 'debil', 'enfermo', 'debilitarse, acobardarse'.

II faut citer egalement la forme magalo BN "debile".

P. 663

Malur salac., lamur (probable metatesis), malura 'lastima', 'desgraciado'
(Sch. BuR 36). Azkue 10 deriva del fro malheur 'desgracia'. Larrasquet 176 del
beam. malur. En Lh. malura L, BN, malura S tambien del beam. malur.
C.Guis. 258 anota la forma malhurus junto a malur, del fro malheureux, mal
heur 'mala hora, desdicha'.

C'est bien un emprunt au gasconlbearnais et non pas au franc;ais. Par con
sequent Ie derive malhurus est egalement emprunte au gascon/bearnais malurus
et non au franc;ais malheureux.

P.665

Man V 'potestad, autorizaci6n, facultad', 'consentimiento', L 'prodama de
matrimonio'. Segtin Uhl. Bask. Stud. (1811), 8-2, 204 Y RIEV 4, 74, del fro
ban. En esp. e ital. banda; b. lat. bannum, y este del germ. bandv ('pregonar,
condenar'). Algo similar en EWBS (del i.-e. *bha- 'decir') (?). En la acepci6n
de 'calma' 10 da CGuis. 221, dellat. mansus (?).

Les points d'interrogation sont les bienvenus. II est fort peu probable que
l'on ait affaire ici aun emprunt au franc;ais ban. Pour Ie premier sens en tout
cas, il convient de se reporter amana "pouvoir, autorite". Le terme franc;ais
pourrait a la rigueur s'appliquer a la forme labourdine qui a Ie sens de "pu
blication de mariage".
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Manent S 'sumiso, obediente'. Lh. compara lat. manentem. Le sigue
EWBS. Es de observar que el provo manent significa 'rico'. La voz debi6 de
ser tomada cuando segun el derecho feudal el ff. manant significaba 'sometido
a la potestad judicial feudal'.

La premiere chose a faire dans Ie cas present consiste a verifier d'abord
si ce n'est pas un emprunt au beamais (et non au proven~al!) etant donne la
localisation souletine du terme etudie.

P.676

Marro AN, L, BN 'morueco, carnero no castrado'. Luchaire Origines 46
aproxima al land. marri, arm. marrou, marrot, marret, y acude al lat. mas, 
aris 'macho', cat. marra. Iribarren 324 registra marro en Baztan, Erro y otros
lugares. Lh. compara igualmente beam. marrou (al que sigue EWBS), y 10 mis
mo hace Charencey Rev. Museon 4 (cita de Unamuno ZRPh 17, 143). Rohlfs
Gascon2 49 agrupa las siguientes formas: gasc. mar, marrou, marc, marra,
marrer, marda, mardang, ant. gasc. marron, cat. marre, marda, arag. mardano,
esp. mardai (Alava), astur. maron, vase. marro. Compara este 'mugido', ma
rraka 'balido'. Dice que es imposible de identificar el termino que tratamos
con el lat. mas 'macho'. Aiiade que es probable que S. Isid. haya latinizado la
palabra iberica indfgena, aproximandola a marem (Henschel 24) . En la misma
linea Bouda EJ 3, 127, que menciona e1 REW 5374. Hubschmid ELH 1, 52
atribuye a la misma el esp. morueco, esp. ant. marueco, port. marroco 'car
nero' ...

II faut souligner ici Ie caractere pre-roman, peut-etre iberique ou aquitain
en effet de la base *marr-, mais aussi rappeler que d'autres termes du meme
type sont presents en espagnol comme par exemple perro "chien", forme non
latine en opposition ou concurrence avec can du latin canis "id.". La mor
phologie etant la meme, on a bien affaire aune serie de termes pre-romans ou
pre-celtiques.

P.679

Matalezur AN 'hueso maxilar'. De mataie (V. Eys) y el vasco zur 'hueso'.

Non, ce n'est pas Ie basque zur, qui signifie "bois", mais ezur "os".

P.681

Mats V, G, AN, salac., R 'uva'; var. maats V, mahats.

C'est la forme mahats qui doit etre mise en entree et non mats.
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1. ARESTIKOAK

Gizaldi luzez hizkuntza klasikoa izan du medikuntzak. Europa zabaleko
unibertsitate gehienetan aurreko mendean utzi zitzaion medikuntzarako latina
erabiltzeari eta hizkuntza nagusiek jakitate honen adierazpideetara egokitu be
harra izan zuten, latinaren ildoari jarraituz batzuk eta norberaren berezitasunei
edo nortasunari eusteko joeraz beste batzuk.

Unibertsitatearen euskalduntzea dela bide euskara sendo abiatu bada ere
osasun arloan, ukaezina da belukoak garela eginkizun honetan eta medikuntza
euskaratzeko bidean oraindik ere lehenengo urratsetan garela.

Bilduma hau egiteari lotzera eraman gaituena baliabide-beharra izan da.
Azkeneko bi hamarkadetan medikuntzarako hiztegigintzan egin diren urratsak
goraipagarriak eta guztiz beharrezkoak izan dira (1-8), baina nekez asetzen di
tuzte Medikuntza Fakultateak gaur dituen beharrak, eta are gutxiago hurrengo
urteetan klinika mailako ikasturteetan abian jarriko den euskalduntze-bideak
izango dituenak. Ikerketan euskarak duen presentzia urriagoa da oraindik ere
medikuntzan, oraintsu Udako Euskal Unibertsitatearen kabuz Ian aitzindaria
egin bada ere (9). Medikuntzaren edo osasunaren gainean idazteko den edo
zeini nabarmenki oztopatzen dio bere lana hitz egokien eta ereduen urritasunak
edo erabateko gabetasunak.

Euskarak aspaldi eman die izena gorputzeko osagai askori, eta baita hain
beste gogoeta eta arrangura sortu duten gaitz ugariri ere. Izen hauetariko asko
eskumenean daude, bilduta honezkero egungo hiztegietan, eta ziurrenik bere
ganatu egingo ditu aurrerantzean medikuntzarako euskarak. Badira, ostera,
gaurkotze honetaraino iritsi ez direnak ere, hiztegien artean nekez aurki dai
tezkeenak eta erabiltzetik baino galtzeko bidetik hurbilago daudenak. Ez dugu
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uste euskararen tradizioko iturriak agortuak direnik, eta baliozko iritzi diogu
bertara jo eta eskaintzen zaizkigun zenbait baliabide beren-beregi ahalik eta
xehekien biltzeari.

Egungo medikuntzak etengabe plazaratzen ditu adigai berriak eta hauek
adierazteko berbak, ezagutza bera aitzindu ahala. Hitz berriotara egokitzeko
premia etengabea dute, beraz, hala hizkuntza gehienek nola euskarak berak.
Euskaran errotutako hitzak erabili nahi baditugu, sorkuntza edo moldaketa ho
rretarako baliabideak eskumenera ekarlzea beharrezko delakoan gaude.

Ondorengo bilduma honetarako Resurrecci6n Maria de Azkueren hiztegia
hartu dugu iturritzat (10). Batetik, gagozkion gaiari buruz ahozko eta idatzizko
aberastasuna jasotzen duelako, beren-beregi medikuntzari buruz idatzia ez den
arren. Bestetik, baztertu behar ez liratekeen euskalkien berezitasun eta aldaerak
ere beregan dituelako.

2. IDAZKERAREN ETA AURKEZPENAREN MOLDAKETA

Azkueren hiztegiko idazkera euskara estandarrera hurbiltzeko ondorengo
moldaketak egin ditugu. PH, TH, KH, RH, NH eta LH hasperendunei H hizkia
kendu diegu. Bustidura adierazten duten S~, IT~, T~, IL~, L~ eta D~ hiz
kien ordez X, IT, TT, IL, LL eta DD idatzi ditugu, hurrenez hurren. Hagin eta
agin sarrerak esangura ezberdinez agertzen direnez gero, bereiztu egin ditugu
elkarrengandik eta alfabetoaren arabera banatuta zerrendatu ditugu. I~ eta A~
bokal sudurkarien ordez I eta A erabili ditugu eta, azkenik, U hizkia txertatu
dugu U ordezteko.

Euskarazko sarrera guztiak hizki xehez idatzi ditugu. Ez dugu, beraz, hitz
eratorririk bereiztu. Gaiari loturik ez zeuden erdarazko adierak zerrendatik le
katu egin ditugu. Azkuek adiera bakoitzarekin batera testuinguru edo adibi
detzat ematen dituen adibideak ere zerrendatu egin ditugu, jatorrizko hiztegian
diienak begiratzerako beharrik ez izateko. Hala ere adiera bakoitzari Azkueren
hiztegian duten sarrera-zenbaki bera eman zaio, irakurleak bertara jotzekotan
errazago aurki dezan. Laburtzapenen argibide bi jarri ditugu zerrendaren on
doren, bata egile eta idazlanen araberakoa eta bestea euskalkien araberakoa,
Azkuerengan agertzen diren modu-moduan eta beronen oharrak barne dituela.

3. GORPUTZ ATALEN IZENDAPENA AZKUERENGAN

Aba: 20 (R), la boca, la bouche.
Abo: 10 (B-a-o), boca, bouche.
Adamen sagar (BN-s), gargiiero: gosier, gorge.
Adegi (B, Mico!. Per. Ab. 221), sien, tempe.
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Agin: I (Bc), diente incisivo, dent incisive. AGINA DABILENEAN, SABELA
POZ (B-m): cuando el diente se mueve, el vientre se regocija: quand les
dents travaillent, Ie ventre se rejouit.

Agingiltz (R-uzt), colmillo, dent canine.
Agiii-ordotx (AN-Iar), colmillo, dent canine.
Ago: I (AN, B, G, R, S, Matth. IV-3), boca, bouche. (V. Ao, 1.)
Agoko: I (AN-b, L-ain), dentadura, denture. - 2° (L-ain), diente, dent.
Ago-sabai (AN-b), paladar, palais (de la bouche).
Ahasabai (L), velo del paladar, cielo de la boca: voile du palais, ciel de la

bouche.
Ahogaiiia (L-cate), boveda del paladar, Ie palais de la bouche.
Ahoganga (BN-ald-mug, Lc), ahogarrai (Sc), cielo de la boca, Ie palais de

la bouche.
Aho-pirpita (?), galillo, luette.
Ahur-pala (L-bard), palma de la mano, paume de la main.
Aingeru (AN, B, G, L, Matth. XI-lO), ainguru (BNc, Sc), aingeri (AN): 1°

angel, ange. - 2° (B-otx), nina del ojo, prunelle de I' oil.
Akumula (S), puno, poignet.
Albagin (B-ar-man), muela, (dent) molaire.
Albo: I (AN, B, G), costado, lado: flanc, cote. ALBO ALBOKA (B, Bart.

Ikas.-272-21), tambaleando, en chancelant.
Aldamen: 1° (AN, G), lado adjunto (a una persona), cote (d'une personne).
Aldamon (AN-goiz), lado adjunto (a una persona), cote (d'une personne). Var.

de ALDAMEN.
Aldamu: 2° (BN-ald), nalga, Jesse.
Alkuts, nalga, Jesse. (Oih. ms.) ALKUTSAK, las posaderas, Ie scant.
Alpi (Sc), hueco de la cintura, ijada: flanc, cote.
Altorna (S-bas), recto (intestino), rectum.
Altzo (Bc, BNc, Lc, Rc, Sc), seno, regazo, sein. ETA MUKURU DOHANA

EMANEN ZAITZUE ALTZORAT, Y 10 que vaya colmado se os dara a
vuestro seno, et on repandra dans votre sein une mesure pleine et pressee.
(Har. Luc. VI-38.)

Alzope, regazo, falda: sein, giron. (S.P.)
Amasabel (B, An.), matriz, matrice. (V. EmasabeI.)
Andaerrai (B-I-m), pleura, membrana que recubre la cavidad del pecho: plev-

re, membrana qui recouvre l'interieur de la poitrine.
Andagora (R-uzt), calcanar, talon, talon. Var. de OINDAGORRA.
Andarrai: 1 (B). (v. Andaerrai.)
Anderrai (G, R), pleura, plevre. (V. Andaerrai.)
Anditsu, handitsu: 2° (G, Ur. Ex. IX-9), vejiga, vessie.
Andiurren, dedo fndice, l'index (doigt). (An. ms.)
Andrerrai (AN-b), pleura, plevre. (V. Andaerrai.)
Angeru: I (B-a-o-tx), angel, anqe.- 2° (B-o), pupila de ojo, prunelle de l'oi/.
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Anka-azur, ankazur (Be), ankaezur (AN, G), espinilla, hueso de la pierna:
tibia, os de la jarabe.

Anka, hanka (AN-b-est-lar, B, G): 1 pie, pata, pierna, extremidad inferior del
animal: pied, patte, jambe, partie inJerieure d'un animal. - 2° (L), pierna,
jambe. - 3° (BN, Lc, S), cadera, hanche. - 4 (R), nalga, Jesse.

Anka-gan (B-tx), cadera, hanche.
Ankagiltz (BN-s), ankajunta (L-ain), articulaci6n del femur, col du fimur.
Ankezur (R, sc), nalga, Jesse.
Ankon (G-etx), nalga, Jesse.
Anttorna, recto (intestino), rectum (extremite du gros intestin).
Ao (AN, B, G, R), aho (BN, L, S), hao (Ax. Ia-34y-24): 1° boca, bouche. =

Como euf6nicas de AO se usan ABO, AGO Y AU en la mayorfa de sus
acepciones. Comme euphoniques de AO, on emploie ABO, AGO et AU
dans la plupart de ses acceptions. AHOTIK EZIN UTZIA (BN-haz), de
un gusto delicioso, exquisito: d'un gout delicieux, exquis. AOA BETE
AGINEGAZ ITSI NABE (Be), AOA BETE ORTZEKIN UTZI NAUTE
(G-and), me han dejado con un palmo de narices, lit.: con la boca llena
de dientes: ils m'ont dupe avec un pied de nez, lit.: avec la bouche pleine
de dents. AO TXIKIAK TXIZTU TXIKIA (B), la boca pequena (produce)
pequeno silbido, petite bouche (produit) petit sifflet.

Aokoro (B-1), cielo de la boca, Ie palais de la bouche.
Aorpegi (AN-est), ahorpegi (Oih. Voc.), cara, visage.
Ao-sabai (Bc,...BN-s, R), aho-sabai (BNc, Sc), ao-sagaila (AN-lez), ao-sapai

(B-mond,G), paladar, cielo de la boca, palais de la bouche.
Aotz (AN-lar, B-i-m), ahotz (BN, L, S): 2° (B), carrillo, joue. PIPA MOTXA

AOTZEAN, TXAPELA OKERRIK: pipa corta en los labios, la boina tor
cida: pipe courte aux levres, Ie beret chijfonne en arriere. (B, ms-Bibl.
Nat. Ipuinak, xxxv.) (V. Autz.) - 3° Ahotz (BN-haz), erizo de la castana,
bogue de la cMtaigne.

Aozeru (B-a-d-tx), ahozeru (BN-haz), vela del paladar, voile du palais.
Apalardatz, tobillo, cheville (du pied). (S. P.)
Apurkoi (Sc), traquea, garguero, parte superior de la traquearteria: trachie,

gosier, partie superieure de la trachie-artere.
Are (AN, B, G, L), hare (L, S), harifi (BN), are (Rc): 6° (Ba-g-man-o-tx),

pancreas (glandula colocada detras del est6mago), pancreas (glande situee
derriere I'estomac).

Ari (S), hfgado, Joie.
Arkuzulo (B-m), ijada, cavidad del costado: flanc, cavite du cote.
Arnella (S), rin6n, reins.
Arpegi (B, G), faz, fachada, cara: Jace, Jafade, visage. = Aunque esta palabra

solo por extension significa "la cara del hombre", sin embargo se usa mas
que la voz propia MOSU y MUSU. Bien que ce mot paraisse ne signifier,
par extension, que la Jace de l'homme, il s'emploie cependant plutot que
Ie mot propre MOSU ou MUSU. ARPEGI-ORDEKO (B-ar), careta, mas-
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que. ARPEGI MEDAR, MEAR, etc., cara delgada, visage fin. ARPEGI
EMAN (G), ARPEGI EMON (B), afrontar: faire face, affronter. ARPE
GIA AUSI (Be), veneer la propia timidez para presentarse a alguien, se
payer d'audace ou de toupet pour se presenter devant quelqu'un.

Asiroifi (L-cote), axiruin (S. P.), tobillo, cheville (du pied).
Astal (BNc, Sc), tal6n, talon.
Astalbeharri (BNc, Sc), tobillo, cheville du pied.
Asuifi (AN, L), hasuin (S. P.): 2° (L-S), haxuin (L-ain), tobillo, cheville du

pied.
Atxakonde (B-mu), dedo menique: petit doigt, auriculaire.
Atxikalandara (B-a) atxikandra (B, are, Mico!.), atxikar (B-l), atxiki (B

on), dedo menique: petit doigt, auriculaire.
Atzakande, atxakonde, dedo menique: petit doigt, auriculaire.
Atzamar (Be), dedo, doigt. = Es el singular de ATZAMARRAK (B-a-o-tx):

los diez dedos, los dedos. C'est Ie singulier de ATZAMARRAK (B-a-o
tx): les dix doigts, les doigts. ATZAMAR EGIN (G), echar la zarpa: em
poigner, mettre la main sur... (V. Atz, 2°.)

Atzamar-buru (B-m), yema de dedo, Ie bout du doigt.
Atzamar-txoko (B-a-o-tx), articulaci6n de los dedos, articulation des doigts.
Atzazal (B-mu), atzazkal (B?), atzaskol (B-1), una, ongle. Var. de ATZOS-

KOL (B-m).
Atz-beatzak (B-l-m), hatz-behatzak (BN-ald-baig, L-ain), extremidades del

hombre, los miembros: extremitis de l'homme, les membres. (V. Atz, 1.)
HATZBEATZAK OSOAK DITUZTENAK HAZBIDEAN DIRA (BN
baig), los que tienen enteros los miembros estan en camino de crecer, ceux
qui ont leurs membres entiers sont en voie de croftre.

Atzbegi: 1 (B-d-g-m-o-ond), los miembros del hombre, les membres de l'hom
me. JAIGOIKOAK EGINDA ATZBEGI ONEKOA DA (B-m): gracias a
Dios, es de buena conformaci6n: Dieu merd, il est bien biiti. - 2° (B),
facciones, les traits du visage.

Atzbizar (Be), padrastro: envie, mince filet de peau autour des ongles. (V.
Atz.)

Atz-koskor (B-ond-mu), articulaci6n de los dedos, articulation des doigts.
Atz-mami (AN, Araq.), yema del dedo: Ie bout du doigt, oppose it l'ongle.
Atz-oskol (B-i-l-m-mu-ond), una, ongle. = Algunos corrompen la voz OS-

KOL, "una", en ASKOL en esta composici6n: ATZASKOL. Quelques
uns corrompent Ie mot OSKOL, "ongle", en ASKOL dans ce compose:
ATZASKOL.

Aukoro (B-1), velo del paladar, voile du palais.
Aur (AN-b, BN-s, G, L, R), haur (BNc, L, Sc): 4 (AN-b), ahur (BN, L, Sc),

palma de la mano, paume de la main. BERE ESKUA EROMESARI ZA
BALDU DIO ETA AHURRAK BEHARRARI HEDATU, abri6 sus ma
nos al desvalido y extendi6 sus palmas al pobre: elle a ouvert sa main au
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pauvre, elle a tendu ses deux mains vers ['indigent. (Duv. Provo XXXI
20.) AURPETIK (AN-b), AHURPETIK (S), bajo cuerda, en sous-main.

Aurpegi (AN-b, B-tx, BNc, G), ahurpegi (S): 1° cara, faz: visage, face. - 2°
(R), ojeras: cernes, taches livides du dessous des yeux. GIZON KARl
AURPEGIAK ERKIN ZAZKA (R), aaquel hombre Ie han salido ojeras,
il est survenu des cernes a cet homme.

Aurtoki (AN-b), utero, hablando de mujeres: matrice, en parlant des femmes.
Ausapai (G-and), techo de la boca, b6veda del paladar: Ie palais de la bouche,

voute du palais.
Auspo (AN, B-a-o-ond-tx-urd, G), hauspo (Sc): I fuelle, soufflet. - 2° (B-m

0), pulm6n, poumon.
Auts (AN, B, BN, G, R), hauts (BN, L, S): 4° Ahuts (L), carrillo, mejilla,

joues.
Auzapai (G, Ag. Eracus. 48-14), b6veda del paladar, palais de la bouche.
Axaxal (R), axaxkal (BN-ald), una, ongle.
Axkixalu (R-is), una, ongle. EMAZTEKI KORREK BADITU BERROGEl

AXKIXALU, esa mujer tiene cuarenta unas (veinte suyas y veinte del nino
del vientre), cette femme-Ia a quarante ongles (les vingt qu'elle a elle
meme et les vingt de l'enfant qu'elle porte dans son sein). (De ATZ.)

Azazkal (AN-b), azazkulu (Sc), una, pezuna: ongle, sabot.
Azbegi (B-I-mu,...), hazbegi (Har.), facciones, les traits du visage.
Azhirofia, tobillo, cheville du pied. (D'Urt. Gram. 12.)
Azkamel (B-zig), una, ongle.
Azkarai: I (B-o), la parte superior de la mano, el dorso: la partie superieure,

Ie dos de la main.
Azkazal (AN-est-Iar, G), azkazkal (G-etx), pezuna: sabot, pied fourchu de

certains animaux.
Azken-agifiak (R-uzt), muelas de juicio, dents de sagesse.
Azkonkor (B-mond), articulaciones de los dedos, articulations des doigts.
Azkoxkor (B-i), articulaciones de los dedos, articulations des doigts.
Azpi: I (c), debajo, dessous. AZPIJAN, AZPIAK JAN (B, G): a) socavar el

suelo, miner Ie sol. -b) murmurar de alguien, medire de quelqu'un. AZPI
JAN DOA (B-m): en el juego de bolos, se dice de una bola que va a su
destino ocultando sus agujeros: au jeu de quilles, se dit d'une boule qui
va a son but en cachant ses trous. - 2° (B), suela, semelle. AZPI ERDIAK
(B), medias suelas, demisemelles. - 5° (G, L), nalga, fesse. AZPIAK AU
TSE (R), Ie ha tronzado el camino, esta muy fatigado, Ie chemin l'a erein
teo - 6 (AN-est-Iar, BN-ald-s, L, R, Sc), muslo, cuisse. - 8 (BN-s, R), magra
de la carne, Ie maigre de la viande. (?) - 9 (R-uzt), jam6n, jambon. XE
RRIAZPI (AN-b, L-ain, R-uzt), XERRI-AZPIKI (L-ain), pernil, jambon.
10 Azpia (BN-s, Lc, Sc), la parte inferior del cerdo, la poitrine du pore.

Azpialde, la parte inferior, la partie inferieure.
Azpigiltz (R-uzt, S), ingle, articulaci6n de la nalga y del abdomen: aine, jonc

tion de la cuisse et de ['abdomen.
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Azpigorri (BN-ald), ghindulas, bubones en el sobaeo, ingle: glandes, bubons
situes sous l'aisselle, al'aine.

Azpigun (B-mu-pl-tx), nalga, fesse. AZPI EZURRA ELKI (Se), AZPI EZU
RRA ATERA (BN), AZPI EZURRA ILKI (L), AZPIGUN ATEREA (B
tx), la disloeaei6n de la eadera, desarticulation du col du fimur.

Azpixoko (R-uzt), ingle, aine.
Azpunta (B-zig), yema de los dedos, le bout des doigts.
Aztal: 1 (AN-b, Lc), pantorrilla, mollet. AZTAL-SAGAR (BN), AZTAL-ZO

RRO (L-s), pantorrilla, mollet. - 2° (AN, BN-s, R-uzt, Sc, Araq.), tal6n,
talon. - 4 (L-bard), tobillo, cheville du pied. AZTALAK EBAKI (G): roer
los zancajos, cortar el vestido, murmurar de alguien: medire de quelqu'un,
cancaner contre quelqu 'un.

Aztal-beatz (Sc), dedos del· pie: orteils, doigts de pied.
Aztal-beharri (AN-est, BN-am-s, Sc), tobillo, cheville du pied.
Aztalgaifi (Le), parte del pie, sobre el tal6n, derriere du talon.
Aztal-sagar (BN), aztal-zorro (L-s), pierna, pantorriIIa: jambe, mollet.
Azur (Be): 1 hueso, os. AZURRETARA JOKATU (B-1), jugar a las tabas,

jouer aux osselets. - 2° Pelvis, hueso pelvis, bassin. AZUR BARRIETAN
DAGO (B-m), esta prenada, elle est enceinte. AZUR BARRIAK ASI
DlRA (B-m), haber concebido, avoir con9u. AMAREN AZURREAN
BATIATU DABE UMEA (Be), han bautizado al nino en el seno de la
madre, its ont baptise l'enfant dans le sein de la mere. AZUR IlAK (B
i), huesos seeos que se desprenden del euerpo, os desseches qui se dita
chent du corps. AZUR-MAZURRAK (Be): a) los restos de una eomida,
les reliefs d'un repas. -b) huesos y un poeo de carne, debris d'os et de
viande.

Azurruts (Be), esqueleto, squelette.
Azurtuifi (Se), empeine, cou-de-pied.
Bae (B, BN-s, G, R-is), bahe (BN, Lc, Se): 3° (Sc), bazo, rate.
Baldoki: I (B-I-ond), fontanella, porci6n e6ncava y la menos dura del craneo;

es muy notable en los ninos: fontanelle, partie concave et la plus tendre
du crane; tres remarquable chez les enfants. - 2° (G, AiL), sienes, tempes.

Baraila: 1 (R-uzt, Sc), mandibula inferior, machoire infirieure.
Barailezur (R-uzt), quijada, machoire.
Bardaila (AN-b), mella en medio de la oreja, es la mas larga: fente au milieu

de l'oreille, c'est la plus longue.
Bare (C, S): I bazo, rate.
Baren (BN, S), pie, extrema inferior: pied, extremite inferieure.
Bare-sare (Be), redano, prolongaci6n 0 repliegue del peritonea fluetuante: epi-

ploon, grand repli du peritoine qui flotte sur la surface des intestins.
Barila (BN-s), mandbula inferior, mikhoire inferieure.
Barrabil (c), testfculo, testicule.
Barren: 1° (B, BN-ald, G), pie, extrema inferior: pied, extremite inferieure.

MENDI-BARREN, extrema bajo del monte, le pied d'une montagne.
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HAZPARREN, extremo bajo de la pena, Ie pied d'un rocher. BARREN
LASTOAK (BN), hojas secas del mafz, paille de mars. - 2° (Gc), interior,
interieur.

Bazterragin (Sc), muela de juicio, dent de sagesse.
Bearri (AN, BN-s, R), beharri (BN, L, Sc): 1 oreja, oreille. - 2° Beharri (Sc),

aleta de pescado, nageoire Ie poisson. BEHARRI-KATTALO (S, Chah.
ms), animal que tiene las orejas gachas, animal qui ales oreilles pendan
tes.

Beatxikar (G-and), menique: petit doigt, aurieulaire. (V. Beatz.)
Beatz: 1 (B), dedo del pie: orteil, doigt de pied. - 2° (AN, Gc), behatz (BN,

S), dedo, doigt. BEHATZ-GERREN (BN-haz), padrastro, envie (aux
doigts). - 3° (AN, Araq., G, Sc), behatz (BN, Sal., L-ain, S), pulgar, pouee.
- 4 (B-a), pezuna, sabot. - 5 (L-ain), behatz (Lc), una, ongle.

Beatzal, beatz-azal (G), una, ongle.
Beatz-andi (AN-b), dedo pulgar, pouee.
Beatziiiar (AN-b), beatz-txikar (G-etx), menique: petit doigt, aurieulaire.
Beatz-koskor (AN-b), articulaciones del dedo, articulations du doigt.
Beatz-mami (G), beatz-mutur (AN-b, G-and), yema del dedo, bout du doigt.
Begarri (AN-b), oreja, oreille.
Begi: 1 (C), ojo, oil. EMAZU BEGIA HUNAT (L), mire V. aca, regardez iei.

BEGI-IREKI (BN-s), abrir de ojos, ouvrir des yeux. ETA ARGIAREN
BEGIAN BERRIZ ETOR ZEDIN TENPLERA, Y al amanecer vino de
nuevo al templo, et au point du jour il vint de nouveau au temple. (Leiz.
Joan. VIII-2.) BEGIAK NORAINO, NAIA KARAINO (R-bid), hasta
donde (se entienden) los ojos, hasta aHa la voluntad, la volonte s'etend
aussi loin que la rue. BEGIAK NIR NIR (BN-am, Sc), pestanear, clig
noter. BEGIAK KOSKOAN SARTU ZAIZKA, los ojos se Ie han metido
en las cuencas, ses yeux se sont renfermes dans leur orbite. BEGIAK
EPELDU (B-urd), entornar los ojos,jermer les yeux ademi. BEGIA EGO
TSI (R), BEGlA EGOTZI (AN, S), BEGIKALDIA EGOTSI (Sc), elegir:
elire, ehoisir. BEGIAK BAZKA (S, Chah. ms), dar gusto a los ojos, re
paftre les yeux. BEGI ARGIA EGIN (B, G-and, L-ain), hacer ojo claro 6
buena acogida, faire bon visage ou bon aceueil. EGUZKI-BEGIAN (B,
G), IGUZKI-BEGIAN (AN, L), (dando) al sur, (expose) au midi. BEGI
ARGIA EGIN (Bc), mirar algo con placer, regarder quelque chose com
plaisamment. BEGI BETE BETEAN IKUSI (B-a-o-tx), BEGI BETEAZ
EKOSI (R), ver una cosa perfectamente, voir quelque chose paifaitement.
BEGI ITXI-EDEGITXU BAT (B): a) sueno ligero, leger sommei/. -b)
abrir y cerrar de ojos, eligner les yeux. BEGI-ITZULI BATEZ (BNc, L),
BEGI ERXIDIKI BATEN ARTEAN, BEGI ZERRA-IDI BATEN AR
TEAN (R-uzt), BEGIAN ITXI-IDEKI (G-and), BEGI-ETXIDEKI (BNc),
abrir y cerrar de ojos, cligner les yeux. BEGI-AANTZE ITSUSIA (BN),
mala mirada: oil mauvais, regard mechant. BEGIA IDUKI (G-and), BE
GIA ITXEKI (Ruzt): atender, cuidar, tener ojo: surveiller, soigner, regar-
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der. BEGIETAN GOIT! ARTU (BN-S), BEGIEN GAINEAN (R-uzt), to
mar ojeriza, contracter de la haine. BEGITAN ARTU (AN-b, B, BN, G,
L, R, S): tomarle a uno en ojo, generalmente para mal: lit.: avoir quel
qu'un dans Ie nez, Ie prendre en aversion. BEGITA DIAT (Sc), me agra
da, il me plaIt. BEGIZ EGIN (AN-arak, B, G), fascinar, fasciner, BEGIZ
JO (B, G), elegir, lit.: pegar con el ojo: choisir, lit.: frapper avec i'oil,
lancer un coup d'oil.

Begi-bekain (G, R), begi-buru (BN-s, R), cejas, sourcils.
Begi-bilo (BN-s, R), begi-bilo (Sc), pestanas: cils, poils des paupieres.
Begi-bitarte (B, G-and), rostra, visage.
Begi-ezpal (R-uzt), parpado, paupiere.
Begi-kasko (BN-s, R), cejas, sourcils.
Begiko bilo, begiko ile (BN, L), pestanas: cils, poils des paupieres.
Begiko xuri (Sc), begiko zuri (AN-b, BN): 1 cornea, cornee.
Begi-kosko (R), cuenca del ojo, orbite de l'oil.
Begi-Iapar: 1° (R-uzt), de ojos ribeteados, qui ales yeux liseres de rouge. 

2° (L-bard), cejas, sourcils.
Begilasto (L-ain), pestanas, cils. (Duv. ms.)
Beginini (B-o, G-and, R, Sc), begininiko (L-ain), nina, prunelle de i'oil. YIRE

BEGININIAREN DAKADAK (Bi-s), 10 tengo para tu ojo (no te 10 dare,
ca): je l'ai pour ton oil (ce n'est pas pour toi). HIRE BEGI EDERREN
TAKO (Sc), HIRE MUTURRENTAKO (AN, BN-ald, L-ain, R, S), para
tu jeta, pour ton bee. HIRE SUDURRARENTAKO (Sc), IRE SUDU
RRARENDAKO (AN, BN-ald, R, S), para tu nariz, pour ton nez. = Son
frases ironicas. Ce sont des phrases ironiques. - 2° (BN-s), el medio, el
mismo centra de una cosa: Ie milieu, Ie centre meme d'une chose. (?) MIN
BIZIA ERKINEN ALZAIN TXINTXURRI-BEGI-NINIAN (BN-s)! joja
la te salga el cancer en el centro de la garganta (dicho por una mujer a su
hermana)! plaise au Ciel qu 'un cancer te pousse au centre de la gorge
(dit par une femme asa sour)!

Begipe (G, R, S), ojera, cernes des yeux.
Begi-perpera (L-bard), parpado, paupiere.
Begirakortz (G-ord), colmiIIo, dent canine.
Begisein (B?), pupila del ojo, prunelle de l'oil. (V. Betsein.)
Begitarte, Begitarte (AN, B, BN, G, L, R): 1 rostra, visage. BEGITARTEZ

ALA UZKUZ (R-uzt), jugar a chapas, cara 0 cruz, jouer apile ou face. 
4 (B, BN, G), espacio entre los dos ojos, entresourcils.

Begi-zilo (BN, L, S), cuenca del ojo, orbite de ['oil.
Begizpal (S), parpado, paupiere.
Begi-zurinko (S), cornea, cornee.
Beharri kinkila (L-bard), beharri gingil (Sc), beharri parpail (G-and), be

harri tintila (L-ain), lobulo de la oreja, lobe de I'oreille.
Beitarte (R), rostro,figure. BEITARTEZ BEITARTE (R-bid), cara a cara,face

aface.
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Bekain (AN-b-goiz, B-mond, BN-haz, G, L, Duv.): I ceja, soureil.
Bekan: I (B-o), ceja, soureil. GIZON ORREK BEKANAK ULE URDINEZ

BETERIK DAUKAZ, ese hombre tiene las cejas lIenas de canas, eet hom
me ales soureils pleins de poils blanes.

Beko (BN, L, arc?), frente, front. = Esta palabra apenas se emplea hoy mas
que en la frase BEKOZ BEKO. Sin embargo Goyhetche dice: EGON ZEN
GAIZOA NET ILUNDUA BEKOA, "el pobre estuvo con la frente muy
ceiiuda". BEHA ZAGUZU BEKO ARRAI BATEKIN, "miradnos con un
rostro placentero". Ce mot ne s'emploie presque plus que dans l'expres
sion BEKOZ BEKO. Cependant Goyhetehe dit: EGON ZEN GAIZOA
NET ILUNDUA BEKOA, "Ie pauvre resta Ie front plisse". BEHA ZA
GUZU BEKO ARRAI BATEKIN, "retarde-nous avec un visage agrea
ble". (Goy. Jubil. 78.)

Bekoifi (AN, Araq.), ceja, soureil.
Bekoki: I (AN-oy, Be, L-occid, Oih. 218), frente, front. - 2° (AN-b), ceiio,

froncement de sourcils.
Bekoski (G-etx), frente, front.
Bekozko: I (B-mond-ond, G), ceiio, mal ceiio (segun algunos): froncement de

sourcils, mechantfroncement de sourcils (d'apres quelques-uns). - 2° Be
kozko (BN-ald), mejilla, joue.

Bekunde (L-ain): I entrecejo, entre-sourcils. - 2° ceiio, froncement de sourcils.
Bekurunde: I rostro, visage. BEGIZ HAR ZAZU SAINDUEN BEKURUN

DEA, atiende al rostro de los santos, considerez la face de vos saints.
(Duv. Jud. VI-15.).

Bekuruntza (BN-ald), bekuruntze (BN-ald, L-s), semblante: visage, mine, as
pect. = Haraneder pone en su lugar BEKURUSTE y traduce "ceiio, mal
sembIante". Haraneder lui substitue BEKURUSTE et Ie traduit par "fron
cement de sourcils, mauvaise mine".

Bekuruste, parpado, paupiere. ZURE BEKURUSTEK AITZIN BETZATE
ZURE URATSAK, tus parpados vayan delante de tus pasos, que tes yeux
regardent devant toi. (Duv. Proc. IV-25.)

Belain (R), belaifi (S): 1 rodilla, genou.
Belain (Sc): 1 rodilla, genou.
Belainkunkur (R-uzt), choquezuela, rotule.
Belainpe (R-uzt), corva, jarret.
Belaifiezur (Sc), choquezuela: rotule, os du genou.
Belarri: I (B, Gc), oreja, oreille. BELARRIAK ASKORI BEROTU (Be), es

parcir noticias, colporter des nouvelles. - 2° (Be, G), agalla de peces:
branchies, oui'es des poissons.

Belarri-parsaila (G-and), lobulo de la oreja, lobe de l'oreille.
Belarrondo (AN, B, G), carrillo, joue.
Belaun (AN, B, G), belaun (BN, L): 1° rodilla, genou.
Belaun-azpi (AN-Iez), corva, jarret.
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Belaunburu (BN, L-ain, B, Sc), belaun hezur (L-s): 1° choquezuela, rotule.
- 2° (G-and, R-uzt), parte anterior del muslo, mas arriba de la choquezuela:
partie anterieure de la cuisse, situee plus haut que Ie genou.

Belaun-txoko: 1° (AN-goiz, Bc, G-and), corva, jarret. - 2° (B-a) belauntxuku
(R-uzt), belaun-txurru (BN-s), choquezuela, genou.

Bepelar (AN, Araq.), ceja, sourcil.
Bepuru (S, AN-b, BN, SaL), ceja, sourcil. LOTSA ZEN BEPURUAK ERE

GOITITZERA, tenia vergiienza hasta de Ievantar las cejas, il avait meme
honte de relever les sourcils.

Beratz (S, Chah. ms), el dedo pulgar, Ie pouce.
Bermatzaki (L-ain, d'Urt. Gram. 19), tibia, hueso de la pierna: tibia, os prin

cipal de la jambe.
Berna-bizkar (B-zig), espiniIIa, femur.
Bernatzaki (B-b-g), bernazaki (AN-b, Bc), bernazur (AN, B, G), tibia, hueso

de la pierna: tibia, os principal de la jambe.
Besaburu: I (B-i, G-t-ziz), hombro, om6plato: epaule, omoplate
Besagain (AN, Araq., G, L, S), besagan (B): 1 hombro, epaule. - 7 (R-uzt),

antebrazo, avant-bras.
Besagarri: 1 (B-a-o-zor), humero, parte del brazo desde el hombro hasta el

coda: humerus, partie du bras depuis l'epaule jusqu'au coude.
Besainki (R), bexainko (S, SaL): 1 codo, coude.
Besatxoko (AN-goiz), parte opuesta al codo, hueco entre el brazo y antebrazo:

partie opposee au coude, os situe entre Ie bras et l'avant-bras.
Besatxurru (BN-s), besaturru (BN-s), codo, coude.
Besazaki: 1 (L), hueso del brazo, radius: os du bras, radius. - 2° sobaco, ais-

selle. (Duv. ms.)
Besazur (Bc), caniIIa del brazo, radius et cubitus.
Besein (B, An.). (V. Betsein.)
Beso: 1 (c), brazo, bras. BESO MINA BULARREAN, ZANGO MINA OA

TZEAN (BN-s): el brazo dolorido (se tiene) en el pecho; la pierna herida,
en la cama: Ie bras endolori (se tient) sur la poitrine; la jambe blessee,
sur Ie lit.

Besogoen (BN-s), parte alta del brazo, partie superieure du bras.
Besokozko (AN-irun-ond), codo, coude.
Besomakila (B-i-mond), humero, humerus. (V. Besondo.)
Besondo (Be, G-and, L-ain, S), humero, parte del brazo desde el hombro hasta

el coda: humerus, partie du bras depuis l'epaule jusqu'au coude.
Beso-ozpal (B-m), om6plato, hueso del hombro: omoplate, os de l'epaule.
Betagain(AN, G), ceja, sourcil.
Betagin (Be, G-ern, Araq.), colmiIIo, dent canine.
Betalasto, pestanas, cils. (Duv. ms.)
Betarte: 1 rostro, visage. (Per. Ab. 86-16.) - 2° (Bc), entrecejo, entresourcils.
Betazain (L-ain), membrana interior del parpado, membrane interieure de Ie

paupiere.
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Betazal (AN-b, Be, BN-s, G, Le, R, L), parpado, paupiere. Betazal-barrena
(BN-s), la membrana interior rojiza del parpado, membrane rougeatre de
l'interieur de la paupiere.

Beteraztun: 1 (AN, Araq.), eeja, sourcil. - 2° (B-a-o-tx), ojera, maneha al re
dedor del ojo: ceme, tache livide autour de l'oil.

Betertz (G-and): 1 rabo del ojo, regard de travers. - 3° lados de la frente junto
a los ojos, les cotes du front qui touchent les yeux.

Betila (G-orm), pestana, cil.
Betintza (B-mond-otx), ceja, sourcil.
Betortz (AN), colmillo, dent canine.
Betosko (B-m), cefio, froncement de sourcils.
Betoskol: 1 (B-o-urd), entrecejo, ceja, parte superior del ojo: entresourcils,

sourcils, arcade sourciliere. - 2° (B-d-m-o), parpados, paupieres.
Betsein (Bc), nina 6 pupila del ojo, prunelle ou pupille de I'oil.
Betule (Bc), pestana, cil.
Beturusta, ceja, sourcil. (Oih. ms.)
Betzain: 1 (BN-haz, R), membrana rojiza interior del parpado, membrane rou-

geatre sous la paupiere. - 2° (BNgar), nervio del ojo, nerf optique.
Betzinte (B, An.), ceja, sourcil.
Betzulo (Bc), cuenca del ojo, orbite de l'oil.
Betzurda (B-urd), ceja, sourcil.
Bezinta (B-g-i-o-ond, G-and), ceja, sourcil.
Bezurda (B-tx), cejas, sourcils.
Biarri (AN-lez, R), oreja, oreille. Var. de BEARRI.
Bidar: 2° (BN-am), barbadilla, menton.
Bider: 2° (Sc), hocico, menton.
Bigel (AN-lez), hfgado, foie. BIGELARRAIAK (AN-lez), lechecillas de cor

dero, ris d'agneau.
Bigotz (AN-b, R-uzt), coraz6n, cour. Var. de BIOTZ. BIGOTZ BERATSA

(R): de coraz6n blando, clemente: qui a Ie cour tendre, bon.
Bihotz (BN, L, S), biotz (AN, Bc, Gc, R),: 1 coraz6n, cour, BIHOTZ ERORIA

RITZ ON BATEK ALTXATZEN (S), una buena palabra levanta el co
raz6n abatido, une bonne parole releve Ie cour abattu. BIOTZA AUSI
(AN, B, G), BIHOTZA ERDIRATU (BN-am-s), BIOTZA ERDlTIK
EGIN (R): conmover, partir el corazon: emouvoir, briser Ie cour. BIHO
TZAK EGINIK, conmoviendose, s'emouvoir. (Duv. Luc. xv-20.) BIOTZA
ERORI (G, Arr.) , acobardarse, avoir la frousse. BIHOTZ-BEHARRIAK
ERAIKITZAK (Sc), BIOTZEKO BERRIAK ERNAZKIK (BN-s), ZO
RROZTU-BEHARRA DIK (R), BIGOTZ-BIARRIAK ERATZAR TZAK
(R-uzt), espabilate, lit.: levanta el coraz6n y las orejas, despeja las orejas
del coraz6n (sic), tienes necesidad de aguzar el ingenio: reveille-toi, de
gourdis-toi, lit.: leve Ie cour et les oreilles, reveille les oreilles du cour
(sic), tu as besoin d'aiguiser ton esprit. = En muchos compuestos pierde
la T. En los compuestos en que a BIOTZ sigue una vocal, queda BIOTZ
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intacto en la mayorfa de las variedades de la lengua; pero hay algunas que
10 permutan en BIOZT: BIOZTOI, BIOZTERRE, BIOZTAR, etc. Il perd
le T dans beaucoup de composes. Dans ceux ou BIOTZ est suivi l'une
voyelle BIOTZ reste intact dans la majeure partie des variantes de la lan
gue; mais il existe quelques-unes qui le changent en BIOZT: BIOZTOI,
BIOZTERRE, BIOZTAR, etc. - 2° (c), medula de plantas, moelle des plan
tes.

Bihotzune (S), coraz6n, cour.
Bilgune: 1 (R), juntura, articulaci6n: jointure, articulation.
Bilkor: 1° (AN, Araq.), abdomen, abdomen.
Bilo (ANc, BN, ...), bilo (BN, S, Matth. XI-30): 1 crin, pelo, cabello. erin,

poil, cheveu. BILO-BIRU BAT (BN-S), un cabello, un cheveu. BADU
ERE AXERIAK BILOA UZTEN, BERE EGITEA EZTU BILUZTEN:
aunque el raposo deje el pelo, no se despoja de sus hlibitos: bien que le
renard change son poil, il ne change pas son naturel. (Oih. Provo 62.)

Biotz-eri: 1 (R-bid), dedo mayor, medius (doigt).
Biotz-koilara (B-L-g-mu), boca del est6mago, lit.: cuchara del coraz6n: creux

de l'estomac, lit.: cuiller du cour.
Biraka: 1 (AN-b, BN-s, G), pulm6n, poumon.
Biri (Bc, L): 1 liviano, pulm6n, poumon.
Biribil: 1 (c), redondo, rondo - 2° (AN, Araq.), circuito, jurisdicci6n: circuit,

juridiction.
Biribildua (B-o), pufio, poing.
Biriki: 3° (B-tx), pulmones, poumons.
Bisai (BN, L), rostro, visage. (D. fro visage.) BISAI-LEGUN (L-ain), de cutis

fresca, qui a le teint frais.
Bisiga (AN-irun-ond), vejiga, vessie.
Bitur (B-a-o), empeine, cou de pied. = Se usa seguido de OIN y ESKU. l'em

ploie precede de OIN et de ESKU. OINBITUR (B-a-o-zig), tobillo, che
ville. ESKUBITUR (B-a-o-otx-zig), mufieca, poignet.

Bixika: 1 (BN-ald, L-donib), vejiga, vessie.
Bizkar: 1 (c), espalda, dos.
Bizkar-hezur, bizkar-azur (BN, L), bizkar-ezur (AN, BN-s, G, L, R-uzt, S),

el espinazo, espina dorsal: echine, epine dorsale.
Bolar (S), pecho, poitrine. Var. de BULAR.
Boronde (BN-s), boronte (R, S), frente, front. (D. lat. frons.)
Budar (R), pecho, poitrine. Var. de Bular, Burar.
Bular: 1 (c), pecho, poitrine. BULAR ARTU (B,...), BULAR-ESTU (Bc, L

ain, R), BULAR HETSI (BN) BULARITXI (B-ofi, G-deb), BULAR-ER
TSI (BN-s), constipado sin tos, enrhume sans toux.

Bular-sagar (BN-s, L-cote), glandula mamaria, glande mammaire.
Bularteri, espacio entre la garganta y los pechos: poitrine, espace entre la

gorge et les mamelles. (S. P.)
Burezur (Sc), calavera, craneo, crane.
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Burgain (AN, S): 1 el craneo, Ie crane.
Buru (AN, B, BN, G, L, R, S): I cabeza, tete. EZ DAKOZUT BURURIK EZ

BUZTANIK IKUSI (BN-am), no conozco nada de ese asunto, lit.: no Ie
he visto ni cabeza ni cola: Je ne connais rien de cette affaire, lit.: je ne
lui ai vu ni queue ni tete. BURURIK EZ DA TXAPELA NAI (B, ms
Otx): no tiene cabeza y quiere boina; es decir, emprende negocios que
exceden su capacidad: il n'a pas de tete, et il veut un beret; c'est-a-dire
il entreprend des affaires au-dessus de ses capacites. BURURIK EZTA
GON LEKIAN ZANKORIK EZ (R-uzt): donde no hay cabeza, no hay
piernas; es decir, donde no hay autoridad no hay orden: la OU il n 'y a pas
de tete il on'y apas de jambes, c'est-a-dire, ou il n'y a pas d'autorite, il
n'y a pas d'ordre. BURURIK EZTUNAK ZANGO (BN-s) BURURIK
EZTUENAK ZANKO (R): quien no tiene cabeza (necesita) piernas (pues
se Ie olvidan las cosas y las busca): qui n'a pas de tete (doit avoir) des
jambes (car il faut qu'il aille chercher ce qu'il a oublie). BURUA BE
ROTU (BN-haz), fatigarse el cerebro: se surmener' se fatiguer Ie cerveau.
BURUA JOAN (GAN, FAN, etc.): a) (c) perder la memoria, perdre la
memoire.-b) (Bc), sentir vertigo, avoir Ie vetige. BURUARAT EMAN
DAITAD GAUR EURIA EGIN BEAR DIOLA (R-bid), me ha ocurrido
que esta noche ha de Hover, j'ai Ie pressentiment qu'il va pleuvoir cette
nuit. BURU-ANDI GELDITU (AN-b, BN-ald, L-ain), Hevarse un chasco:
etre bien attrape, se fourrer Ie doigt dans I oil. BORU-BELARRIAK
(BEARRIAK...) IPI:t\U (AN-b, B-a, L-ain), prestar toda atenci6n: preter
toute son attention, etre tout yeux et tout oreilles. ABILUA BURU-BE
HARRIAK ERNE (BN-am), anda con los sentidos finos: va, les sens bien
eveillis. BURUAZ HAITZUR ARI TUZU LANEAN (Sc), trabajan con
toda intensidad, ils travaillent de toutes leurs forces. EZ BURU ETA EZ
ZANGO (BN-s, L, R), EZ BURU TA EZ BELARRI (B-i-mond): ni fU ni
fa, inutil: bon a rien, inutile. BURUA HI BEARRIEN ARTEAN EZARRI
(IZARI) (BN, L, R, S), corregir a alguien, lit.: ponerle la cabeza entre las
dos orejas: corriger quelqu'un. - 2° (c), cima, cime. ATZ-BURU, AZ
PURU (B-m), yema de dedo, bout du doigt.

Burn-barrn (B), cerebro, cerveau.
Buruezur (BN-s, G, R), burnhezur (BN, L), calavera, craneo, crane.
Burnfuiii (Lc), seso, cervelle.
Buru-koskor (B-mond), craneo, crane.
Burumuin (BN, L-ain), seso, cervelle.
Burnzelai (B-a-I-o), parte alta de la cabeza, sommet de la tete.
Butur: 1 (B, Mico!.), empeine, cou-de-pied. - 2° (B, arc, Mico!.), puno, poing.
Buxu (BN-S), pulm6n, poumon.
Buztan (c, S): I cola de aves, vestidos, etc.: queue des oiseaux, des vetements,

etc. - 2° (B, ... ), rabo, queue des bestiaux. GURE HORAK BUZTANAZ
DAKI BALAKU EGITEN, ETA AHOAZ AUSIKITEN, nuestro perro
sabe hacer caricias con el rabo y morder con la boca, notre chien sait
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flatter avec la queue et mordre avec la bouche. (Oih. Provo 616.) BUZ
TANA LASTOZKOA DUENA, SUAREN BILDUR: el que tiene rabo de
paja, teme el fuego: celui dont la queue est en paille, craint Ie feu. (L. de
Isas.) LASTOZKO BUZTANA DAUENAK ATZERA BEGIRA: quien
tiene rabo de paja, hacia atnis mira: celui dont la queue est en paille, re
tarde derriere lui. (Refranes.) - 3° (B, G) organo genital del varon, organe
sexuel du male. - 5 (V. Buztin, 1.)

Buztan-moko, prepucio, parte carnosa que se cortaba en la circuncision: pre
puce, partie charnue qu'on coupait dans la circoncision. ERREGEK
EZTU ESKONTSARI-BEHARRIK, BAIZIK ERE NAHI DITU EHUN
BUZTAN-MOKO, ERREGEREN ETSAYEZ ASPERKUNDE EGINA
IZAN DADIENTZAT: el rey no necesita de dote (para su hija), sino so
lamente cien prepucios de Filisteos, para vengarse de sus enemigos: Ie roi
ne demande aucune dot (pour sa filleY; mais it desire cent prepuces de
Phitistins, pour etre venge de ses ennemis, (Duv. I Reg. XVIII-25.) ETA
INGURUAN EBAKIKO DEZUTE BUZTAN-MOKOAREN ARAGIA, Y
circuncidareis la carne de vuestro prepucio, vous nous circoncirez dans
votre chair. (Ur. Gen. XVII-II.)

Ddinddil (L-s): 1 Lobulo de la oreja, lobe de l'oreille. - 2° campanilla del velo
del paladar, luette du-voite du palais. - 3° las caninculas (barbas) del gallo,
les caroncules du coq.

Egostoki (R? G?), estomago, estomac: (V. Egosi, 2°.)
Ehi: 2° (S), dedo, doigt. Var. de ERI. EHI-PURUTA, EHI PUUTA, dedada,

pincee. PIPER GORRIEHI-PURUTA BAT, una dedada de pimiento rojo
(molido), une pincee de piment rouge (moulu).

Ehi-potots (L-s), dedo pulgar, pouce. (De ERI.)
Eisker (S), mana izquierda: senestre, main gauche. (V. Ezker.)
Emasabel: 1 (Bc, Gc), matriz, matrice.
Endagora, talon, talon. (Humb.) Var. de INDAGORA, OINDAGORA.
Eperdi (B-a-g-o-tx), trasero: seant, derriere (pop.).
Epermamin (B-a-tx-ub), nalga, Jesse.
Epermokor, epermukur (B-a-tx), sacro, cierto hueso: sacrum, certain os. (V.

Errein-azur.)
Epertxuntxur (B-o), sacra, hueso del trasero: sacrum, os du bassin.
Epurdi (AN-goiz), culo: cuI, derriere de l'homme. Var. de IPURDI.
Erayoki (B, ms-Otx), sien, tempe.
Eraztunatz (Araq.), eraztun-eri (S-li), dedo anular, doigt annulaire.
Erdiko: 1 (C), mediano, central: moyen, central. - 2° (BN-s), dedo mayor:

medius, doigt majeur.
Erdo-eri (sc), dedo del medio: medius, doigt du milieu.
Ergohen (S), dedo mayor: medius, doigt majeur.
Eri 4 (ANc, BN-s, R, BN, L, S), dedo, doigt. Nombres de los dedos, noms

des doigts: a) BERATZ (S), BIHATZ (BN-ald), ERI POTOTS (L-s), ERI
ANDI (R-uzt), BEATZ (BN-s), ERPURU (B-l-mu-pl), ERKORO (B-bar-
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g-urd), ERI BEATZ (BN-aezk-s, R), dedo pulgar, pouce. -b) ERINO
(RUZT), ERITSUME (R-uzt), EHITXINKER (S), ERITSINGAR (BN-s),
ERINTXINKAR (BN-am, Rbid), ERITXIKIN (Lc), ERITIPI (BN-aih),
ERITINTTIL (BN-ald-haz), ERI-MOKOSO (BN-baig), dedo meiiique: pe
tit doigt, l'auriculaire. -c) ERI ANDI (R-uzt), ERI HANDI (BN-baig, S),
ERI-BIOTZ (R), BIOTZERI (R-bid), ERDIKO (BN-s), dedo del coraz6n,
medius. -d) ERI MAZTER (BN-s), ERI MAIZTEKO (BN-otxa-s), ERI
EREZTUN (R), dedo anular, l'annulaire. -e) ERI ANDIA (L-ain), indice,
index (doigt). (Veanse otros nombres en Atz. Voir les autres noms aAtz.)
ERI-BIOTZ (Sc), yemas de dedos, bouts des doigts. ERI-BIZAR (R), pa
drastro, envie. ERI-MAMI (AN, Araq.), yema de dedo, extremite du doigt.
ERIESTARI (BN~baig): dedil, envoltorio del dedo: doigtier, enveloppe du
doigt. ERI-MUTUR (Sc), ERI-SUTUR (R-uzt), extremidad del dedo, ex
tremite du doigt. HOTZEN UZKURTUAK DITUT, tengo los dedos en
tumecidos de frio: j'ai les doigts gourds, engourdis par Ie froid. ERI
EXURRAK IAN ERAZI (Sc), hacer sufrir 10 indecible, lit.: hacer comer
los huesos de los dedos: faire souffrir horriblement, lit.: faire manger les
os des doigts.

Eribizkar, articulaciones del dedo, articulations du doigt.
Erikosko (R), erikoskor (BN-s), articulaciones del dedo, articulations du

doigt.
Erimuntxo (R), yemas de dedos, extremites des doigts.
Erifio (R-uzt), dedo meiiique: auriculaire, petit doigt. (V. Eri, 4°.)
Eritxume (R-uzt), dedo meiiique: auriculaire, petit doigt. (V. Eri,4°.)
Erkain, erkain (L): IO yema de dedo, extremite du doigt. ERKAINETAN

HORI BADAKI, eso 10 sabe por las puntas de los dedos, il sait cela sur
Ie bout du doigt. (Oih.) - 2° (BN-baig), articulaci6n de dedos, articulation
des doigts.

Erkin: 6° (B-ar), dedo fndice, index (doigt).
Erkoihen (S-bark), erkohen (Sc), dedo fndice, index (doigt).
Erkolo (B-o), dedo pulgar, pouce. (V. Eri, 4.)
Erkoro (B-a-bar-g-urd), dedo pulgar, pouce.
Ermami (AN, Araq., B, BN-ald, G-aya-bid-etx), yema de dedo, extremite du

doigt.
Erpihotz (BN-ald), estremidad del dedo, extremite du doigt. (V. Eri, 4.)
Erpo (Gc), ta16n, talori. ERPOZ ERPO, acontinuaci6n uno de otro, ala suite

['un de I'autre. Var. de ORPO.
Erpuru: 1 (B-i-l-mu, G-aya), dedo pulgar, pouce. - 2° (BNc), yema de los de-

dos, extremite des doigts. (V. Eri, 4.)
Erraingiltz (R, S), articulaci6n del hueso sacro, articulation de l'os du sacrum.
Erreinarte (BN-baig,L), articulaci6n del hueso sacro, articulation du sacrum.
Errein-azur (B), erreinezur (BN, L, R, S), sacro, hueso situado en un parte

inferior de la columna vertebral: sacrum, os situe ala parte inferieure de
la colonne vertebrale.
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Erremu-ezur (G-goi), espinazo, epine dorsale. (?)
Erro: 2° (c), raigon, rafz de muelas y dientes, racine des dents. = Mas pro

piamente significa cada uno de los brotes del raigon. Plus proprement it
signifie chacune des pointes de la racine. LAU ERROKO SUSTRAI
MANDO EUKI DAU NlRE MATRAILLAGINAK (B), mi muela ha te
nido un raigon enorrne de cuatro brotes, ma molaire avait une enorme
racine de quatre pointes. - 3° (AN, B, G, L), cada uno de los pezones de
la ubre, pis de la mamelle des animaux. GURE BElAK ERRRO ANOIA
GO TA ZIENAK EZNE YAGO (BN-s): nuestras vacas (son) de ubre mas
grande y las vuestras (tienen) mas leche; nosotros tenemos la fama, vo
sotros cardais la lana: nos vaches (ont) la mamelle plus grande, et les va
tres (ont) plus de lait; nous avons la renommee, et vous autres Ie travail.
BEIEN ERROA JATSIAGO LUZEAGO, la teta de la vaca cuanto mas se
ordena es mas larga: plus la tetine de la vache est traite, plus elle est
longue. (Refranes, 8.)

Errota: 4° estomago, estomac. (Hirib. Eskaraz. 12-34.)
Ersuts (R-uzt), el ciego, intestino donde se produce el apendicitis: ca:cum,

intestin ou se produit l'appendicite.
Ertse (S), hertse, intestino, intestin.
Ertze itsu (AN-b), intestino ciego, ca:cum.
Ertzeki (AN-b, BN), Porcion de intestino, portion d'intestin.
Erxe (BN-s, R, S), intestino, tripa: intestin, boyau. = Parece diminutivo de

ERZE. Semble etre un diminutif de ERZE. (V. Este.)
Erzarteko (AN-b, BN, L, R, S), peritoneo, membrana adherida al intestine:

peritoine, membrane adherente al'intestin.
Erzegorri (BN-s, L-ain, R), es6fago, osophage.
Eskoa (B-deust-tx), mana derecha: dextre, main droite. ESKOAKO ESKU

TARA BARRIZ DAKUSDALA ANGERU GORDETZAILLEA, mas
viendo yo al lade derecho al angel de la guarda, mais voyant a mon cOte
droit l'ange gardien. (An. Esku-lib. 27-25.)

Eskoi (AN, B-a-g), eskoi (R-bid), mana derecha: dextre, main droite. GIZON
HAU JARRIRIK AITAREN ESKOIEKO ALDEAN, sentado este hombre
a la derecha del Padre, cet homme assis a la droite du Pere. (Mend. Ot
hoitz. II-29829)

Esku: 1 (c), mano, main. ESKUKO BOST ERIAK OIREN BEZEN SEGUR
(BN, L, S), ESKUKO BOST BEATZAK BEZIN SEGUR (Gand), tan
cierto como los cincos dedos de la mano, aussi sur que les cinq doigts de
la main. ESKU LATZA (BNc), tacto brusco, main lourde. ESKUAN
ZULO (B, G), ESKIAN ZILO (S), agujero en mana (se dice cuando uno
amaga a la pelota y no acierta a darla), main percee (se dit lorsque quel
qu'un doit parer la pelote et la manque). ESKU-AUSI GAGOZ: estamos
incompletos, nos falta alguno para completar ~l grupo: nous ne sommes
pas en nombre, il nous manque quelqu 'un pour completer Ie groupe.
ESKU-ERREX: docil, facil a ganar: docile, personne facile a gagner.
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ESKU-DIRU EROSI (B-tx), comprar al contado, acheter au comptant.
ESKUBULAR (B), metacarpo, base de los dedos en la palma de la mano:
metacarpe, partie de La main oil Les doigts prennent naissance. ESKU
AZPIZ EMAN DIO (AN-b), ESKUPETIK (AN-lez, G, R-uzt, Sc), ESKU
AZPITIK (L-ain), Ie ha dado en secreto, it Le Lui a donne en secret. ES
KUA GALDU (B-1), prodigar, lit.: perder la mano: prodiguer, Lit.: perdre
La main. ESKUA GALDU DOZU, lit.: ha perdido V. la mano (se dice por
ironfa a alguien que da menos de 10 regular), Lit.: vous avez perdu La main
(se dit ironiquement it une personne qui ne donne pas ce qui est raison
nable). ESKUALDATU (ANc, Be, Gc), ESKUZ ALDATU (BN-s), ES
KUZ IGARI (R-uzt), mudar de dueno, changer de maItre. ESKUA BE
TEKO ETXEA (Be): casa muy pequena, que cabe en la mano:
maisonnette, qui peut tenir dans La main. ESKUZ EMON TA ZANKOZ
EZIN BIL (R-bid), prestar dinero y no poder cobrar, lit.: dar a mano abier
ta y no poder recoger con el pie: preter de l'argent que l'on ne peut pas
recouvrer, Lit.: donner it main ouverte et ne pouvoir Le reprendre avec Le
pied. BERE ESKUKO DA (BN-gar-s, Lc, R, S), es independiente, it est
independant. ESKUKO AMABOST (B), negocio redondo lit.: quince de
mano: affaire importante, lit.: quinze de main. ESKU-ESKUAN (c): muy
a mano, al alcance de uno: a La main, it portee de La main. - 2° (R-uzt),
mano derecha: dextre, main droite.

Eskuarra (c), eskuarrai (B-m-mu): - 2° (Be, BN-s), palma de la mano, paume
de La main.

Esku-arre (Be, L), palma de la mano, paume de La main. ESKUARREAN UR
KLARA EDAN ORI ZINDUEN, en la palma de la mano solfais beber
agua clara, dans La paume de La main vous buviez de l'eau claire. (J. Et
cheb. 204-11.)

Esku-azpi (ANc, Be, Gc), palma de la mano, paume de La main.
Esku-aztal (BN-s), carpo, parte posterior de la mano: carpe, partie posterieure

de La main.
Esku-barne (L, R), eskubarren (AN-oy, Lc, R), palma de la mano, paume

de La main.
Esku-batu (B), puno cerrado, poing fermi.
Eskubi, mano derecha: dextre, main droite. (V. Eskoa.)
Esku-biotz (Sc), carpo, parte posterior de la mano: carpe, partie posterieure

de La main. (V. Esku-orpo.)
Eskubitor (B-a-d-o), eskubitur (Bo-otx-ub-zig), muneca, poignet.
Esku-bular (B-m), metacarpo, base de los dedos en la palma de la mano: me

tacarpe, base des doigts dans La paume de La main.
Esku-gain: 2° (C...). (V. Esku-gan.)
Esku-gan (Be), esku-gane (B-g-l), dorso de la mano, dos de La main. ES

KUGANEAN EROSI (B-mu-otx): comprar las cosas de segunda mano,
usadas: acheter Les choses de deuxieme main, d'occasion.

Esku-itur (B-mond), muneca, poignet.
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Eskuma (B-ar-m-ub), mano dereeha: dextre, main droite. ESKUMA-EZKERTI
(B-ar-ub), ambidiestro, ambidextre.

Esku-mami (AN-b-goiz, BN-s), eskumamul (L-ain, R-uzt), earpo, parte pos
terior de la mano, eorrespondiente al tal6n del pie: carpe, partie poste
rieure de la main, qui correspond au talon du pied.

Eskumutur: 1° (BN-s, Se), punta de los eineos dedos reunidos, pointe des cinq
doigts reunis. - 2° (AN-b, B-on, BN, Ge, L), eskumutur (BN, L), muneea,
poignet.

Eskun, dereeha, droite. JAUNAREN ESKUNEAN, a la dereeha del Senor, a
la droite du Seigneur. (Harizm. l'Office, 30.) (V. Eskoa.)

Esku-orpo (Be), parte posterior de la mano, partie posterieure de la main.
Eskutur (B-l-m-mu-ond-tx), muneea, poignet. (Contr. de ESKUBITUR, ES

KUMUTUR.)
Eskuzabal: 1 (AN-b-lez, BN, Ge, L, S), palma de la mano, paume de la main.
Estalkaitz (AN-b), traquea, trachie-artere. ESTALKAITZETIK GAN ZAIT

URA ETA EZTULAK EMAN, se me ha ido el agua por la traquea y me
ha produeido tos, I'eau m'est entree dans la trachee et m'a fait tousser.

Estami (B-a-o-tx), ingle, aine.
Estarri-galgantxon (AN), traquea, trachie-artere. (V. Eztarri.)
Estarteko (B-m, G-aya), peritoneo, membrana que reeubre las paredes del in

testino: peritoine, membrane qui recouvre les intestins.
Estarzulo (B, G, ms-Lond.), fauees: larynx, gosier.
Estazain (R-uzt), tarso, parte superior del tal6n: tarse, partie superieure du

talon.
Este: 1 (ANe,... , Be, Ge), intestino, intestin. JANGO DEZUTE BURUA BERE

mNAKIN ETA ESTEAKIN, eomereis la eabeza y ademas los pies e in
testinos, vous mangerez la the et en outre les pieds et les intestins (Ur.
Ex.-9.).

Estegorri (ANe, Be, Ge), es6fago, osophage.
Ezkanda: 1 (AN, Araq.), eia, hueso de la eadera: os iliaque, os de la hanche.
Ezkazal (AN, L-ain), una, ongle. Var.de AZKAZAL.
EZKER: 1 (e), mano izquierda: senestre, main gauche.
Ezkizal (AN-irun, G-don), una, ongle. Var. de AZKAZAL.
Ezpain: 1 (AN, BN, G, L, R, S), labio, levre. EZPAIN-BERDIN (G-and): Ileno

hasta los bordes, pero sin eolmo: ras, plein jusqu'aux bords, mais sans
deborder.

Ezpain-gaiiieko (?), bigote, moustache.
Ezpan (Be), labio, levre.
Eztai: 2° (B-mu), ingle, aine.
Eztarri (AN, B, G, R), garganta, gorge. GURE ERIOTZA DA ETERNIDADE

BATEN EZTARRIA, nuestra muerte es la garganta de una eternidad, no
tre mort est la gorge (sie) d'une etemite. (Mend. III-344-16.) EZIN DE
RRAKET ZEIN GOZO ETA EZTI ZAIZKIDAN EURE AHOAN ETA
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EZTARRIAN ZURE MANUAK, no puedo expresar cWln dukes se me
hacen en la boca y en la garganta vuestros mandatos, je ne puis exprimer
combien vos commandements sont doux ama bouche et ama gorge. (Ax.
3a-464-19.) JULIO ZESARREK, BAKETUTEKO BERE SOLDADUEN
ARTEAN JAGI ZAN MATXINADA OSOA, ETORRI GURA EZEBELA
BERE ESANIK EGITERA, EZEBAN BURURIK AUSI, EZ MIIl'lA MO
TELDU, EZ EZTARRIRIK GARRAZTU JARDUN LUZEAKAZ; BA
KARRIK AITATU EUTSEN ZOLI ZOLI IZEN AU: "ERROMARRAK".
Julio Cesar, para calmar la insurrecci6n completa que se levant6 entre sus
soldados, que no se avenfan a obedecer sus 6rdenes, no tuvo quebraderos
de cabeza, no entorpeci6 la lengua, ni enronqueci6 la garganta con largos
discursos; s610 menci6n6 con gran enfasis esta palabra: "Romanos". Jules
Cesar, pour calmer une sedition generale de ses soldats, qui ne voulaient
pai se soumettre ases ordres, n'eut pas besoin de se torturer la tete, ni
de s'emousser la langue, ni de s'enrouer la gorge par de longs discours;
il leur dit avec une grande emphase ce seul mot: "Romains". (Per. Ab.
208-17)

Eztarrigaitz (AN-Iez), traquea, trachee-artere.
Eztarrizulo (G-ern), eztarzulo (G, An.), fauces, pharynx.
Ezur (AN, BN, G, L, R), hezur (BN, L, S): 1 hueso, os. EZUR BERRIAK

(AN, BN, L, R), nuevos huesos, nouveaux os. EXUR BERRI BADIN
EMAZTEKI ORREK (BN-s), esa mujer esta embarazada, lit.: esa mujer
tiene huesos nuevos: cette femme est enceinte, lit.: cette femme a de nou
veaux os.

Ezurmuiii (AN-b), tuetano, moelle.
Ezurrun (R), tuetano, moelle.
Ezurruts (L-ain), esqueleto, squelette.
Farda (BN-baig), est6mago, estomac.
Frintz: I (AN-b-Iez, L-s), epidermis, endopleura de las plantas, menbrana de

los huevos, periostio de los nuesos, etc.: epiderme, endoplevre des plantes,
membrane des oUfs, perioste des os, etc.

Fuiii (L-c6te): 1 canada, moelle.
Gahando (BN-baig), nuca, nuque. Var. de GARONDO.
Gahondo (BN), cerviz, nuque. Var. de GARONDO.
Gahundo (BN-ald), nuca, nuque. Var. de GARONDO.
Gahundo-zilo (BN-ald), el cogote, l'occiput.
Gaingaila (R-uzt), 16bulo de la oreja, lobule de I'oreille.
Gal: 3() Var. fonetica de GARA, "craneo": Var. phonhique de GARA, "cra

ne": GALBAR,oo.
Galtzar: 1() seno, sein. GERTATUZEN BADA ESKALEA HIL ZADIN; ETA

AINGERUAK ERAMAN ZUTEN ABRAHAMEN GALTZARRERAT:
sucedi6 pues que muri6 el mendigo, y los angeles Ie llevaron al seno de
Abraham: or il arriva que Ie mendiant mourut, et les anges l'emporterent
dans Ie sein d'Abraham. (Har. Luc. XVI-22) - 2° (AN, B-o-tx, G, L), bra-
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zo, bras. BAYA ONEK GALTZARRAI ERRUZ ERAAGINIK IGESA
RAZO EUTSEN EUREN MUGETATIK (B, ms-Zar): pero estos, sacu
diendo con brio los brazos, les hicieron huir de sus lfmites: mais ceux-ci,
secouant energiquement les bras, les chasserent de leurs frontieres. EKA
RRAK GALTZAR BAT BAZKA (L-ain), trae una brazada de pasto, ap
porte une brassee de pature.

Galtzarbe (AN-Iez, Gc), sobaco, aisselle. Var. de GALTZARPE.
Galtzarpe (B-o-tx, BN-ald), galzarraspi (L), galtzarre (BN-ald), galtzarsilo,

sobaco, aisselle.
Galzar: 1° brazo, bras. (S. P.) - 2° (BNc, L-ain). (V. Galzarbe.)
Galzarbe, sobaco, aisselle. (S. P.)
Ganga: 2° (L-ain), paladar, palais de la bouche. = Se dice ordinariamente

AHOGANGA. On dit ordinairement AHOGANGA.
Gangaila: 1° (BN-am-s, L-ain, R-uzt, S), uvula, campanilla de la garganta,

luette. - 2° (S), 16bulo de la oreja, lobe de l'oreille. = Es mas frecuente
y mas claro decir AHO-GANGAILA, "campanilla de la boca"; BEHA
RRI-GANGAILA, "16bulo de la oreja". Il est plus frequent et plus correct
de dire AHO-GANGAILA, "luette"; BEHARRI-GANGAILA, "lobule de
l'oreille ".

GANGAR: 1° (B-ang-o), cresta de aves, crete des volatiles. 3° (B-urd), pe
nacho de las aves, huppe des oiseaux. 4° (G-and), uvula, campanilla de la
garganta, luette. 5° (G), es6fago, osophage.

Gangarla (B-mond), gangarril (Btx), hioides, nuez de garganta: hyoide, pom
me d'Adam.

Garaite, nuca, nuque. (Ax.) OKASINOA KOPETAN, BELARREAN, AI
TZINALDEAN ILETSU DA ETA XERLOTSU; BAlTA GARAITEAN,
GARZETAN, GIBEL-ALDEAN, MOTS, SOIL, GARBAL, KARSOIL,
ETA ILE GABE: la ocasi6n es peluda en la frente, en la parte delantera;
pero en la cerviz, en la nuca, en la parte posterior, es mocha, pelada, calva
y sin pelo: l'occasion est poilue au front et devant; mais elle a le cou, la
nuque et l'occiput tondus, peles, chauves et ras. (Ax. 1'-153-19.)

Garando (B, BN-s, R, S. P.), nuca, nuque. (De GARA.)
Garandozoilo (BN-s, R), el cogote, l'occiput.
Garaun: 1° (B-a-o-tx), seso, lit.: tuetano del craneo: cervelle, lit.: moelle du

crane.
Garazur (G-iz), calavera, huesa del craneo: crane, bofte cranienne, os du cra

ne.
Gargaila: 2° (G-us-ziz), uvula, campanilla de la garganta: Luette, partie sai

llante de La gorge. GARGAILETARA EDAN DIAK ARDAUN-TXOR
TA BAT (R-bid), he bebido a pit6n un poco de vino,j'ai bu a la regaLade
un peu de vin.

Garkola (BN-am-gar), garkora (BN, Sal.), nuca, nuque. (V. Gara.)
Garkotxe (S). (V. Garkola.)
Garkotxe-zilo (S). (V. Garkoxilo.)
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Garkoxilo (BN), garkotxa-xilo (L-bard), fosa de la nuca,fossette de la nuque.
Garnu-ontzi (B), vejiga, lit.: receptc:lculo de orina: vessie, lit.: recipient d'uri

ne. (Per. Ab. 87-13.)
Garondo: 1° (AN, Bc, BN, G, L, R), cerviz, cou. JENDE GARONDO-GO

GORRAK, gentes de dura cerviz: gens a tete dure, gens incorrigibles.
(Leiz. Act. Ap. VII-51.)

Garondoko-txulo (G-and), garondosilo (BN-s, n-uzt), garondo-zilo (AN,
BN, L), hueco junto a la nuca, cavite situee pres de la nuque.

Garrangila: 1° (Bc), es6fago, osophage. - 2° (B-tx), laringe, larynx.
Garrondo (AN, B-ofi, G-and), cerviz, occipucio: chignon, occiput. (V. Ga

rondo.)
Garun (B-l-m-mu), seso, lit.: tuetano del cnineo: cervelle, lit.: moelle du crane.

(De GARA + UN.)
Garuntegi (B?), cerebro, cerveau. BURU-AZUR BIRIBILLA DA BESTE

AZUR BATZUEN BATZAKUNTZEA, ZEINTZUK EGlTEN DABEN
UTSUNE EDO ONTZI BAT TA GARUNTEGIA: el mineo redondo es
la reuni6n de otros huesos, los cuales forman una cavidad 6 receptaculo
y cl cerebro: Ie crane rand est la reunion d'autres os, qui forment une
cavite ou receptacle et Ie cerveau. (Per. Ab. 85-14.)

Garzeta, occipucio, occiput. (Ax., S. P.) (V. Garbal.)
Gaztelatx (R), garguero, gIotis, glotte. GAZTELATXERA FAN ZAITAK

EDANA, 10 bebido se me ha ido al garganch6n, ce que j'ai bu s'en est
alle de cote.

Geltzurriii (G-ets, L), rifi6n: rein, rognon. Var. de GILTZURRIN. GELTZU
RRIN-HARRI (L), se dice de la mas dura de las rocas, se dit du rae Ie
plus duro

Gereiza: 2° rostro, visage. (Card. Luis. biz.)
Gerrazur (B-i-m), hueso de la cintura, os iliaque. (De GERRI + AZUR.)
Gerrentze (R-uzt), gerrentzu (S), cintura, ceinture. Var. de GERRUNTZE

(2°).
Gerri: 1 (B-d-l-m-tx-ub, BN, G, Lc, S), cintura, parte media del cuerpo: cein

ture, milieu du corps. Var. de GARR!. = Es digno de notarse (y esta ad
vertencia se la debo a un buen amigo mio) que la misma diferencia que
hay entre GERRI y GARRI hay entre GERNU y GARNU; 10 cual parece
indicar lue esta ultima palabra viene de la primera. It est it remarquer (et
je dois cette re11larque it un de mes bons amis) que la meme difference
qu'it y a entre GERRI et GARRI existe entre GERNU et GARNU; ce qui
paraft indiquer que ce dernier mot vient du premier. NEGUAREN GERRI
GERRIAN (B-1), en 10 mas crudo del invierno, au plus fort de l'hiver.

Gerrontze: 3° (AN-b), cintura, ceinture.
Gerronzegiltz (AN-b), articulaci6n del lmeso ilfaco, articulation de l'os ilia

que.
Gerruntza' 1° (AN, G, Afi.), lomo, lombes. - 2° (G-and), cintura, ceinture.
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Gerruntze: 2° (BN-baig-s), cintura, ceinture. ETA JAUNTZIA ZEN JOANES
KAMELU-ILEZ ETA LARRUZKO GERRIKO BAT BAZAKARKAN
GERRUNTZEAN: y Juan andaba vestido de pelos de camello, y trafa un
cefiidor de piel alrededor de sus lomos: et Jean allait vetu de poil de cha
meau, une ceinture de peau autour de ses reins. (Har. Marc. 1-6.) - 3° (BN
aId), rifiones, reins.

Gia: 1° (AN-arak, G-orend-t, ...), dermis, capa inferior de la piel, que inmedia
tamente cubre los musculos y la carne: derme, tissu interieur de la peau,
qui recouvre immediatement les muscles et la chair. = Se usa con la sig
nificaci6n de "hueso" en algunas locuciones. S'emploie avec la signifi
cation d' "os" dans certaines locutions. GIAKO MINA, dolor de huesos,
douleur des os. GIA BESTERIK EZTAUKA ORREK (AN, G): ese no
tiene mas que huesos, esta muy flaco: celui-la n'a que des os, it est tres
faible. - 2° (G-and), membrana rojiza interior del parpado, membrane
rougeatre it I'interieur de la paupiere. - 4 (G-and), ingle, aine. - 5 anca,
cadera, hanche. (S. P).

Gianoi (Sc), es6fago, osophage. (Contr. de GIRANOI.)
Gibel: 1° (c), hfgado,foie. GIBELEKO ON DANA BAREKO GAISO: 10 que

es bueno para el hfgado, es dafioso para el bazo: ce qui est bon pour Ie
foie, est mauvais pour la rate. (Refranes 141.) - 3° (AN, BN, L, S), parte
posterior, detras: partie posterieure, derriere. GIBELEZ GIBEL, (estar) de
esquina, lit.: de espaldas: (etre)faches, lit.: dos ados.

Gibelarrai (Gc, L), lechecillas 6 asaduras, corada de cordero: ris ou issues,
fressure d'agneau. (V. Gibel-errai.)

Gibel-errai: 1 (AN, BC, BN, L, R-uzt), asaduras del animal, conjunto de sus
entrafias, coraz6n, hfgado, bazo, pulmones: fressures, ensemble des en
trailles d'un animal, cour, foie, poumons, rate. - 2° (Sc), pulmones, pou
mons.

Gibel-zilo (BN-s), eufemismo para designar "el ano", euphemisme usite pour
designer "l'anus".

Giltxurrin (AN-b-Iez), Var. de GILTZURRIN.
Giltz: 2° (Be), sien, sienes: tempe, tempes. - 3° (AN, B, BN, G, R, S), junturas,

artejo, articulaci6n de huesos, del tallo de plantas: jointures, articulations
des os, nouds de la tige des plantes. GUNTZURRUNETAKO GILTZAK
ASKATZEN ZITZAYOZKAN, las coyunturas de los rifiones se Ie des
coyuntaban, les jointures de ses reins se ditendirent. (Ur. Dan. V-6.)
SOIN GILTZ (R), articulaci6n del hombro, articulation de l'epaule. BE
LAIN-GILTZ (R), articulaci6n de los dedos, articulation des doigts. BE
SAINKU-GILTZ (R), articulaci6n del codo, articulation du coude.
ERRAINGILTZ (S), articulaci6n de las caderas, articulation des hanches.
AZPIGILTZ (BN-S), articulaci6n de la nalga, articulation du fimur. ZE
ZENAK BEAR DITU IZAN BIZKARRA ZABALA, LEPOA LODIA,
GILTZAK LABURRAK: el toro debe tener espaldas anchas, pescuezo
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gordo y junturas cortas: Ie taureau doit avoir les epaules larges, Ie coup
gros et les jointures courtes. (Didl. bas. 93-2.)

Giltzagaiii (G-and), fleon, un hueso de la cadera, os i1iaque.
Giltzurrin (AN-Iez, BN-ald, Gc, L, R), giltzurrun (AN-est, BN-s, G, Bonap.),

rinon, reins. BEAR DITU ERE IZAN GIBELA, BAREA ETA GILTZU
RRINAK: debe tener tambien hfgado, bazo y rinones: it doit avoir ega
lement Ie foie, la rate et les reins. (Didl. bas. 24-11.)

Gingil (AN, BN-baig), gingila (Gc, R-uzt): 2° (L-ain), lobulo de la oreja, lo
bule de l'oreille. - 3° (BN-ald-gar-s, Lc), uvula, campanilla de la garganta,
luette.

Giiiar (AN-arak-Iez-oy, L-s), 10 magro de la carne, Ie maigre de la viande.
Var. de GIAR.

Giiiarre (L), ginarre (BN-am, S), ginarri (AN-baig): 1° 10 magro de la carne,
Ie maigre de la viande.

Giranoi (BNc, Sc), es6fago, O?sophage.
Gorgail (B-a), gorgal (S-li), garguero, parte superior de la traquearteria: go

sier, partie superieure de la trachee-artere.
Gorgoil: 1° (Bc), hioides, nuez de la garganta: hyoi'de, pomme d 'Adam. - 4°

(B-g-I), garguero, gosier.
Gorgoilo: 1() (B-ar), papada, dobladillo de carne bajo la barba: double menton,

repli de chair sous Ie menton. - 2° (G, ms-Lond), papera, goitre.
Grisola: 1() (B, arc), turma, testfculo 0 criadilla: testicule, glande genitale.
Grongio (B-a-o), tniquea, trachee-artere.
Gubio (B-i), es6fago, osophage.
Gultxurrin (AN-b), rinon, rein.
Gun (B-1): 2° tuetano, moe/Ie. = En B casi es comun UN en vez de GUN. En

E, UN est presque commun au lieu de GUN.
Guntzurrun (B-a-mond-o-otx-tx-zig), rifi6n, rein.
Gusu: 1° (B-i), faringe, pharynx. GUSUAN EGIN JAT (B-i), se me ha atra

gantado, je me suis engoue.
Hagin (AN-est-Iar, G, BN, L, S), muela, molaire. jZER HAGINEAN DEN

HARENDAKO! (BN-ald-haz, Sc), ique rencor tiene contra aquel! comme
it lui en veut! quelle dent il a contre lui.

Halsar, entrana, entrailles. (S. P.) ENSERRATUAK ZEURON HALSARRE
TAN, estrechos en vuestras entrafias, vos entrailles se sont retrecies. (Leiz.
II Cor. VI-12.)

Hatz, atz (c): 2° (Be), dedo, pulgada: doigt, pouce. ATZA BADA, ESKUA
ESANGO DAU: se dice del que exagera, lit.: si es un dedo, dini que es
una mana: se dit de celui qui exagere, lit.: si c'est un doigt, it dira que
c'est une main. (ms-Otx.) ATZ-BURUAK JOTA ZAGOZ (B-mu), esta V.
muy equivocado, vous etes bien trompe. = Hoy, fuera de los derivados,
se usa mas como "pulgada" que como "dedo", habiendo usurpado su pues
to en esta significacion la burda palabra ATZAMAR. ATZAMAR BAT,
literalmente, es "un diez-dedo". Actuellement, en dehors des derives, it est
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usite plutot dans Ie sens de "pouce" que dans celui de "doigt", ce dernier
ayant usurpe, dans cette signification, la place du mot grassier ATZA
MAR. ATZAMAR BAT, litteralement, veut dire "un dix-doigts". = Nom
bres de los dedos, noms des doigts: a) ERPURU(B-I-mu-pl), ERKORO
(B-bar-g-urd), ORKOLO (B-o), dedo pulgar, Ie pouce. -b) ATZERAKUS
LE (AN, Araq.), ERKIN (B-ar), dedo Indice, I'index. -c) ATZANDI (B
ar), ATZ LODI (B-d), BIOTZEKO (?), dedo del coraz6n, Ie majeur. -d)
ATZ NAGI, NAGI (B-ar), dedo anular, l'annulaire. -e) ATXAKANDE
(B), ATXAKONDE (B), ATXIKAR (B-1), ATXIKIN (B), ATXIKAN
DRE (B), ATXINGILI (B-d), ATXINGILA (AN, Araq.), mefiique: Ie petit
doigt, l'auriculaire. ATZBEATZAK: a) (B,...), los dedos de las manos y
de los pies, les doigts des mains et des pieds. -b) (B-tx), HATZ-BEHA
TZAK (BN-ozt), los miembros, les membres. HATZ-BEHATZAK
OSOAK UKAITEA, estar bien conformado (de miembros): etre bien bati,
bien conforme (de membres). ATZ-BEGIAK (B-I-m), los miembros, les
membres. ATZ-BIZAR (Bc), padrastro, tira de piel que se Ievanta junto a
las ufias: envie, petit filet de peau qui se derache autour des ongles. - 3°
(BN-s, R, L, S), pata de bestias, patte des animaux. LAUR ATZEZ (R
uzt), a galope, au galop. LAUR HATZEZ GORA DAGO GURE KA
BALEA (Sc), nuestro caballo esta patas arriba, notre cheval gft les pattes
en l'air.

Hauroe, hauroia (S, Leiz. Voc.), claustro materno: uterus, matrice.
Haurruntzi, matriz, matrice. (Duv. Gen. XXIX-31.)
Hertsuts (Sc), el ciego (intestino), ca:cum (intestin). (V. Ersuts.)
Hertze (BN, Sal., S. P.), ertze (AN-b, L, R): I intestino, intestin. LAU DIRA

ERTZEAK: MUZKERRA EDO ERTZEGORRIA, ERTZE LUZEA, ER
TZUTSIA, ONDO-ERTZEA. Cuatro son los intestinos: el es6fago, el in
testino largo, el intestino ciego, el recto. Les conduits intestinaux sont au
nombre de quatre: l'osophage, Ie gras intestin, Ie ca:cum, Ie rectum. - 2°
(BN, L, S), disminuci6n, diminution. - 3° (Ruzt), ombligo, cadena del om
bIigo: nombril, cordon ombilical.

Herze (BN, Sal.), erze (AN-b, BN-s, L, R), intestino, intestin.
Hezuriokarri, cartflago, cartilage. (Duv. ms.)
Himuntzi (S, ...), utero, uterus.
Hobi: 4 (BN-am, L, s), encfa, gencive. Var de 01, HOI.
Hondo-ertze (L), ondo-ertze (R-ult), ondo-erze (BN-s, R), ondo-este (B

mond), intestino recto, rectum.
Hortz (BN,L, S), ortz (AN, BN, G, L, R): JO diente, dent. = Los derivados

en su mayor parte nacen de OZ, variante euf6nica en composici6n. Axular
y Oihenart han empleado voces tan ineuf6nicas como HORZKATU,
HORZKIDURA, que seguramente habran ellos oldo HOZKATU, HOZ
KIDURA. Les derives de ce mot viennent en grande partie de OZ, qui est
la variante euphonique dans les composes. Axular et Oihenart ont employe
des mots aussi anti-euphoniques que HORTZKATU, HORZKADURA,
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qu'ils auront surement entendus HOZKATU, HOZKIDURA. AIDEAK
EZ URRIN, ORTZAK NEREKIN: antes son mis dientes que mis parien
tes, lit.: los parientes no lejos, los dientes conmigo: mes dents passent
avant mes parents, lit.: les parents non loin, les dents avec moi. (F. Seg.)
HORTZAK AHOAN DAGO (BN-ald), se dice de personas que tienen ma
las intenciones y no las pueden realizar, se dit des personnes qui ont de
mauvaises irtentions et ne peuvent les realiser. ARE-ORTZ (AN-b), reja
del arado, soc de la charrue. ORTZAZ GORA (G-don), boca arriba, sur
Ie dos. ORTZEKIN SORTU DA (BN-s, R), la nacido de pie, lit.: ha nacido
eon ios dientes (se dice de alguien que prospera mucho en sus tratos), il
est ne coijfe, lit.: it est ne avec des dents (se dit de quelqu'un qui prospere
beaucoup dans ses affaires). - 2° (B-mu,...), dentadura, denture. GOIKO
ORTZA, la dentadura superior, la denture superieure. BEKO ORTZA, la
dentadura inferior, la denture inferieure. - 9 (B-g-mu, ... ), rostro, sembIan
te: visage, face. ORTZ ARGIKO GIZONA (B-g-mu), hombre de rostro
alegre, homme a face rejouie.

Hortz-erro: 1° (?, S. P.), encfa, gencive. - 2° (AN-b), raig6n, racine des dents.
Hortzkrozko, encia, gencive. (S. P.)
Huin: 1 (BN, Sal., s), pie, pied. Var. de DIN. - 2° Huifi (L-get), tuetano, ca-

nada, moelle.
Huinbular (BN-gar, sc), empeine del pie, cou-de-pied.
Huin-eriak (Sc), los dedos del pie: les orteits, les doigts du pied.
Huin-sagi (S), el hueco de la planta del pie, Ie vide de la plante du pied.
Huin-zola (S), planta del pie, plante du pied.
Hun (BN, S): 1 cerebro, cerveau. NON HONA, HAN HUNA: (alli) donde

(uno tiene) el bien (la hacienda), alli (tiene) el cerebro: (la) OU (quelqu'un
a) du bien, la (it a) Ie cerveau. (Oih. Provo 338.) HUNAK SAIASKIAK
BENO GOZO HOBEA DU, el seso tiene mejor gusto que la carne de
costilla, la cervelle a meilleur gout que la vianda de la c6telette. - 3° (BN
am, s), tuetano, canada, moelle des os.

Idun: 1° (Be), cuello, cou.
Idun-azur: 1° (B-a-d-o-tx), garganta, gorge. 2° (B?, An. ms), nuca, nuque.
Ingila: 1° (B-tx), ingle, aine.
Intxaur: I" (AN, B, G), gargiiero, gorge.
Iperdi (B-b-d-l-mu-otx), trasero, seant. IPERDIZ IPERDI DAGOZ (B-i-l-m

mu), estan renidos: its sont faches, its se tournent Ie derriere.
Iperdimami (B, Micol.), ipermamin (B-l-mu), nalga, fesse.
Ipertxuntxur (B-i-l-mu), hueso de la eadera, ileon: os des hanches, iliaque.

IPERTSUNTXURREKO (B-i-l-mu), puntapie, coup de pied.
Ipur (AN-b, B-m-on, BN-ald-s, Gc) Var. de IPURDI en los derivados, Var.

de IPURDI dans les derives.
Ipurdi (AN-b, B-m-on, BN-ald-s, Gc), ipurdi (Lc): 1(1 trasero, cui. IPURDIKA

(AN-b, B-m), A culadas, a coups de seant.
Ipurdi-maila (BN-ald), ipurdimazel (AN-b, BNc, Lc), nalga, fesse.
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Ipurdi-zilo (L-ain), ano, anus.
Ipur-kankar (G-don), rabada, cuarto trasero de los animales: culotte, quartier

posterieur d'un animal de boucherie.
Ipurmamin (B-m-on), nalga, jesse.
Ipurteste (G-and), intestino recto, rectum (intestin).
Ipurtxuntxur (B-m, G), cadera, hanche.
Ipurtzilo (Duv. ms), ipurtzulo (G-and), ano, anus.
Iranoi (AN-arak-b, BN-baig, Sc), es6fago, osophage.
Iresbide (AN, An., G), tragadera, trachee-artere.
Istai (B-m). (V. Istalogi.)
Istalogi (B, An.), istaloki (B, An. ms), ingle, aine.
Istar (e,...), muslo, cuisse.
Istar-arte, entrepierna, entrejambes.
Ister: 1 (c, ...), muslo, cuisse. Var. de ISTAR.
Isterzain (L). (V. Istezain.)
Istezain (EN-s, R, S), eorva, jarrete, jarret. Var. de ISTAZAIN.
Istondo (BN-s, ... , R), ingle, aine.
Itain (R, BN-am, S): 20 (BN-baig), palabra, mu, mot. Var. de LITAIN, LE

TAGIN, BETAGIN, colmillo, dent canine. ITAINIK ERE EZTU ERRAN
(BN-baig), no ha dicho ni mu, il n 'a pas dit ouf = Es variante de LI
TAINIK, y se dice la frase haeiendo castanetear la una contra los dientes.
C'est une variante de LITAINIK, et cela se dit en jaisant claquer I'ongle
contre les dents.

Ixtape: 10 (BN, Sal.), entrepierna, espacio entre las piernas: entre jambes, es
pace entre les deux cuisses. ISTERRAK ETA BELAUNAK BIRIBILAK,
ISTAPEA IDEKIA, ILEA MURRITZA ETA LODIA BAINAN GOZOA:
las piernas y rodillas (las ha de tener) redondas, los pies separados y el
pelo eorto y grueso, pero suave: les cuisses et les genoux arrondis, les
jambes ecartees, Ie poil court et epais, mais doux. (Didl. bas. 93-3.)
NOTA: - 20 (BNc, L), paso, medida antigua, la distancia de un pie al otro,
bien extendidas las piernas: pas, ancienne mesure, la distance d'un pied
aI autre. t ZEINBAT ISTAPE DIRA HEMENDIK HARARA? i,cwlntos
pasos hay deaquf alia? combien de pas y a-t-il d'ici la-bas?

Ixter-sagu (L-get), testfeulos, testicules.
Iztai: 1 (B-i-m), ingle, aine. IZTAIETAKO MINA IZERDIAK ERRETA EU

KITEN DA (B-m), se tiene dolor de la ingle a consecuencia de Ia que
mazon que produce eI sudor, on eprouve une douleur a l'aine a cause de
la cuisson que produit la sueur.

Iztal (R), calcaneo, hueso del talon: calcaneum, os du talon.
Iztalogi (?), ingle, aine.
Iztar: 10 (B, G), muslo, cuisse
Iztarri (AN, BN, R, S), garganta, gorge.
Iztarri-zilo (BN, S), fauces, gosier.
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Iztarte (R), semblante, visage. jZER IZTARTE ZURI-GORRI EDER DU
MORROIN KORREK (R)! ique semblante blanquirrubio tan hermoso tie
ne ese muchacho! queI beau visage blanc et blond a ce garfon!

Iztegi: 10 ingle, muslo: aine, cuisse. (Ast.)
Iztei (B-i-m), ingle, aine. Var. de IZTAI.
Iztergaitz: 10 (BN-s), gargiiero, parte superior de la traquearteria: pharynx,

partie superieure de la trachee-artere.
Izter-mamin (B-urd), izter-mamn (L-ain), parte carnosa del muslo, partie

charnue de la cuisse.
Izterrondo (L-ain), ingle, aine.
Izterrondo (L-ain), ingle, aine.
Iztezain (L-ain, R-uzt), corva, jarret. (V. Iztazain.)
Iztondo (BN-ald), ingle, aine.
Jaiki: 30 (G?), peritoneo, membrana interior del vientre: peritoine, membrane

interieure de l'abdomen.
Junta (AN-goiz), juntura, articulaci6n: jointure, articulation.
Kabila: 40 (L-ain), articulaci6n, articulation. Ukondokabila, articulaci6n del

codo, articulation du coude. Belaunkabila, articulaci6n de la rodilla, arti
culation du genou. - 5 (AN-b), tibia, tibia. KABILANDI (AN-b), zanqui
largo, de longues jambes.

Kaden: 10 (AN-b, B-el-ub, BN-s, G-gab-iz, R), secundina 6 membrana que
contiene el feto del animal, secondine ou membrane qui renferme Ie fotus
de I'animal.

Kadera: 20 (B, BN-s, R), piema, extremidad inferior de un animal: jambe,
extremite inferieure d'un animal. = Algunos 10 concretan a significar
"pie". Quelques personnes l'emploient pour designer "Ie pied".

Kali: 20 (AN-b, BN-ald), craneo, crane. KALI-MURRITZ: calvo, lit.: de cra
neD pelado: chauve, lit.: de crane pele. ORRATZ-KALI (AN-b), cabeza
de aguja, tete d'epingle.

Kalo (BN-am-gar), craneo, crane.
Kaltzarpe (B-m), sobaco, aisselle.
Kaltzerpe (Be), sobaco, aisselle.
Karen: 10 (AN-lez, B-mond, Gc), secundina, bolsa del feto de personas y ani-

males: secondine, enveloppe du fotus des personnes et des animaux.
Karkaxa: 20 (L-ain), cabeza, tete..
Karkotxi (BN-haz), nuca, nuque.
Kartxeta: 10 (Be, ...), guedeja, pelo que cae por la espalda, chevelure longue

qui tombe sur les epaules. - 3 cogote, occiput. (Aii.)
Kartzeta (B-m, G, Ur.), kartzeta (Duv.), guedeja, chevelure tombant sur les

epaules. Var. de KARTXETA. = De KAR, GAR, cnineo, crane.
Kaskar: 10 (Be, G), craneo, crane..
Kaskazur (B), hueso del craneo, os du crane.
Kasket: 10 (B-m-ofi), craneo, crane.
Kaskezur (AN-arak-b, BN-ald-s, Gc, L), craneo, crane.
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Kasko: 1° (BN-ald-am, L-ain), craneo, crane. (?) HORREK BADIK KAS
KOAN BURU (BN-am), es muy listo, lit.: tiene ese cabeza en el CraneD:
il est tres intelligent, lit.: il a la tete dans Ie crane.

Kazkar: 10 (B, Gc), craneo, crane.
Kern: 30 (git), cabeza, tete.
Kinkil (BN-baig): 1 16bulo de la oreja, lobule de l'oreille. - 20 uvula, cam

panilla del vela del paladar, luette du voile du palais.
Kixkolde (BN-s), kixkolte (R), ombligo, ombilic.
Kokor: 1° (BN-ald, L, R), garganta, gorge. KOKORRERAINO BETERIK, lle

no hasta la garganta, plein jusqu'it la gorge. = Esta frase se dice tambien
de los arboles cuajados de fruta. Cette locution se dit aussi des arbres
charges de fruits.

Kokot: 1° (Be), cogote, pescuezo: chignon, occiput.
Kokote (AN-est, Oc), pescuezo, cogote: occiput, chignon. Var. de KOKOT.
Kokot-intxaur (B-mu), hueso de la nuca: axis, vertebre de la nuque.
Kokotondo (O-etx), kokotondoko (O-us), papada, double menton.
Kokots: 10 (ANc, BNc, L, S), hocico, barba, menton. KOKOTS-LARRITU:

ponerse cefiudo, altivo: froncer les sourcils, devenir hautain. (Har.) - 3
(AN-b), pescuezo, cogote: chignon, occiput. AZA-KOKOTS (BN-am), re
polIo de berza, chou-pomme.

Kokotz (BN, Sal., L), barbadilla, menton. (Y. Kokots, 1.)
Kokotzilo (BN-gar-s), hueco junto al gaznate, creux situe entre Ie sternum et

I'os hyoi'de.
Kokozpe (0), papada, double menton.
Kontrako eztarri (AN-b, O-ber), es6fago, osophage.
Kontrako zintzur (L-s), kontratzintzur (S), gIotis, abertura de la laringe:

glotte, ouverture du larynx.
Kopeta: 1° (AN-b-goiz-Iez, B-ang-m-mond, BN-ald,... , Oc, L), frente, front.

BEYAK BEAR DU IZAN AUNDIA, ADAR-ZABALA, KOPET (sic)
ZABALA ETA TRIPA-AUNDIA: la vaca debe tener talle alto, astas apar
tadas, frente ancha y vientre grueso: la vache doit avoir la taille haute,
les cornes evasees, Ie front large et Ie ventre developpe. (Didl. bas. 93
11.) iKOPET ONEKO GIZONAl (AN-b, G-and, L-ain), se dice por antl
frasis de un hombre testarudo, cefiudo y de mala indole, lit.: hombre de
buena frente: se dit par antiphrase d'un homme tetu, renfrogne et de mau
vais caractere, lit.: homme de bon front. - 4 (B-gaut), barba de la cabra,
barbiche de la chevre.

Koroi (Oc), sacro, el hueso de la base del espinazo: sacrum, l'os de la base
de l'epine dorsale.

Korpezur, esqueleto: squelette, carcasse.
Korpitz: 1° (S), cadaver, cadavre. - 2° (Sc), korpitz (R-uzt), cuerpo, corps.

Var. de KORPUTZ.
Korputz (BN-s, O-bet), cuerpo, corps.
KoskabiIo: 40 (B-m), testfculos, testicules.
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Kosko: 1° (ANc, L), craneo, crane. KOSKO ONEKO GIZONA, hombre de
buena cabeza, homme qu possede une bonne tete. (Duv. ms.) - 7 (AN, B
m, BNC, G-iZ, L), Behatz-kosko (G), articulacion de dedos, articulation
des doigts.

Koskolla (BN, Sal.), escroto, bolsa de los testfculos: scrotum, bourse des tes
ticules.

Koskor: 1° (Gc), articulacion de huesos, articulation des os. - 2° (B-a-m-o-tx),
craneo, crane.

Kotxo: 2° (B-tx), articulaciones de los dedos, articulation des doigts.
Kozkor: 3° (BN-s, R), articulacion, articulation. Eri-kozkor, articulaciones de

los dedos, articulations des doigts. - 10 (R-uzt), craneo, crane.
Kukula: 7° (R), cabeza, tete. = Esta es una voz familiar. C'est un motfamitier.

KUKULA TXUT DU EMAZTE KURAK (R), tiene bien erguida la ca
beza aquella mujer, cette femme porte la tete bien droite.

Kukuts: 4° (B-elor-tx), cresta, crete.
Kunkur: 1° (AN-b-elk, BN, R, S), joroba, bosse. - 3 (R), articulacion de hue

sos, articulation des os. ERIKUNKUR, articulacion de los dedos, arti
culation des doigts. BELAINKUNKUR: rotula, choquezuela: rotule, os du
genou.

Kuntxurri (R), garganta, gorge.
Kuntzurrun (B-a-d-l-o-m-ts, G?), rinon, rein. BEAR DITU BERE IZAN GI

BELA, BAREA ETA KUNTZURRUNAK: debe tener tambien hfgado,
bazo y rinones: it doit avoir egalement le foie, la rate et les reins. (Didl.
bas. 24-12.)

Kurruska: 1° (L-bard), cartflago de la nariz y de la oreja, cartilage du nez et
de l'oreille.

Kuso (B-a-d-m-o, G-iz, S), 2° (B-mu), laringe, pharynx.
Kusu: 2° (B-mu), faringe, pharynx.
Kusuma: 1° (B-g), faringe, pharynx.
Lantorua (BN-haz), hfgado, foie. GIBEL-LANTORNA (BN-haz), hfgado,

foie. LANTORNAKIA JAN DUT, he comido carne de hfgado,j'ai mange
dufoie.

Lepagan (B-on), cerviz, nuque.
Lepagazta (G), cerviguillo, pescuezo: nuque, chignon.
Lepatsiki-ezur (G-us), axis, segunda vertebra del cuello: axis, deuxieme ver

tebre cervicale.
Lepatxaki (AN-bas), cerviguillo pequeno, petit chignon. (Dimin. de LEPA-

ZAKI.)
Lepatxiki (G-bid-ets-us), cerviguillo, chignon.
Lepatxoko (AN-lez, Gc), cerviguillo, chignon.
Lepatziri (R), pescuezo, occiput.
Lepaustai (Gc, L-ain), omoplato, cierto hueso: omoplate, certain os.
Lepaxerlo, nuca, nuque. (S. P.)
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Lepaxilo (BN-s, R), hueco junto al gaznate, creux situe entre l'os hyoi'de et Ie
sternum.

Lepaxoko (L?), cerviguillo, chignon.
Lepazaki (AN-b-bas, BNc, L, R, S), cerviguillo, chignori. (De LEPO +

ZAKI.)
Lepazur (B), nuca, nuque.
Lepezur (G, R-uzt, S), nuca, nuque.
Lepo: 1° (AN, BN, G, L, R, S), cuello, cou. LEPOA MOZTU TA TXAPE

LARA ESERI (BN-s), cortar el cuello y ponerse el sombrero (se dice de
quien emprende cosas que estan fuera de su alcance), couper Ie cou et se
mettre un chapeau (se dit de quelqu 'un qui entreprend des choses hors de
sa portee). - 2° (Be), espalda, epaule. PERU DUBAKOKoo. ESKATU
EBAN EMON EIOELA LEPOA BETE DUBARIK, Pedro el gratuito (sic)
pidi6 Ie diesen de balde una carga (de bacalao) que Ie llenase la espalda
(cant. pop.), Pierre Ie gratuit (sic) demanda qu'on lui donnat gratis une
charge (de morue) sur les epaules (chant pop.).

Lepoaitzin (BN, L), parte anterior del cuello, partie anterieure du cou.
Lepogako (L-ain), nuca, nuque.
Lepogibel (ANc, BN, Sc), pescuezo, occiput.
Lepogingil (L-ain), piel sobrante que cuelga del cuello del ganado:fanon, peau

qui pend de la gorge du betail.
Lepondo (B-o, BN-s, L-ain, R, BN-ald), cerviz, occipucio: cou, nuque, occi-

put.
Lepoxilo (Sc), hueco junto al gaznate, creux place sous l'os hyoi'de.
Lepozaki (L, S), pescuezo, occiput. (V. Lepazaki.)
Lepozintzur (BN), gargiiero: gosier, gorge.
Lepozoko (L-get), cerviguillo, chignon.
Lepustei (L-get,oo., R), om6plato, omoplate.
Litagin (AN, L?), Iitain (AN-b), colmillo, dent canine.
Litain-azur (AN-b), mandfbula, mandibule.
L10ki (B, ms-otx), sien, tempe.
Logune (BN-s), sien, tempe.
Lokaezur (G?) coyuntura, articulaci6n: joint, articulation. NERE LOKAE

ZUR GUZTIAK DESGILTZATU (?) DIRADE, se desataron mis coyun
turas, mes articulations se briserent. (Ur. Dan. X-16.)

Loki: 1° (B-a-o-otx, G-aya-ber-don), sien, tempe. - 2° (B-ub), medio de la fren-
te, milieu du front.

Lokun (R), sien, tempe.
Lo-Ieku (B-zig), sien, tempe.
Lolo: 3° (BN-gar), sien, tempe.
Lotgune, sutura, juntura 6 articulaci6n: suture, jointure ou articulation. (Duv.)
Lotoki (G-bid-don), sienes, tempes.
Lotsagarri: 3° (G), partes pudendas, organes genitaux. (V. Lotsakizun.)

iEGINGO ERE DITUZU LINOZKO GALTZA MOLTXAK, ESTALI
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DITEZEN BERE LOTSAGARRIAK: hanis tambien calzoncillos de lino,
para que cubran su carne indecente: Jaites leur aussi des calerons de lin,
pour couvrir leur nudite. (Ur. Ex. XXVIII-42.)

Lotsari: 1° (Be), partes pudendas, organes de la generation. KAM KANAA
NEN AITAK AU IKUSIRIK, AU DA, BERE AITAREN LOTSARIAK
ZEUDELA AGIRIAN: viendo esto Cam, padre de Canaam, es decir, que
las partes de su padre estaban descubiertas: Cham, pere de Chanaam, vo
yant que la nudite de son pere etait decouverte. (Ur. Gen. IX-22.)

Lotzur, taba, astragale. (An. ms.)
Luzagarri (B, G): 2° apendice, miembro 0 parte prolongada de un cuerpo, de

un animal 6 vegetal: appendice, membre ou partie prolongee d'un corps
d'un animal ou d'un vegetal.

Maatserako (? ms), Uvea, tercera tunica del ojo: uvee, la troisieme enveloppe
de I'oil.

Maizteko (BN-s: otxa), dedo anular, doigt annulaire.
Mandika (BN-s): 1° est6mago, estomac.
Mandikaki (BN-s), grosura, carne del vientre: graisse, viande du ventre ou de

la panse.
Manual (Lc), parte carnosa de la mano, paume de la main.
Marda: 1° (BN-s, R-uzt, s), panza, panse. MARDA-HANDI (BN, R, s), pan

zudo, ventru - 3 (BN-s, S), est6mago, estomac.
Masaila: 1° (Gc), carrillo, joue. INORK JOTZEN BAZAITU ZURE ESKUI

KO MASAILEAN, EMAN ZAYOZU BESTEA ERE: si alguno te hiere
en la mejilla derecha, panile tambien la otra: si quelqu 'un te blesse la joue
gauche, presente-lui l'autre. (Ur. Matth. V-39.)

Matagin (G-et-s), colmillo, dent canine. Var. de LETAGIN.
Matalezur (AN-goiz), hueso maxilar, machoire.
Matarla (B-i-l), carrillo, joue. Var. de MATRAILA.
Matel (AN-b, BN, L-ain), matela (BN-ald-s, BN, Liz., Sal., S): 1 carrillo,joue.

- 2° (BN-s, R, S), carrillo grande, adiferencia de MAZELA Y MAXELA,
"carrillo pequenito": grosse joue, a la difference de MAZELA et MA
SELA, "petite joue". MATELA OSTOKIAK (BN-ger), carrillos frescos y
rollizos, joues Jrafches et rebondies. = Segun Araquistain, esta palabra
significa tambien "nalga". D'apres Araquistain, ce mot signijie aussi "Jes
se".

Matel-hezur (BN-bard), matel-ezur (AN-b) , mandfbula, machoire.
Matraila (Be,... , L-get, ...), carrillo, joue.
Matraila (L), quijada, machoire. (D. lat. maxilla?) MATRAILA-LEKURA

HELDU IZAN ZIRENEAN ETA FILISTINDARRAK MARRUMAKA
ETORRI ZIRENEAN, JAUNAREN IZPIRITUA JAUZI ZEN HAREN
BAITAN: el cual aillegar allugar de la Quijada, habiendole salido aen
contrar los Filisteos con algazara, entr6 en el el Espiritu del Senor: lors
qu'il arriva au lieu de la Machoire, les Philistins vinrent asa rencontre
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en poussant des cris de joie; alors l'Esprit du Seigneur entra dans lui.
(Duv. Judie. XV-14.)

Matrailagin (Be), muela, molaire.
Matrailalbo (B,...), p6mul0, pommette. ARPEGI GORRISTA TA MATRAI

LLA-ALBOAK GIZEN-GIZENAK, la eara rojiza y los p6mulos muy ear
nosos, la face rossee et les pommettes tres charnues. (Per. Ab. 193-1.)

Matrailazur (Be, ..), quijada, machoire.
Matrailertz (Be), mejilla, joue.
Matrailezur (AN-goiz), hueso malar, machoire.
Maxela (BN-s, R, S), carrillo, joue.
Mazela: 1° (AN-b, BN-ald,... , G, Araq., Le), carrillo, joue.
Mazkuri: 1° (AN-arak, ... , Ge), vejiga, vessie.
Mazkurio (L-get, ...). (V. Mazkuri, 2°.)
Menatura (L-ain), vulva, abertura externa de la vagina: vulve, ouverture ex

terne du vagin, vulg. nature.
Mihi (BN, L, s), mii (G): 1 lengua, langue. MIHI DUENA, HELTZEN PA

RISERA (S), quien tiene lengua lIega a Paris, qui a langue arrive aParis.
HORAK NON MINA, HAN MIHIA, el perro lIeva la lengua alii donde
tiene dolor, Ie chien porte sa langue la ou il sent son mal. (Oih. Provo
249.) HEYEN BIZITZE BERRIA GUZIEN MIHIAN LAUDAGARRIA
ZEN (L), su nueva vida era laudable en opini6n de todos, au dire de cha
cun leur nouvelle vie etait digne d'eloge. MIHIZ ERROZU, deeidlo de
viva voz, dites-lui cela de vive voix. EZTUE DENPORA ONETAN INO
REN BELDURRIK, EZ BEGIAK, MIIAK, EZ BELARRIAK, EZ ES
KUAK: entre tanto no tienen miedo de nadie ni los ojos, ni las manos:
entre temps n'ont peur de personne ni les yeux, ni la langue, ni les oreilles,
ni les mains. (Ag. Eracus. 145-21) MIHI-LUZEAK ESKUA LABUR (S),
el de lengua larga tiene eorta la mano, celui qui a la langue longue a la
main courte.

Miiari (Ge), mihi-azpiko (L), frenillo de la lengua,filet de la langue.
Miin (B-m), lengua (6rgano oral), langue (organe oral). AUZO MIIN GAIS

TODUN BATEK, un veeino de mala lengua, un voisin mauvaise langue.
(Bart. 11-212-15.)

Miinpeko (B), mihipeko (BN, S), frenillo de la lengua, filet de la langue.
Min: 2° (Be,... , G-goi), lengua (6rgano oral), langue (organe oral). (Contr. de

MIIN.)
Mingain: 1° (AN-b, Ge), lengua (6rgano oral), langue (organe oral). ZURI

SERBITZARI ONI ITZ EGITEN DIOZUN-EZKERO, ARKITZEN ERE
NAIZ MOTELAGO ETA MINGAIN ASTUNAGOREKIN: despues que
has hablado a tu siervo, me hallo mas tartamudo y pesado de lengua: de
puis que uous avez parle a votre serviteur, j'ai la bouche et la langue
embarrassees. (Ur. Ex. IV-I0.)

Minondoko: 1° (R, S), frenillo de la lengua, filet de la langue.
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Minpeko (B-1, ... , BN-s), frenillo, membrana que sujeta la lengua por la lfnea
media de la parte inferior, y que, cuando se desarrolla demasiado, impide
mamar 0 hablar con expedicion, lit.: 10 de debajo de la lengua: filet, mem
brane qui tien la langue au milieu de sa parie inferieure, et qui, lorsqu'elle
se developpe trop, empeche de teter et de parler vite, lit.: ce qui est sous
la langue. MINPEKO ZAINAK, ETXAKIN ZERENGATIK, ODOL
GAIZTOZ BELTZ TA ANTRIK BARATZENTXU; XALIAREN KA
KOAZ EDO AIZTURREZ URRATZEN DIZIE KISKILU KORI ETA
BEREALA SENDOTZEN TXU: las venas de bajo la lengua, sin que se
sepa por que, se ponen negras e hinehadas de mala sangre; suelen (los
aldeanos) rasgar con el ganeho del cueharon 0 con tijeras esa pustula yen
seguida se curan los pacientes: les veines sub-linguales, sans que I'on en
sache la cause, deviennent noires et gonflees de mauvais sang; ordi
nairement (Ies paysans) raclent cette pustule avec Ie crochet de la cui
Her a pot ou avec des ciseaux, et ensuite les malades guerissent.

Mintz: I° (ANe, Be, BN-s, Gc, R), dermis, endopleura, pelfcula 0 membrana
que envuelve el huevo, castafias, huesos: derme, chorion ou membrane qui
enveloppe l'ouf, pellicule des chataignes, perioste des os. LAUOINEKO
BATEK BURUAN TA KORPUTZ-LEKU ASKOTAN DAUKAZ AZA
LA, AZALTXU BAT TA GIZENTASUNA TA MINTZAK: un cerdo tie
ne en la cabeza y en muchas partes del cuerpo piel, una pelfeula, carne y
membranas: un porc a dans la tete et de nombreuses parties du corps la
peau, une pellicule, de la chair et des membranes. (Per. Ab. 85-6.)

Mintzi (R), membrana, membrane. Var. de MINTZ.
Miiiondo: 1° (Be, BNc), base de la lengua, base de la langue.
Miiiondoko: 1 (B-g-m,oo., BN-s), frenillo de la lengua, file de la langue. Var.

de MINONDOK0.
Mipeko (R), frenillo de la lengua, filet de la langue.
Mitz (B-zig), membrana, membrane. Var. de MINTZ.
Mizorro (R), base de la lengua, base de la langue. (De MI + IZORRO.)
Mizpira: 2° (AN-b-goiz, BN-aldgar, L-ain), fosa nasal: narine, fosse nasale.

MIZPIRAK HATS HARTZEKO, narices para respirar el aire, narines
pour respirer ['air. (Duv. Sap. XV-IS) = Cuando no se ha hecho ya men
cion de nariz, se dice mas SUDUR-MIZPlRA. Quand il n a pas deja ere
fait mention de narine, on dit mieux SUDUR-MIZPIRA.

Mokor: 30 (Be, G-and-bidus-zeg), nalga, fesse.
Moltso: 4 (G-bet), palabra que denota 10 pudendo femenino,mot qui indique

les organes genitaux de la femme.
Mosu: IO (B-b-g-mu), cara, rostro: face, visage. = Sin embargo no se dice ni

MOSUKO MIN, ni MUSUEKO MIN, sino ARPEGIKO MINA (Be, Gc).
Cependant on ne dit pas MOSUKO MINA, ni MUSUKO MINA, mais
ARPEGIKO MINA (Be, Gc). - 2° (B-b-g-mu), labio, levre. MOSUOK AS
TINDUKO DEUTSUTAZ, IXILIK EZPAZAGOZ (B-b): Ie hinchare a us
ted los labios, si no se calla: jevais vous enfler les levres, si vous ne vous
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taisez pas. MOSU-BELARRIAK (B beg), las facciones, lit.: los labios y
las orejas: les traits du visage, lit.: les levres et les oreilles.

Motxiii (B-m), palabra torpe que indica con poco recato "verenda mulieris",
mot grossier qui indique avec peu de respect les organes genitaux de la
femme.

Muin (BN-ald-s), muiii (AN-b, Gc, Lc): 1° tuetano, canada, moelle. - 2° (AN
b), seso, cervelle. = Las dos acepciones se distinguen empleando, como
se hace generalmente, con la palabra MUI.N una palabra que concrete su
significaci6n: BURUMIUIN (AN-b, BN-ald), "seso, lit.: canada de la ca
beza"; EZURMUIN (AN-b,...), "tuetano, canada de los huesos". Les deux
acceptions se distinguent par l'emploi, comme on le fait generalement,
d'un mot qui determine la signification de MUIN: BURUMUIN (AN-b,
BN-ald), "cervelle, lit.: moelle de la tete"; EZURMUIN (AN-b,... ), "moe
lle, moelle des as ".

Mukur: 2° (B-o), nalga,fesse. EPERMUKUR (B-O-tx), EPERMOKOR (B-g),
nalga, fesse.

Mun: 3° (BN-gar, ANc, J, LC), tuetano, canada, savia, moelle, seve. ERI-MUN
(BN-ald), yemas de los dedos, bout des doigts. ERIMUINETAN ZUMEZ
JOITEN GINITUN JAUN ERRIENTAK, el senor maestro nos pegaba en
las yemas de los dedos, monsieur l'instituteur nous frappait sur le bout
des doigts. - 3° (G-and), cuerno interior 6 sustancia blanquecina que esta
dentro del cuerno, vulg. miojo, corne interieure au substance blancMtre
qui se trouve al'interieur de la corne. Var. de MUIN.

Mungaiii (G-zeg), parte blanda del craneo, partie molle du crane.
Mustupil (AN, BNc, Lc), facciones, traits du visage. MUSTUPILAK HAR

TURIK DAGO AFER HORI (BN-ald), ese perezoso esta con las facciones
hinchadas, ce paresseux a les traits enfUs. MUSTUPILKA ERORI DA
(BN-ald), ha cafdo de bruces, it est lombe sur la face. DAGON ATZE
MAN ZUTEN MUSTUPILKA LURREAN HEDATUA, encontraron a
Dag6n boca abajo tendido en tierra, its trouverent Dagon etendu sur le
ventre. (Duv. I Reg. VA.) = Hay quien dice MUSTUPILAKA (BN), en
vez de MUSTUPILKA. Il y en a qui disent MUSTUPILAKA (BN), au
lieu de MUSTUPILKA. MUSTUPILAN-BEHERA (BN-gar), cabeza aba
jo, tete en bas.

Musu: 1° (AN-b, BN-gar-s, Sal., G, L,), cara, visage. MUSU-LEGUN BAT
(BN-gar-s), una persona de cutis fresco, une personne qui a le teint frais.
- 2° (G, Araq.), nariz, nez. - 3° labio, hocico: levre, museau.

Musuzulo (Gc), fosas nasales: narines, fosses nasales.
Muzter (R-uzt), es6fago, resophage.
Ninika: 1° (BN), pupila 0 nina del ojo, prunelle au pupille de l'oil.
Niniko: 4° (L), pupila, prunelle de l'oil.
Niiiiriku (AN-b): 1° pupila del ojo, pupille de l'oil..
Niiiika (L), pupila del ojo, prunelle.
Niiiiku (L-ain), pupila del ojo, pupille de l'oil.
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Odol-xuri (S?, Chah. ms), la linfa (humor), la lymphe (humeur).
Oegi (BN-s), enda, gencive. Var. De OGI, OBI, 01.
Oi: 2° (B-l-m-on-otx, G), enda, gencive. BETAZPIAK BALTZITUAK, OR

TZAK ANTXINA JOANAK, OI UTSAK AGIRI DITUALA: ojeras en
negrecidas, dientes desaparecidos tiempo ha, ensenando las endas vadas:
cernes noircis, dents depuis longtemps disparues, montrant les gencives
decharnees. (Per. Ab. 72-26.)

Oiegi (BN-s), encfa, gencive. Var. de OI (2°), OGI (3°).
Oin,oiii: 1° (e), pie, pied. = La prueba concluyente de que se debe eseribir

asf y no, como muchos 10 hacen, ON, es que en muchos lugares dicen
OINE, "el pie," en vez de OINA; siendo de advertir que la A no se trans
forma en E sino despues de I y de U. MINE por MINA, "el dolor"; BI
RIBILLE, "10 redondo"; ESKUE, "la mano". ONE, "el pie"; LASTALLE,
"el mes de octubre, lit.: de las pajas", no se dirfan, si no sonara en elIos
la vocal T. Debe, pues, escribirse OINA, LASTAILA, BAINA, MAILLA,
GORGOILLA, etc., y no ONA, LASTALLA, BANA, MALLA, GOR
GOLLA. La preuve concluante que /'on doit ecrire de cette far;;on, et non
ON comme Ie font beaucoup, est que dans nombre d'endroits on dit
OINE, "Ie pied", au lieu de OINA; car il est bon de remarquer que A ne
se transforme en E qu'apres les voyelles I et U. MINE au lieu de MINA,
"la douleur"; BIRIBILE, "ce qui est rond; ESKUE, "la main". ONE, "Ie
pied", et LASTALLE, "Ie mois d'octobre, lit.: "les pailles", ne se diraient
pas, si en eux ne sonnait pus la voyelle. On doit donc ecrire OINA, LAS
TAILLA, BAINA, MAILLA, GONGOILLA,Oo. etc., et non ONA, LAS
TALLA, BANA, MALLA, GORGOLLA. OIN OINEAN IBILl DIRA (B
ang-m), han andado muy competidos, la partie a ere chaudement disputee.
OINEZ OIN (R): andar uno en pos de otm, "pisando los talones: "marcher
l'un apres l'autre, "se bralant les talons".

Oinbitor (B, ms-Otx), oinbitur (B-zig), tobillo, cheville du pied.
Oin-bizkar (S-li), oin-bular (Be, Gc, AN-ist, L-ain), empeine del pie, cou-de

pied.
Oinburu (L-ain), ta16n, talon.
Oindagora (AN, L), ta16n, talon. ENEKIN JATEN HARI DENAK, EMANEN

DAROT OINDAGORAZ: el que come el pan conmigo, levantani contra
mf su ca1canar: celui qui mange Ie pain avec moi, a leve Ie pied contre
moi. (Har. Joan. XIII-I8.)

Oineri (R-uzt), dedos del pie: orteils, doigts de pied.
Oin-Iepo (B-alb, ...), empeine del pie, cou-de-pied.
Oiiiar (B-a-o-tx), planta del pie, plante du pied.
Oiii-arre (B-tx), planta del pie, plante du pied. Var. de OINAR.
Oiiiazpi: 1° (B, G), planta del pie, plante du pied.
Okabil (AN), puno, poing. Var. de UKABIL. GEIENAZ ERE OKABIL BAT

ADINAKOA TA ORI ERE BALDAN, LOI, ITSURA GAISTOZKOA: a
10 mas (era tu cuerpo al recibir el alma) tamano como el puna y aun eso
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(siendo) inutil, sucio, fachudo: (ton corps hait en recevant l'ame) tout au
plus de la grosseur du poing, et encore (il hait) inutile, sale et de mau
vaise allure. (Mend. 1-11-29.)

010: 3°(AN?, L-s), sien, tempe. ITZEA SISARI EZARRI ZIOEN BURUKO
OLOAN, aplico el clavo a Sisara en la sien de la cabeza, elle enfonra Ie
clou dans la tempe de Sisara. (Duv. Judic. IV-21.)

Omore (BN-ald), humores, humeurs.
Ondagora (AN-lez, G-etx, R-bid), talon, talon. Var. DE OINDAGORA.
Ondarragifi (L-ain), muela del juicio, dent de sagesse.
Ondarrertze (AN?), recto (intestino), rectum.
Ondogora (L-s), tal6n, talon. Var. de ONDAGORA.
Ondoil (BN-haz), tal6n, talon.
Opo: 3° (G-ets), talon, talon. OPOZOPO IBILL! (AN-ets, Ge, ...): andar uno

en pos de otro, pisandose los talones: marcher l'un apres I'autre, sur les
talons.

Orgatila (G-iz), tobiIlo, cheville du pied. Var. de ORKATILA (10).
Orkatila: 1° (Be, G), tobiIlo, cheville du pied. =:= Palabra formada de ORKO,

ORPO, "talon", y el sufijo diminutivo -TILA. Mot compose de ORKO,
ORPO, "talon ", et du diminutif -TILA.

Orkolo (B-a-o), dedo pulgar, pouce.
Orkoro (B-a), dedo pulgar, pouce. = Entre esta palabra (con su variante OR

KOLO) Y sus hoy sin6nimas ERKORU, ERPURU, ha debido de suceder
10 que con BEATZ en G, que de la significacion originaria restringida de
"dedo del pie" ha subido a significar "dedo" en general. En ORKOLO y
ORKORO se ve la misma rafz OR, ORZ, "pie", que en ORKO, ORPO,
ORPATILLA, ORKATILLA, ORKOI, etc,... y parece que habra signifi
cado un tiempo el dedo mayor del pie. ERKORU y ERPURU tienen por
componente principalla palabra ERI, ERI, "dedo". Entre ce mot (avec sa
variante ORKOLO) et ses synonymes actuels ERKORU, ERPURU, il a
dfi se produire ce qui a eu lieu avec BEATZ en G, qui avec la signifi
cation, originairement restreinte, de "orteil", est parvenu a signifier
"doigt en general". Dans ORKOLO et ORKOLO on voit la meme racine
OR, ORZ, "pied", que dans ORKO, ORPO, ORKATILLA, ORKATI
LLA, ORKOI, etc., et il est probable qu'il a voulu dire autrefois Ie gros
orteil du pied. ERKORU et ERPURU ont pour composant principal Ie
mot ERI, ERI, "doigt".

Ormaifi: 2° (G-urm), empeine, cou-de-pied.
Ormaza (B-g-i-m-mu), quijada, machoire. jBETI KLAK-KLAK! lETXATZU

ORMAZETAN MINIK EGITEN JAKERAN? (B-mu), jsiempre clac-clac!
lno se Ie hace a usted dana en las quijadas al comer? toujours clac-clac!
vous ne vous faites pas mal ala machoire en mangeant?

Orno (BN-haz), vertebra, vertebre. = Se usa en el compuesto UZKORNO:
"Coxyx, vertebra ultima". S'emploie dans Ie compose UZKORNO:
"coccyx, petit os qui termine la colonne vertebrale".
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Orpagan (B-a-g). (V. Orpazain.)
Orpazain (G-and), parte superior del talon, partie superieure du talon.
Orpo: 1° (Bc, G-goi, ...), talon, talon. BEREALA ORPOZ ORPO ZERRAIZ-

KIELA, ITSASOAREN ERDIAN IDIKITAKO BIDEAN SARTU ZI
RAN: en seguida persiguiendoles pisando los talones, se metieron en el
camino abierto en medio del mar: les poursuivant ensuite sur les talons,
its entrerent dans le chemin ouvert au milieu de la mer. (Lard. Test. 84
13.) ZUK JARRAITUKO DEUSTAZU BETI NEURE ORPOETAN, vos
me seguireis siempre en mis talones, vous suivrez toujours mes talons.
(Bart. 11-20-30.) I IBILIKO AIZ AREN ORPOAREN ZELATAN, y tu
pondnis asechanzas a su calcanar, et tu la meurtriras au talon. (Ur. Gen.
III-IS.) ORPOZ-ORPO (B, G), pisando los talones, bralant les talons. OR
POZ-ORPO ZERRAION (B, ms-Otx): Ie segufa por todas partes, lit.: talon
por talon: il le suivait partout, lit.: talon a talon. ORPOPEAN (B-m
mond), (calzarse) en chancletas, (se chausser) en pantoufles.

Orraz (c), Var. de ORRATZ y ORRAZI en algunos derivados, Var. de
ORRATZ et ORRAZI dans quelques derives.

Orrazi: 4 (ANc, Bc, BN-s, Gc), empeine del pie, cou-de-pied.
Ortx (L-ain, R-uzt), hortx (Lc, Sc): 1° diente: quenotte, dent. (Voc. Puer.)
Ortzagin: 1° (G-etx-gab-iz-ori-us-zumay), colmillo, dent canine. - 2° (AN, BN,

G, L, R, S), dientes y muelas, dents et molaires. ORTZAGINAK, los dien
tes y las muelas, les dents et les molaires.

Ortziko (BN-s, R), diente 0 muela: quenotte, dent ou molaire. (Voc. puer.)
Oskol: 3° (B-m-mu), una, ongle. ATZ-OSKOL, ATZASKOL (B-1), ATZA

MAR-OSKOL (B-m?, Bart. 11-170-27), una, lit.: cascara de dedo: ongle,
lit.: coquilla de doigt.

Palote: 1° (AN-b, BN-haz), omoplato, hueso de la espalda: omoplate, os de
l'ipaule.

Panpalina: 2° (AN-b), galillo 0 uvula de la garganta, luette de la gorge. - 3°
(AN-b), partes pudendas del hombre, organes sexuels de l'homme.

Papa: 3° (BN-ald), pecho, poitrine.
Papar (Bc, G-goi), pecho 6 mas bien su parte alta: poitrine, sein ou mieux la

gorge. iNERE IGNAZIO MAITEA! ESAN ZUEN MlKAELAK BERE
ANAIAREN LEPOTIK ZINZILIKA GELDITUAZ ETA AREN PAPA
RREAN ARPEGIA ESKUTATUAZ: imi amado Ignacio! dijo Micaela
quedandose colgada del cuello de su hermano y ocultando la cara en su
pecho: mon cher Ignace! dit Michelle en se suspendant au cou de son frere
et en cachant sa figure dans son sein. (Pach. 60-28.)

Paparo: 1° (AN-goiz, L-ain-get), buche de las aves, jabot ou gesier des oi
seaux. PAPAROA ETA HEGATSAK ARTIKIKO DITU, pero arrojara el
buche y las plumas, mais it jettera le jabot et les plumes. (Duv. Lev. 1
16.) ORE HORI MOKOTIK SARTZEN ZAYOTE, HASTEAN HEIN
BAT EMANEZ, AZKENEKOTZ PAPAROAK IDUK AHALA: esa masa
se les mete por el pico, dandoles cierta cantidad al comienzo, al fin cuanto
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pueda contener el buche: on les gave de cette pate par Ie bec, en leur en
donnant une certaine quantite pour commencer, et enfin ce que Ie gesier
peut en contenir. (Duv. Labor. 140-21.) - 2 (Lc), carrillo, joue.

Papera: 1 (G-als), garganta, gorge (?).
Papo: 1° (AN-b, BN-am-baig-gar-s, R, S), pecho, sein. (V. Papar.) - 2° (AN,

BNc, Sc), buche de las aves, gesier des volatiles. - 3 (B, G-ets), carrillo,
mejilla: joue, pommette. (?)

Papu: 1° (B-1), mejilla, carrillo: joue, pommette. Var. de PAPa (3). - 4(BNs,
R), papada de cerdo, gorge du porco

Pauts: 1° (B, AiL), moflete, papo: pommette, grosse joue. (D. esp. fauces?)
Pikoxte (Sc), ombligo, nombril.
Piltxo (BN-s, R), buche de las aves, gesier des oiseaux. Dimin. de PILTZO

(20).

Piltzo: 1° (BN-s, R), est6mago, estomac.
Pindrua (git), pierna, jambe.
Pintika (R), est6mago, estomac.
Pitilia (L, BN), pitilin (AN-b, BC), miembro viril de varones: penis, verge,

membre viril des hommes. (Voc. puer.)
Pixasturu (BN-haz, Sc), vejiga, vessie.
Pixaxtre (BN), pixastre (BN, Sal.): I vejiga, vessie. - 2° (BN-baig), cuello de

la vejiga, col de la vessie.
Pixkolte (R-ult), ombligo, ombilic.
Pixontzi (G, R): 3° vejiga, vessie.
Pixuntzi: 1° (BN, L-s, R), vejiga, vessie.
Pizontzi (AN, AiL, Araq.), vejiga, vessie.
Piztegi (AK, Lacoiz.), vejiga, vessie.
Piztule (B-ar), pestana, lit.: pelo de leganas: cil, lit.: cheveu de chassies.
Polsu (AN-b, G-and): 30 sien, tempe.
Poptxin (B-m), parte pudenda femenil, organes genitaux, de la femme.
Pora (git), vientre, ventre.
Potro: 10 (B-l-man-ond, L?), testfculo, testicule. JAUNAREN BALDARNAN

EZTA SARTUKO EBAKIRIK, POTROAK LEHERTUAK EDO EBA
KIAK DITUENIK: el eunuco de majados 6 cercenados testes y tajada viril
parte, no entrani en la Iglesia del Senor: I'eunuque, dont les organes ont
ete ecrases ou coupes, ne sera pas admis dans l'assemblee de Jehovah.
(Duv. Deut. XXIII-I.)

Potxor: 1° (B-I-m,...), palabra malsonante con que se designan "verenda mu
lieris", mot malsonnant par lequel on designe les parties genitales de la
femme.

Purdi (AN-b, BN-ald), trasero: seant, derriere. Var. de IPURDI.
Purdi-konkor (AN-b), coxis, hueso inferior de la columna vertebral: coccyx,

os inferieur de la colonne vertebrale.
Purdi-mazel (AN-b), nalga, fesse.
Pusiga (B, Per. Ab. 87-13), vejiga, vessie.
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Puxiga (B, Micol.): 1° vejiga, vessie.
Puxika (B-l-m-ond), Var. de PUXIGA (1)
Sabel: 1° (c), vientre, ventre. DANA SABELERA TA JERUSALENERA, todo

al vientre y a Jerusalen, tout au ventre et Ii Jerusalem. (Refranes, 311.)
SABELEKO BURBURRA, ruido de los intestinos, bruit des intestins. SA
BELAK EMOTEN DEUTSU ARDURA GEIAGO ARIMAKO GAUZAK
BAINO, el vientre os llama mas la atenci6n que los negocios del alma, Ie
ventre appelle plus votre attention que les ajfaires de ['ame. (Per. Ab. 69
20.) GURE SABELAK, GURE JABEAK: nuestros vientres, (son) nues
tros duefios: nos ventres, (sont) nos maftres. (Oih. Provo 508.) SABELA
ARTU (AN-b), llenar el vientre, remplir Ie ventre. EZAGUN DA BELAI
ORTAN BAZKA BADELA; SABELA ARTU DUTE BEl ORIEK: se co
noce que en ese prado hay pasto; han llenado el vientre esas vacas: on
volt qu'it y a beaucoup de pature dans ce champ; ces vaches ant Ie ventre
plein. - 2° (L-ain), fontanela, depresi6n en la cabeza de los nifios: fonta
nelle, depression sur la tere des enfants. - 3° (c), seno, en el sentido de
vientre: sein, dans Ie sens de ventre.

Sabelarte (?), intestinos, intestins. (Duv. ms.)
Sabelxume: 1 (L), bajo vientre, bas-ventre.
Sabi: 3° (BN?, L?, S. P.), nervio, vena: neif, veine. - 8 (BN-lek), glandula,

amygdale. SABIAK, las glandulas, les amygdales.
Sahets (BN, L, S), saets (AN-b, BN-s), costado, cote. GAlSOAK SAHETSA

GALDU DU (Sc): el pobre se ha enviudado, ha perdido a su costilla: Ie
pauvre homme est veuf, iI a perdu sa moitie. AMA HORREK EZTU
SEKULA UZTEN ALABA BERE SAHETSETIK URRUNTZERA (BN
ezp), esa madre no deja nunca a su hija alejarse de su lado, cette mere ne
laisse jamais sa fllle s'eloigner de son cote.

Sahetshezur (BN, Sal.), saetsetzur (AN-b, ...), costillas, cotes.
Saiats-azur (Bc), saiats-ezur (AN), costilla, cote.
Saiespe (AN, B, G, ms-Lond), hipocondrio, hypocondre.
Saigets (s), costado: cote, flanc. Var. de SAIHETS.
Saihets (BN, L, S), saiets (ANc, B, BN-s, Gc), lado, costado: cote, flanc.

JAUN KORREN SAIETSEAN EXER ZITE (BN-s), col6quese usted al
lado de ese sefior, placez-vous Ii cote de ce monsieur. EGUERDIAN
GAINDIK BEHERA, ARTEZ, ETA ARRATSALDEAN SAIHETSETIK:
al mediodfa de arriba abajo, recto, y a la tarde de flanco: Ii midi de haut
en bus, droit, et, au soir, de cote. (Ax. 3a-54-13.) OTSOA LAGUN DUA
NEAN, AL BAIHU, HORA SAIHETSEAN: cuando tengas un lobo por
compafiero, ten, si puedes, un perro allado: quand tu auras Ie loup en ta
compagnie, aie Ie chien Ii ton cote. (Oih. Provo 384.)

Saits (AN?, BN-ald), costado: cote, flanc. Var. de SAIETS. SAITSEKO
ATEA, puerta lateral, porte laterale.
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Sakarramin (B-mu, pop.), entrana, entrailles. SAKARRAMINAK ATARA
KO DEUTSUTAZ, Ie sacare a V. las entranas, je vous arracherai les en
trailles.

Sakats: 3 (L?), costado: cote, flanc. MAKILAZ JOTZEN ZITUEN ASTOA
REN SAKATSAK, apaleaba los costados de la burra, il frappait acoups
de baton lesjfancs de l'fmesse. (Duv. Num. XXII-27.) HAUR DENa, ZA
FRA DIOZOTZU SAKATSAK: mientras es nino, golpeale los costados:
pendant qu'il est enfant, battez-lui les flancs. (Duv. Eccli. XXX-12.)

Sakel: 5° (B-l-m, Gc, pop.), est6mago, estomac.
Sakil: 2° (B, G), miembro viril, membre viril.
Sama (Be), cuello, cou. = Moguel 10 emplea aun escribiendo en G. Moguel

I'emploie meme en ecrivant en G. aBE LUKE ALAKOAK EZARRIKO
BALUTE ITXASOAREN ONDORA, ERROTARRI BAT SAMATIK
DUELA: mejor Ie fuera a tal persona si Ie arrojaran al fondo del mar,
teniendo una piedra de molino en el cuello: il vaudrait miex pour cette
personne etre jetee au fond de la mer, avec une meule de moulin au cou.
(Con! 251-12.)

Samaste (B, ms-Lond, An. ms), fauces, lit.: comienzo del cuello: gosier,
pharynx, lit.: commencement du cou.

Samazulo (B, ms-Lond, An. ms), fauces, lit.: agujero del cuello: gosier, lit.:
trou du cou.

Sankatzan (B,.oo), venas de la corva, veines du jarret. Var. de SANKAZAIN.
SANKATZANAK JAN (B-mu): murmurar, roer los zancajos, lit.: comer
las venas de la corva: medire, denigrer, lit.: manger les veines d u jarret.

Sankazain (G), venas de la corva bajo la rodilla, veines du jarret au-dessous
du genou.

Sarkutz (Gc), ijada, cavidad entre las costillas y la cadera: flanc, cavite situee
entre les cotes et la hanche. SARKUTZETIK ELTZEN BADIAT, ISIL
DUKO AUT (G-ern): si te agarro de la ijada, te hare callar: si je t'em
poigne au flanc, je te ferai bien taire.

Soinburu (AN-b-elk, B-zig, BN-s,oo.,L, R-uzt, s), espalda, dos. ALA NOLA
SOINBURU EDO SORBALDA TA INDAR ANDIKOAK PISU BERA
DARAMA AISAGO ERBELAK BAINO, asf como el que tiene hombro
y fuerzas grandes (sic) Ileva mas facilmente que el debil un mismo peso:
ainsi, de meme celui qui a un dos plus large et une grande force porte Ie
meme poids plus facilement que Ie debile. (Liz. 13-26.)

Soinegi (BN-aezk), soifiegi (BN-alds), hombro, epaule.
Soingain: 1 (AN, BNc, Lc, R), hombro, epaule. TORI EGURRA SOINGAI

NERA (AN-b), toma la lena al hombro, prends Ie bois sur l'epaule.
Soinkurutz (AN, B-g, G), om6plato, lit.: cruz del hombro: omoplate, lit.: croix

de I'epaule.
Sointxunku (R), articulaci6n del hombro, articulation de l'epaule.
Soifi: 1 (c), cuerpo, hombro: corps, epaule. = Hoy muchfsimos solo Ie dan la

significaci6n de cuerpo cuando se habla de vestidos. Hablando de cargas
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se usa mas ALDE, y GORPUTZ cuando se Ie pone en contraposici6n del
alma. Por extensi6n, se Ie da la significaci6n de carga. Un tres grand nom
bre ne lui donnent actuellement Ie sens de corps qu'en parlant de vete
ments. En parlant de fardeaux on emploie davantage ALDE, et GOR
PUTZ lorsqu'il s'agit d'opposer Ie corps a l'ame. Par ertension, on lui
donne la signification de charge. SOINEKO GAZTA (BN-s), chich6n, lit.:
queso del cuerpo: bosse,lit.: fromage du corps. GURUTZEA SOINEAN
DARAMALA, llevando la cruz a cuestas, portant la croix sur les epaules.
(Ag. Eracus. 251-6.) ERAMAN NAZU SOIN-SOIN (AN-b), llevadme a
cuestas, portez-moi sur les epaules. SOINAK GORA (B-a-i-m-mond),
SOINAK GORATU (B-o, R-uzt), SOINAK ERTS (BN-s), SOINAK ER
TSI (BN-s, R), SOINAK UZKURTU (L): levantar los hombros, como
dando a entender que no se tiene 0 no se sabe nada: levar les epaules,
pour donner a entendre que l'on n'a ou qu'on ne sait rien. EGURRA
DAGIENAK LEKU GAITZEAN, EKARRI BEHARKO DU SOINEAN:
el que hace lena en sitio escabroso, tendra que traerla a cuestas: celui qui
fait son bois de chaujfage dans un mauvais endroit, est oblige de Ie cha
rrier sur ses epaules. (Oih. Prov. 126.) EZEN KARGA PIZUAK ETA
JASAN EZIN DAITEZKENAK BILTZEN DITUZTE ETA EZARTEN
GIZONEN SOINETARA: pues atan cargas pesadas e insoportables, y las
ponen sobre los hombros de los hombres: ils lient des fardeaux: pesants
et difficiles d porter, et les mettent sur les epaules des hommes. (Leiz.
Matth. XXIII-4.) SOIN BAT EGUR (AN-arak-lez, L): una carga de lena,
lit.: un hombro de lena: une charge de bois, lit.: une epaule de bois. SOIN
BAT EGUR-ESKE NOALA (AN-Iez), voy en busca de una carga de lena,
je vais chercher une charge de bois.

Sorbalda: 1" (c), hombro, epaule. AlTA, MAYEAN LAGUNAK UTZITA,
ILLAGANA JOAN ZAN, SORBALDAN ARTU ETA BERE ETXEKO
ZULO BATERA ERAMAN ZUEN: el padre, dejando a los companeros
en la mesa, se fue a donde estaba el muerto, Ie puso en el bombro y Ie
llev6 a un agujero de su casa: Ie pere, laissant ses compagnons a table,
se rendit OU se trouvait Ie mort, il Ie mit sur ses epaules et Ie porta dans
un trou de sa maison. (Lard. Test 305-12.) SORBALDAN BURDIN GO
RIAZ EMAlTEN DIOEN MASKAZ ETA ZIGILLUAZ, con la marca y
sello que Ie imprime en el bombro con hierro candente, avec la marque
et Ie sceau qu'on lui imprime sur l'epaule avec un fer rouge. (Ax. 3"-227
5.)

Sorburu (Be, G), espalda, epaule.
Sudumintz (B-g). (V. Sudurmintz.)
Sudur (AN, BN, G, L, R, S), nariz, nez. BAUTZ ITSUA, ERRENA, SUDUR

TXIKI, ANDI EDO OKEREKOA: si fuere ciego, si cojo, si de nariz chica
6 grande, 6 torcida: s'il est aveugle, s'il est boiteux, ou s'il a Ie nez trop
petit ou trop grand ou de travers. (Ur. Lev. XXI-18.) AOTIK SUDU
RRERAINOKO ASTIRIK GABE GAUZAK EGIN (L-get): hacer las co-
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sas precipitadamente, lit.: sin tiempo (para llevar la mana) de la boca a la
nariz:faire les choses precipitamment, lit.: (sans avoir Ie) temps (de portar
la main) de la bouche au nez. SUDURRAZ LURRARI ERORI DUK (S),
ha caido boca abajo (nariz a tierra), il es tombi sur Ie nez. ON DA OIAN
SARTEA TA IZERDIZ SUDURRETAKO ESTURA EGOS-ARAZTEA
(R-uzt), es bueno meterse en cama y hacer cocer a fuerza de sudor el cons
tipado, il es bon de se mettre au lit et de faire murir Ie rhume aforce de
suer. YIRE SUDURRAREN DAKADAK (R), IRE SUDURAREN DAU
KIAT (BN-s): no te 10 quiero dar, lit.: 10 tengo para tu nariz: je ne veux
pus te Ie donner, lit.: je l'ai pour tan nez. AOTIK SUDURRERA EZTUK
SENDI KaRl (R), no se Ie siente a ese de la boca a la nariz, on ne Ie sen
pas de la bouche au nez. SUDURRERA EMAN (L), echar en cara: jeter
au nez, reprocher quelque chose.

Sudur-bizkar (AN-b, BN-s, R), parte superior de la nariz, partie superieure
ou naissance du nez.

Sudur-egal (L), sudur-ezpal (S), fosas nasales, narines ou fosses nasales.
Sudur-gain (AN, Gc), parte superior de la nariz, partie supirieure ou nais

sance du nez.
Sudnrmintz (BN-ald, G-and-etx), ternilla de la nariz que divide las fosas na

sales, cartilage qui separe les narines.
Sudur-mizpira (AN-b-lez-oy), cartflago de la nariz, cartilage du nez. ARZAK

ARATZE ORI SUDUR-MIZPlRATlK, agarrale del cartflago de la nariz
a ese ternero, empoignez ce veau par Ie cartilage du nez.

Sudurpil (J. Etcheb., S. P.), sUdur-pintz (G), sudurpintz (L), cartflago de la
nariz, cartilage du nez.

Sudur-saihets (BN-am), fosas nasales, narines.
Sudur-zilo (AN, BN, L, R, S), fosas nasales, narines.
Suifiegi (BN-am, S), hombro, epaule.
Sur: 1° (c), nariz, nez. (Contr. de SUDUR.) BADIRA EULIAK SARTZEN

JAKEZANAK ZALDIAI TA BESTE ABEREAI SURRETATIK TA
BESTE LEKUETATIK, hay moscas que se les meten a los caballos y
otros animales por las narices y otras partes, il y a des mouches qui s'in
troduisent dans les nauseaux et en d'autres parties du corps des chevaux
et d'autres animaux. (Didl. bas. 33-8.)

Sur-bizkar (B-zor), parte superior de la nariz, partie superieure ou naissance
du nez.

Suringa (Bc), ano, anus.
Surmintz (B-a-ar-m-ofi-zig,...), ternilla que divide las fosas nasales, cartilage

qui separe les fosses nasales. Sur-mizpira (AN-b), Var. de SURMINTZ.
Surpeko (B-o?), bigote, moustache.
Sur-samil (B-ofi, F. Seg.), fosas nasales, narines.
Surtzilo (B-1). (v. Surzulo.)
Surzulo (B-a-m-o), fosas nasales, narines.
Sustupil (AN-b), cartflago de la nariz, cartilage du nez.
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Suur (B-m), nariz, nez. Var. de SUDUR, SUR (1). SUURRA AZPITI AUTS
GORRIZ BETEA, la nariz por debajo llena de polvo rojo, Ie nez plein par
en bas de poussiere rouge. (Per. Ab. 72-25.)

Tarteko (L-ain), dedo del corazon: medius, doigt du milieu.
Taulen: 2° (BN?, Sal.), talon, talon. (?)
Tekadi (git), dedo, doigt.
Tilinton (BN-s), uvula, campanilla de la garganta, luette de la gorge.
Tintola (L-bard), uvula, campanilla de la garganta, luette.
Titi: 1° (AN, B, BN, G, R, S), teta, mama, pezon: tetine, mamelle. TSERRI

EME ONAK BZTITU lZAN BEAR AMABI TITI BAIZIK (G), URDE
AHARD! HUNAK EZTU UKEN BEHAR AMABI TITI BAIZIK (S), la
buena cerda no ha de tener sino doce pezones, la bonne truie ne doit pus
avoir plus de douze mamelles. (Dial. bas. 96-12.) ABRAHAMEK EMAN
ZUEN BAZKARI AND! BAT, AURRARI TITIA KENDU ZITZAYO
NEAN, e hizo Abraham un gran convite el dia de su destete, et Abraham
fit un grand festin au jour qu'Isaac fut sevre. (Ur. Gen. XXI-8.) BEl
ORREK ERRAPE TSARRA DU BArNO TITI LARRIAK (AN-b): esa
vaca tiene la ubre pequena, pero las tetas crecidas: cette vache a la ma
melle petite, mais les tetines sont grossies. - 3 (AN?), uvula, campanilla
de la garganta, luette de la gorge.

Titi-buru (B-a-g-mond-o), pez6n de la ubre: teton, bout de la mamelle.
Titi-ernari (B-a-o), glandula mamaria, glande mammaire.
Titimoko (BN-gar), pez6n de la ubre: teton, bout de la mamelle.
Titimusko (BN-s), titimutur (AN-b, B-on, BN, G-and, L), titipunta (AN, B,

BN, L), titipuntta (L, R), pezon de la ubre: teton, bout de la mamelle.
Titi-sagar (R, S), glandula mamaria, glande mammaire.
Tolaka (?), muslo, cuisse.
Tortoles (B-mond), taba, huesecillo de cordero: astragale, osselet de mouton.
Tortolox (G-zumar), tortolozka (Bm), taba, huesecillo de carnero: astragale,

osselet de mouton.
Trenkada: 2° (L?), corion, membrana que envuelve el feto: chorion, membra

ne qui enveloppe Ie /<etus.
Tripa-oskol (B-m), piel que recubre el estomago, peau qui recouvre I'estomac.

TRIPA-OSKOLEKO BAT, un golpe en el estomago, un coup dans l'es
tomac.

Ttilintton: 1° (BN-s), uvula, campanilla de la garganta, luette.
Ttiti (AN-b, BN-s, G, L, R, S), pecho, pechos: sein, seins. (Voc. puer.)
Turruputun: 2° (BN-gar-irul), vejiga, vessie.
Turtuliz (AN-oy, Gc, ...), taba, huesecillo de cordero: astragale, osselet d'ag

neau.
Tutu: 8° (B-m), vulva, abertura exterior de la vagina: vulve, ouverture exte

rieure du vagin. - 10 (B-gald-on,... , G-gab), ano: anus, tutu. (Voc. puer.)
Txakil: 2° (B-i), miembro viril: penis, membre viril.
Txantxur (B-a-d-o), diente: dent, quenotte. (Voc. puer.)
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Txatxur: 1° (B-ar-tx), diente: dent, quenotte. (Voc. puer.)
Txilbor: 1° (G-and-ber-gai-zig), ombligo, nombril. - 2° (B-oii, F. Seg.), panza,

panse.
Txilbor-este (G-and), ombligo, cadena del ombligo que se corta al recicn na-

cido: ombilic, cordon ombilical qu'on coupe au nouveau-ne.
Txilbur (AN-irun-ond-oy), Var. de TSILBOR (10).
Txilko (AN-b-icun-lez, G-and), ombligo: ombilic, nombril.
Txintxur: 3° (AN), garganta, gorge. Var. de ZINTZUR.
Txintxurri (AN, Aii. ms), es6fago, osophage.
Txitxil: 1° (B-l-oii, ... , G-zeg, ...), verga, miembro genital del hombre: verge,

membre genital de l'homme.
Txoko: 1° (AN-goiz, Be, G-gab, ...), articulaci6n, articulation. ATZAMIAR

TSOKO (B): nudillos, articulaciones de los dedos: nouds, articulations des
doigts. BELAUN TSOKO (B,...): r6tula, articulaci6n de la rodilla: rotule,
articulation du genou. BESATSOKO (AN-goiz), articulaci6n del codo,
articulation du coude. LEPATSOKO (AN-goiz, G): cerviguillo, articula
ci6n, del cuello: nuque, articulation du cou. - 4 (B-ar-el-oii), taba, hue
secillo que sirve de juguete alas niiias: astragale, osselet qui sert de jouet
aux fillettes. = Extienden tambicn 1: significaci6n a la perinola, otro ju
guete de niiias. On donne aussi ce nom, par extension, au toton autre jeu
de fillettes. (V. Sapakon.)

Txonkatila (G-t), tobillo, cheville du pied. Var. de TXORKATILLA.
Txorkatila (G-bid-don), tobillo, cheville du pied. OINTXO POUTA, ZA

PATA EDER, TXORKATILLA GUZTIZ FII~A: lindo piececito, hermo
sos zapatos, el tobillo muy fino (canci6n pop.): joli petit pied, beaux petits
souliers, la cheville tres fine (chanson pop.).

Txotxo: 4° verga, miembro genital del hombre:verge, membre genital de
l'homme.

Txunku: 1° (R), juntura, articulaci6n: jointure, articulation. (?) AZTAL
TXUNKU, ZANGO-TXUNKU: tobillo, juntura del pie: cheville, articu
lation du pied. BELAIN-TXUNKU: r6tula, juntura de la rodilla: rotule,
articulation du genou. BESA-TXUNKU: codo, juntura del brazo: coude,
articulation du bras. SOIN TXUNKU BESAGAIN-TXUNKU: paletilla,
juntura del hombro: omoplate, articulation de I'epaule.

Txuntxur: 5° (R-uzt), txutxur (S), garganta, gorge.
Txuringa (B-a-el-i-m-mond-oii, Gc, ...), esfinter, anillo muscular del ana: sp

hincter, muscle circulaire de I'anus. Var. de ZURINGA.
Txurmio (AN-oy), Var. de TXURNIO.
Txurnilo (G-ziz), txurnio (AN-lez, G-ver-bid-ern-etx-t-us), tobillo, cheville du

pied.
Txurunbel (B-oii, F. Seg.), esffnter, anillo muscular del ana: sphincter, muscle

de I'anus. Var. de TXURINGA.
Tzintzur (BN, L, s), garganta, gorge. Var. de ZINTZUR.
Tzintzurkorda (BN), es6fago, osophage.
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Tzintzur-mihi (L-ain), uvula, campanilla de la garganta, luette de la gorge.
Tzintzurri (R-bid), Var. de TZINTZUR.
Tziztu: 2° (S?), puno, mana cerrada: poing, main fermee.
Tzuntzur (R-urt), garganta. gorge. Var. de ZINTZUR.
Tzuntzur-garaifioi (R), garganch6n, gargiiero, parte superior de la traquear

teria: gosier, partie superieure de la trachee-artere.
Tzuntzur-mi (R-uzt), uvula, campanilla de la garganta, luette de la gorge.
Ugatz: 1° (B, arc, BN?), mama, teta, pecho: mamelle, sein, teton. UREZKO

GERRIKO BATEZ UGATZEN ALDEAN GERRIKATUA, cenido por
los pechos con una cinta de oro, ceint au-dessous des seins d'une ceinture
d'or. (Leiz. Apoc. 1-13.) DOHATSU DITUK HI EGARI AUEN SABELA,
ETA HIK EDOKI DITUAN UGATZAK, bienaventurado el vientre que
te trajo y los pechos que mamaste, bienheureuses les entrailles qui vous
ont porte et les mamelles qui vous ont allaite. (Leiz. Luc. XI-27.) UGA
TZEAN EDATEN DANA ZERRALDOETAN ESURO: 10 que en las tetas
se bebe, en las andas se vierte: ce que l'on tete, on Ie verse au corbillard.
(Refranes, 422.) BEDEINKA ZU ERABILLI ZENDUZAN SABELA
ETA ARTU ZENDUAN UGAl1ZA, bendito sea el vientre que te llev6 y
la leche que mamaste, bienheureuses les entrailles qui te porterent et les
mamelles qui t'ont allaite. (Ast. Urt. I, p. XXII-21.)

Ui: 2° (B-a-Iezo-tx), encfa, gencive. Var. de 01.
Uisiga (B-baran-o), vejiga, vessie.
Ukabil (AN-arak-goiz-Iez-oy, B-i-I-mond, Gc, L), puno, poing. JOKO BALEU

BATEK, DINO KATEZISMUAK BERAK, EMAKUME SEINDUN BAT
OSTIKOAGAZ EDO UKABILAGAZ TA GALDUKO BALEUTSA SA
BELEAN DAUKAN SErNA: si uno golpeara, dice el mismo catecismo,
a una mujer en cinta con el pie 6 con el puna y Ie perdiera el nino que
tiene en el sene: si quelqu 'un, dit Ie meme catechisme,jrappait une femme
enceinte avec Ie pied ou Ie poing et qu'illui tut I'enfant qu'elle porte dans
son sein. (Bart. 1-238-7.) UKABIL-UKALDIKA (L), dando punetazos,
donnant des coups de poing. ORDUAN TU EGIN ZIOTEN AURPEGIRA
ETA MALTRATU ZUTEN UKUMIL-UKALDIKA ETA BERTZE BA
TZUEK EMAN ZIOZTEN BEARRIONDOKOAK AURPEGIAN (AN);
ORDUAN ABIATU ZITZAIZKON BEGITARTERA TUKA; ETENDU
ZUTEN UKABIL-UKALDIKA: entonces Ie escupieron en la cara y Ie
maltrataron apunadas: alors on lui cracha au visage, et on Ie frappa avec
Ie poing. (Duv. Malth. XXVI-67.)

Ukai (AN-b), antebrazo, avant-bras.
Ukalondo (AN-goiz, GC), codo, coude.
Ukamil (AN-b), ukamil (BN-am-ost), puno, poing. Var. de UKABIL.
Ukamilo (AN-b, L-get), puna cerrado, poing. Var. de UKAEIL.
Ukando (B-m), codo, coude. Var. de UKONDO.
Ukarai (BN-s, R, BN, L?, S), muneca, poignet.
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Ukarai-mulo, puno, poing. Bl GIZON LlSKARREAN HARITU BADIRA,
ERA BATEK LAGUNA IO BADU HARRIAZ EDO UKARAI-MU
LOAZ: si rineren dos hombres y el uno hiriera a su pr6jimo con piedra 6
con el puno: si deux hommes se querellent, et que l'un ait frappe l'autre
avec une pierre ou avec Ie poing. (Duv. Ex. XXI-18.) HUNA BARUR
EGITEN DUZUELA HAUZI EDO ESKATIMA EMATEKO ETA UKA
RAI-MULOAZ GOGORKI HARI ZERATE IOKA, he aqui que ayunais
para p1eitos y contiendas y heris con el puno sin piedad, ne jeunez-vous
que pour susciter des proces et des querelies et pour frapper impitoya
blement avec Ie poing? (Duv. Is. LVIII-4.)

Ukare (BN), ukari (Lc), muneca, poignet. Var. de UKARAI.
Ukaribil (BN), puno, poing.
Uko: 2° antebrazo, avant-bras. DATXEKONEAN LEPOT1 EDO UKOTI

ERREGEREN BESOA, cuando e1 brazo del rey Ie ase del pescuezo 6 del
antebrazo, quand la main du roi Ie saisit par Ie cou ou par l'avant-bras.
(Oih. 205-11.)

Ukondo (AN-b, B-1-mond, BN-s), ukondo (L): 1 codo, coude. ANITZ BALlO
DU ADISKIDE LEIAL BATEN BERE KONPAINIAN IZAITEAK,
HARK EGIAK ERRAN DIATZO ETA, DEUS ERRAN GABE ERE,
UKONDOAZ UKI DEZAN EDO BEGIAZ KEINU EGIN DIAZON: mu
cho vale tener por companero un amigo leal, para que el diga a uno las
verdades y, aun cuando nada diga, toque con el codo 6 guine con los ojos:
il est profitable d'avoir pour compagnon un ami loyal, afin qu'it vous dise
les verites et, meme lorsqu'il ne dit rien, qu'it touche avec Ie coude ou
fasse signe des yeux. (Ax. 3a-140-27.)

Ukubeila (S), ukubil (B-a-bas-gm-mu-o, S), puno, poing. Var. de UKABIL.
Ukumil (AN-b, S), ukumilo (BN-ald), puno, poing.
Ukumuila (S), Var. de UKUBIL.
Ukundo (BN-ald), codo, coude. Var. de UKONDO (1, 3°, 4°).
Umuntzi (BN), utero, uterus. ETZEZAN BEHA BERE GORPUTZ IA HI

LERA, EHUN URTEREN INGURUAN BAZUEN ERE; EZ ETA SA
RAREN UMUNZI TA HILERA: ni considero su propio cuerpo ya amor
tiguado, siendo ya de casi cien anos, ni que la virtud de concebir se habia
extinguido en Sara: it ne considera point qu'etant age de cent ans, son
corps etait comme mort et que la vertu de concevoir etait eteinte dans celui
de Sara. (Leiz. Rom. IV-19.)

Un: 1 (B, BN-s, R), tuetano, medula, moe/Ie. AZUR ANDIAK UNA ANDIA,
el gran hueso (tiene) grande el tuetano, Ie grand os (a) une grande moe/Ie.
(Refranes, 526.) SARTUKO JATZU SUA AOTIK, EZTARRITIK, ETA
ELDUKO JATZU UN ETA ERRAIETARAINO: se os metera el fuego
por la boca, por la garganta, y se os llegara hasta los tuetanos y las en
tranas: on vous mettra Ie feu par la bouche, par la gorge, et it arrivera
jusqu'a la moelle et aux entrailles. (Ur. Maiatz. 58-6.) - 3 (BN-s, R), seso,
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cerveUe. - 4° (B-g, R-uzt), sustancia blanquecina que esta dentro del cuer
no, vulg. miojo, substance blanchatre qui est a l'inthieur de la corne.

Undertze (BN-haz), ano, intestino recto: anus, rectum, dernier intestin.
Unpare (BN-s), parte blanda del craneo, partie moUe du crane.
Untzi: 4° (BN, L), estomago, estomac. UNTZI UNEKO GIZONA (BN), hom

bre de buen estomago, homme doue d'un bon estomac.
Urdabil: 1° (B-mond-ofi), estomago, estomac. URDABILAREN AOA (?),

boca de estomago, bouche de l'estomac. (Lar. Supl. D.T.) - 2° (B-zig, ...),
utero, uterus.

Urdai: 3° (S), estomago, estomac. (LAKATSAK) BADUTU URDAYA, ER
XEAK, SABELA, BIHOTZA, ERRAYAK; BEHAR DUTU ERE UKEN
GIBELA, BAREA ETA GULTZURRUNAK: (el arador) tiene estomago,
intestinos, vientre, corazon, livianos; debe tener tambien hfgado, bazo y
rifiones: (Ie ciron) a un estomac, des intestins, Ie ventre, Ie cour, les pou
mons; il doit avoir egalement Ie Joie, la rate et les reins. (Didl. bas. 24
to.)

Urdail: 1° (AN, B, G, L), estomago, estomac. GERTAKARIZ 10 ZUEN IS
RAELGO ERREGE BIRIEN ETA URDAILAREN ARTEAN, Casual
mente hirio al rey de Israel entre los pulmones y estomago, par hasard it
blessa Ie roi d'lsrael entre les poumons ell'estomac. (Duv. III Req. XXII
34.) = Llamase tambien asf el estomago de los peces. On appelle egale
ment ainsi l'estomac des poissons. TRIPABARRUAK ESATEN JAKE
GURE-ARTEAN LEBATZAREN ARBI, TA URDAILLARI (B-1), entre
nosotros se llaman TRIPABARRU el ovario y el estomago de la merluza,
chez nous on appelle TRIPABARRU l'ovaire et l'estomac de la merlue.
- 3° (AN-b), hipocondrfa, hypocondrie. - 4 (B, G), utero, uterus.

Urpo: 2° (AN-goiz), talon, talon. Var. de ORPO.
Uskoi (B-o, Mico!.), ano, sieso: anus, extremite du rectum.
Uzkai (B-a-d-o-tx), ano, anus.
Uzki: 1° (BN, R, S), trasero, posaderas: derriere, seant. UZKIA URRITU (R

Uzt): estar de cuclillas, lit.: colmar el trasero: etre accroupi, lit.: combler
Ie derriere. UZKIARI TXIMIKOZ ARI DA (Sc): esta pesaroso de haber
empezado, p. ej., a jugar; esta pellizcando el trasero: it est contrarie
d'avoir commence, p. ex., a jouer; it pince Ie derriere. XIMINOAK
GORA IGANAGO ETA UZKIA AGERIAGO: los monos cuanto mas su
ben, mas ensefian el trasero: Ie singe, tant plus it monte haut, tant plus it
montre son cui. (Oih. Provo 481.) UZKIAN IXTUPA UKAN (BN-am):
tener estopa en el trasero; es decir, tener causa para temer: avoir de I'etou
pe au derriere; c'est-a-dire, avoir un motif de craindre. UZKITIK (BN):
en pos, a continuacion: apres, a la suite. - 2° (BC), ano, anus.

Uzkorno (BN-am-hazp, s), coccix, ultima vertebra lumbar: coccyx, derniere
vertebre lombaire.

Uzku-maxel (S), uzku-mazel (R, S), cuartos del trasero, les Jesses.
Uzku-xilo (R-uzt), uzku-zilo (BN-s, R, S), ano, anus.
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Xilko (AN-b, BN-ald-gar, L), xilkoi (BN-am, Sal.), ombligo, nombril.
Zain me (G, L, R-uZt), nervio, nerf.
Zain, zaiii: 1° (AN, BN, G, L, R, S), vena, veine. ZAINETIK (G, Arr.), por

naturaleza, par nature. "ZAIN NAGUSIKO MINAEGITEN ZAIO" LA
NEAN ASI TA BEREALA ATZERAKA DABILENARENGATIK ESA
TEN DA (Gand): "siente dolor de la vena mayor", se dice de aquel que,
a luego de ponerse a trabajar, se hace el remolon: "il a mal a la grosse
veine", se dit de celui qui musarde apres s'etre mis au travail. - 4
(AN,BN, R, S), nervio, nerf. ZAINETAKO IKARA, ZAINETAKO DAR
DARA (?, Duv. ms), ataque de nervios, attaque de neifs. ISTAZAINAK,
los nervios del muslo, les neifs dujarret. (Oih. ms.) - 5 (G), canon de pelo
o barba, racine du poil ou de la barbe,

Zainari (B?, G?), nervio, nerf.
Zaintxuri (BN-gar, S), nervio, nerf.
Zakatz: 1° (B-b-l-ond-pl), agalla, branquia, organo de respiracion de los peces:

branchies, organe de la respration chez les poissons. = Se dice tambien,
por extension, del gargiiero del hombre. Se dit aussi, par extension, du
gosier de l'homme.

Zaki: 1° (c), hueso?, os? = Se usa en los compuestos BERNAZAKI 0 BER
NATZAKI, "tibia, espinilla, bueso de la pierna"; LEPAZAKI 0 LEPA
TZAKI, "cerviguillo"; URDANTZAKI, "jamon y parte magra del tocino".
II s'emploie dans les composes BERNAZAKI ou BERNATZAKI, "tibia,
os de lajambe"; LEPAZAKI ou LEPATZAKI, "nuque"; URDANTZAKI,
"jambon et partie maigre du lord". ADARRAK LODI (?), ILEA LATZ,
LEPO-ZAKIA MOTZ ETA LODI: los cuernos gruesos (?), el pelo aspero,
el cerviguillo corto y grueso: les comes grosses (?), Ie poil rugueux, la
nuque courte et grosse. (Duv. Labor. 122-li.)

Zakil: 1° (AN-b, B-on, G), verga, miembro viril: penis ou verge, membre viril.
Zan: }O (Be), vena, veine. Var. de ZAIN. BAINA KATUAGAZ ZUTINIK

ZUZEN EGON EZIN DANEAN, TOPETAN DITUALA ZANAK TA
ESKUTUR SENDO TA IKARA BAGEAZ ATERATENDEUTSALA
EDERTO ODOLA GAISOARI: pero que cuando borracho no puede estar
derecho de pie, encuentra las venas y con pulso firme y sin temblor saca
muy bien la sangre al enfermo: mais quand, ivre, il ne peut rester droit
debout, it trouve les veines et, Ie pouls ferme, sans trembler, il saigne tres
bien Ie malade. (Per. Ab. 45-28) ZANAK EMON (Be): recelar, lit.: dar
la vena: soupfonner, tit.: donner la veine.j,TA ZER EGITEN DAU MIIN
GAISKI ESALEAK? BATEAN "AU ENTZUN DABENA",... BESTEAN
"ZANAK EMON EUTSALA": j,Y que hace la lengua maldiciente? Unas
veces (dice) "que ha oido esto";... otras veces, "que recelo, lit.: que Ie dio
la vena": et que fait la langue medisante? Quelquefois (elle dit) "qu'elle
a entendu cela":... d'autresfois, "qu'elle soupfonna, tit..· que la veine lui
donna". (Bart. 11-190-7). ZANAK 10 NAU (B-a-m-o): he recelado lit.:
me ha pegado la vena: j'ai soupc;:onne, lit.: la veine m 'a frappe. ZANAK
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EUTSI (Be,...), asir 0 agarrar la vena, saisir ou empoigner la veine. = se
dice para indicar los efectos del atavismo en la familia. (si el hijo es afi
cionado a pajaros 0 a peces 0 a otra cosa como 10 fue su padre 0 algun
antepasado, se dice ZANAK DEUTSO, "Ie agarra la vena". Se dit pour
indiquer les effets de l'atavisme dans la famille. (si Ie fils est amateur
d'oiseaux, de poissonsou 'autre chose, comme son pere ou quelque an
cetre l'a ere, on dit ZANAK DEUTSO, "la veine l'empoigne". ZAN-BI
DEK ON-BIDE "camino de venas, camino de buenas": chemin de veines,
chemin de gre, (Refranes, 47.) ZAN TXARRA (Be,...): mala suerte, fa
talidad: malchance, fatalite. ZAN TSARRA DAUKO ETSE ORREK (B,
ms-otx): esa casa tiene mal sino, lit.: mala vena: cette maison n 'a pas de
chance, lit.: mauvaise veine.

Zangabizkar: 1" (R), choquezuela, ratula, hueso de la rodilla: rotule, os du
genou. - 2" (AN-b), empeine del pie, cou-de-pied.

Zangalepo (AN-b), parte del pie en que se articula con la tibia, articulation
du pied avec Ie tibia.

Zangar: 2" (AN-b-lez-oy, G-don, L-s, Oih. ms), tibia, hueso de la pierna: tibia,
os de lajambe. ZANGARSENDOAK DITUEN MUTIKOA (AN-b), mu
chacho que tiene piernas fuertes, garfon qui ales jambes solides. NOLA
MAINGUAK ALFERRETAN BAITITU ZANGAR EDERRAK, HALA
ZOROEN AHOAN EGOKI EZTIRA PARABOLAK: as! como en vano
tiene un cojo hermosas piernas, as! es cosa que desdice la parabola en boca
de los necios: de meme que Ie boiteux a en vain de bellas jambes, ainsi
la sentence grave est choquante dans la bouche de l'insense. (Duv. Provo
XXVI-7.) - 3" (L), pata, patte. ZANGARRETAN BADITUZTE GAL
TXOIN IDURIKO BATZUEK ETA EZTIRA GELDITZEN HEKIEK
BETE-ARTERAINO, tienen en las patas una especie de polainas y no pa
ran hasta llenar estas, elles ont aux pattes des sortes de guetres et elles ne
s'arretent pas avant de les avoir remplies. (Didl. bas. 12-5.)

Zangazola (AN-b), planta del pie,plante du pied. ZANGAZOLAN ITZE BAT
SARTU ZAIT, se me ha metido un clavo en la planta del pie, je me suis
enfonce un clou dans la plante du pied.

Zango bizkar (AN-b), empeine del pie, cou-de-pied.
Zango: I" (AN, BN, L), pierna,jambe. ZANGOAK OZTU TA ETXERA XIN

XU (BN-s): ha vuelto a casa, habiendose cansado de andar, lit.: habien
dosele enfriado las piernas: il est retourne ala maison apres s'etre lasse
de marcher; lit.: les jambes s'han! refroidies. ESKUAK DITU OINETAN
ETA BIHOTZA ZANGOETAN, las manos tiene en los pies y el corazan
en las piernas (se dice del que huye), il a les mains aux pieds et Ie cour
aux jambes (se dit de celui qui s'enfuit). - 2" (AN-b, L), pie, pied. ZAN
GOETAIK GALDU (AN-b): aspearse los pies, lit.: perderse de los pies:
s'abfmer les pieds, lit.: se perdre les pieds. = Aun en estos dialectos sig
nifica "pierna" por 10 menos en varios derivados: ZANGAR, ZANGA
LUZE. Meme dans ces dialectes it signifie "jambe", au moins en differents
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deerives: ZANGAR, ZANGALUZE. ZANGOZ HAZTAKA ABIATU
ZEN LASTERREZ, empezo a correr tropezando con los pies, It commenfa
acourir se heurtant achaque pas. (Duv. Tob. XI-lO.) - 3° (G), pantorrilla,
mollet.

Zango-arraba (L-bard), pantorrilla, mollet.
Zango-Iepo (L-sar), empeine del pie, cou-de~pied.

Zango-makila: 1° (L-bard), pierna, jambe. - 2° (AN-b, BN-s), canilla, hueso
de la pierna: tibia, os de la jambe.

Zango-mehaka (AN-b, BN?, L), empeine del pie, cou-de-pied.
Zangopala (BN-ald), zangope (BN-s, R), planta del pie, plante du pied. HAIN

LUZAZ MENDIAN EILI-ONDOAN, ZANGOPALAK MINBERATUAK
DITUT AKIDURAIN AKIDURAZ (BN-ald): despues de una caminata
tan larga por la montana, tengo doloridas las plantas de los pies, a fuerza
de cansancio: apres la longue marche que nous avons faite dans la mon
tagne, je ne me sens plus la plane des pieds, tellement je suis fatigue.

Zangosagar (L), pantorrilla, mollet.
Zangozoiii. (R), empeine del pie, cou-de-pied.
Zango-zola (AN-b, BN-haz-s,..., L,R), planta del pie, plante du pied. Var. de

ZANGAZOLA.
Zanka: 1 (Be), Var. de ZANKO en los derivados, Var. de ZANKO dans les

derives. I

Zankabe: 1 (B-g-i-mond, G, Araq.), corva, parte de la pierna, opuesta a la
rodilla, por donde se dobla: jarret, partie de la jambe opposee au genou,
par au on la plie.

Zankabizkar (R), choquezuela, rotula, hueso de la pierna: rotule, as de la
jambe. GUK BELAINEKO ENZURRARI ERRAITEN DIGU ZANKA
BIZKARRA (R-bid), nosotros al hueso de la rodilla llamamos rotula, nous
appelons [,as du genou la rotule.

Zankaloste (B-o,... ), corva, jarret.
Zankape: 1 (B-l-m-mu-ots-tx), corva, hueco de la rodilla: jarret, creux du ge

nou.
Zankar: 1 (G), zancarron, calcanar: calcaneum, as du talon. - 2° (R), pierna,

jambe.
Zankarroi (AN, B, G, An. ms), zancajo, hueso del pie que forma el talon:

calcaneum, os du talon.
Zankatzain (G), zankatzan (B), venas de la corva, bajo la rodilla: veines du

jarret, au-dessous du genou. ZANKATZANAK JAN (B-mu): murmurar,
roer los zancajos, lit.: comer las venas de la corva: medire, denigrer, lit.:
manger les veines du jarret.

Zanko (B, G, R, Sc): 1° pantorrilla, mollet. BEGIRATU BASERRIMUTIL TA
GIZON GAZTEAI ZEIN MARDO TA MAMINTSUAK DAUKEZAN
MATRAILLALDE TA ZANKOAK: mirad a los muchachos y hombres
jovenes de la aidea, cuan rollizos y carnosos tienen los carrillos y panto
rrillas: regardez les garfons et les jeunes hommes de la campagne, comme
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ils ont les joues et les mollets poteles et charnus. (Per. Ab. 59-11) - 2°
(G), pata, patte. ZANKOETAN DITUZTE ZANKOZORRO MOTA BA
TZUEK, ETA EZTIRA GELDITZEN OYEK BETE ARTERAINO: tie
nen en las patas una especie de polainas, y no paran hasta llenar estas:
elles ont aux pattes des sortes de guetres, et elles ne s'arretent pas avant
de les avoir remplies. (Didl. bas. 12-5.)

Zanko-azkak (R), los dedos del pie: les orteils, les doigts du pied.
Zanko-aztal (R), pezufiita del ganado vacuno, ergot des betes acomes.
Zankope (R), planta del pie, plante du pied.
Zanko-sagar (S), pantorrilla, mollet.
Zanko-txunku (R), tobillo, cheville du pied.
Zanko-zola (Sc), planta del pie, plante du pied.
Zarpa: 2° (G), cerviguillo: nuque, Ie derriere du COll'
Zear: 2° (AN-b, G-etx), costado,flanc. ZEARREKO MINA (G-etx): el mal de

costado, la pulmonfa: point de cote, pleuresie.
ZiiI (B, G), ombligo, nombril.
ZiI: 1° (Bc),ombligo cadena del ombligo que se corta al recien nacido: ombilic,

cordon ombilical que l'on coupe au nouveau-ne. - 2° (G-and), miembro
viril del hombre 6 animal: membre viril de l'homme, organe genital des
animaux.

Zintzur: 1° (AN, BN, G, L-ain, R, S), garganta, gorge. BAINA BOTAKO
DITU ZINTZURREKO PAPOA TA LUMAK ALDAREAREN ON
DOAN SARTALDEKO ALDEAN, AUTSAK BOTA 01 DIRADEN TO
KlAN: pero arrojani el buche y las plumas cerca del altar allado oriental,
en el lugar en que suelen echarse las cenizas: et il enlevera Ie gosier et
les plumes qu'il placera pres de l'autel, du cote de l'Orient, au lieu ou
l'on a coutume de jeter les cendres. (Ur. Lev. 1-16.) ZINTZURREKO TI
TIA (AN-b, G-and): campanilla de la garganta, lit: la tetilla de la garganta'
la luette, lit.: la tiline de la gorge.

Zintzur-este (G-and), traquea, garganch6n (pop.), lit.: intestino de la garganta:
trachee, gosier, lit.: intestin de la gorge.

Zintzur-kontra (BN-ald), gIotis, glotte.
Zintzur-korda (L-ain), zintzurkoskor (G-and), tniquea, garganch6n (pop.):

trachee-artere, gosier, gargoton (pop.).
Zintzur-orapilo (BN-s, R), zintzuroropilo (S), gargiiero, gosier.
Zintzur-sagar (BN-ald), hioides, la nuez de la garganta: os hyoi'de, vulg. pom

me d'Adam.
Zintzurzilo (AN-b), Var. de ZINZUR-ZILO.
Zinzur (BN,oo.), garganta, gosier. Var. de ZINTZUR. HARTU ZIEN ZIN

ZURRETIK ERRAITEN ZAKOLA: ERRENDA ZADAK ZOR DAU
TAKANA (BN, Matth. XVIII-28): Ie cogi6 del gargiiero, diciendole:
Dame 10 que me debes: il Ie saisit au collet, en lui disant.· Rends-moi ce
que tu me dois.
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Zinzurzilo (BN,...), agujero de la garganta, vulg. pasapan: trou de la gorge,
vulg. avaloire. = Salaberry da como sinonimo de ZINZUR. Salaberry Ie
donne comme synonyme de ZINZUR.

Zola: 2° (AN, BN, G, L), planta (del pie), plante (du pied) - 9° (BN-gar, R
Uzt, S), pie, pied. JAUZKAN ARI DIRENEK ZOLAKA NEURTZEN DI
TZIE JAUZIAK (BN-gar), los que se ocupan en saltar miden los saltos
por pies, ceux qui s'occupent asauter mesurent les sauts par pieds. - 10
(AN-b, BN, S), parte inferior de un cuerpo, partie inferieure d'un corps.

Zormin (AN-art), tobillo, cheville du pied.
Zorro: 4° (AN-b, BN-s,oo., S), panza, barriga: panse, ventre. ZORROA EZIN

JASAN DU GIZON ORREK (AN-b), ese hombre no puede soportar su
harriga, cet homme ne peut pus supporter sa panse. - 5° (B), estomago,
estomac.

Zozko: 3 (B-tx), musculo?, muscle?
Zuhur-hagin (BN-ald, L), muela del juicio, dent de sagesse. EZTU BALlO

GAZTE HORRI GALDEGITEA ZUHUR-HAGINAK JINAK DITIINEZ,
HARREGI DELAKOTZ BERAK ERE EZTAKIKE (BN-ald): es inutil
preguntar a ese joven si Ie han salido las muelas del juicio, pues por ser
demasiado nino 61 mismo no 10 sabra: it est inutile de demander ace jeune
homme s'il a ses dents de sagesse, car lui-meme ne Ie sait peut-etre pas,
it est trop enfant.

Zuntzur (S), ganote, garganta: os hyoi'de, vulg. pomme d'Adam.
Zuntzur-orapilo (Sc), gargiiero, nuez de la garganta: gosier, vulg. pomme

d'Adam.
Zuntzurxilo (s), cavidad 0 tubo de la garganta, vulg. pasapan: Q?sophage, tube

du gosier, vulg. avaloire.
ZUllO (R-uzt), entrecejo, ceno: entresourcits, froncement de sourcits.
Zurda: 1° (L-s), tendon, tendon. ZURDAK EDERKI TIRATU DITU: se ha

fatigado mucho, lit.: ha estirado bien los tendones: it s'est beaucoup fa
tigue, lit.: it a bien hire les tendons.

Zuringa (B-a-d-mu-o-on-tx), esffnter, anillo muscular del ana: sphincter, mus
cle circulaire de ['anus.

Zuringo (AN-b, B, BN, G, L, R, S): 2° (AN-b,oo., L?), cornea, tunica blanca
del ojo: cornee, enveloppe blanche de l'oil. BEGIAK ZURINGOZ GOITI
ITZULIAK DAUZKE: tiene los ojos vueltos, cornea arriba: it ales yeux
revulses, la cornee en haut.

Zurmilo (AN-lez), tobillo, cheville du pied.
Zurmino (AN, Araq.), espinilla, tibia. = Tal vez Araquistain 10 haya confun

dido con la palabra siguiente. Il est possible que Araquistain l'ait confondu
avec Ie mot suivant.

Zurmio (AN-goiz-ulz), tobillo, cheville du pied.
Zurzuil: 2° (AN?), nuca, nuque.
Zurzulo (AN-b), nuca, nuque. ZURZULOAN BEGIA BADU ORREK, ese

tiene ojo en la nuca: se dice de las personas que se dan cuenta de 10 que
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pasa detnis: cet homme a un oil a la nuque: se dit des personnes qui
s'aper(:oivent de ce qui se passe derriere elles.

4. IDAZLANEN ETA EGILEEN ARABERAKO LABURTZAPENAK

Abd.
Abisu.

Act., Act. Ap.
Ag.
Agg.
Aizk. (1)
Aleg.

Alman.

Alth. (2)
Am.
Andere Dona Maria.

AN-ms
Ant.
Ali. (3)
Ali. ms.
Apoc.
Ar.
Aran.
Araq. (4)
Arehu
Arim.

Arr.
Ast.

Abdias. (Bibl.)
Abisu osasunsuac eta egoquijac batez bere lenengo
comulguetara doazanentzat. - Bilbao, 1860.
Hechos de los Apostoles, Actes des Apotres. (Bibl.)
Aguirre
Aggeo, Aggee. (Bibl.)
Aizkibel
Fableac edo aleguiac Lafontenetaric berechiz har
tuac, eta GOYHETCHE aphe(:ac franxesetic escoa
rara berxutan it(:uliac. - Bayonne, 1852.
Almanak Uskara. - Paris, 1887-1905 1886. urterako
egunaria. - San Sebastian, 1886.
Althabe
Amos. (Bibl.)
Andere Dona Maria, scapularicouaren confrarioco,
bulla, decreta, statutac eta maniac edo chediac.
MERCY. - Pau, 1780.
manuscrito alto nabarro, manuscrit haut-navarrais.
Antia
Aliibarro
manuscrito de Aliibarro, manuscrit de Afiibarro.
Apocalipsis, Apocalypse. (Bibl.)
Arrese
Aranzadi
Araquistain
Archu
Arima penitentaren occupatione devotaq, orationa,
barura eta amoyna. TARTAS. - Orthez, 1672.
Arrue
Astarloa

(I) Se ha empleado esta abreviatura como Hamada al Diccionario de este autor. Cette abre
viation a ete employee pour Ie Dictionnaire de cet auteur.

(2) Se ha empleado esta abreviatura como Hamada a su Ziber. Bot. (V. esta palabra.) On
s'est servi de cette abreviation pour son livre Ziber. Bot. (v. ce mot).

(3) Se ha empleado, acompafiado de cifras, como Hamada a su Esku-lib. (V. esta paiabra.)
Ce nom, lorsqu'il est seuivi de chiffres, renvoie 11 Esku-lib. (V. ce mot.).

(4) Se ha empleado como Hamada a su Apendice su Diccionario trilingiie. Ce nom renvoie
a I'Appendice au Dictionnaire trilingue de cet auteur.
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Auii.
Ax. (5)
Azk.E.-M.
Bar.
Bart. (6)
Baser.

Beder

Belap.
Bihotz.

Bisit.

B-ms
Bonap.
Bot.
Cane. bas.

Cant. de Altab.
Cant. de Lelo.
Cant.
Capano (7)
Card.
Cas.
Catal. de leng.

Catech.

Chah. ms.
Chah.

Auiiemendiko lorea. D. AGUIRRE. - Bilbao, 1898.
Axular
Azkue E.-M.
Baruch. (Bib!.)
Bartolome
Baserritar nequezaleentzaco escolia, edo icasbidiac,
guraso justu, ta Jaquitun jamilija ondo azi ebeeneen
exemplu ta eracutsijetan. MOGUEL. - Vitoria, 1845.
Euscaldun onaren viciera, mezaren entzun-vide labur
erreza, errosarioco amarrecoen asiera, eta cembait
bederratz-urran edo novena, Jesusen Compaiiiaco.
MENDIBURU. - Pamplona, 1762.
Belapeyre
Jesusen Bihotz sakratuaren alderako debocionearen
Exercicio Izpiritualac. JAUREGUI. - Bayonne, 1831.
Jesus sacramentaduari eta ama doncella Mariari Vi
sitaac illaren egun guztietaraco san Alfonso Ligoriok
iminiac. J. A. DE URIARTE. - Bit bao, 1856.
manuscrito bizkaino, manuscrit biscayen.
L.-L. Bonaparte
Botanica, Botanique
Cancionero basco. MANTEROLA. - San Sebastian,
1877-1878.
Altabiskarco Cantua; Cancionero basco, III-38-66.
Canto de Lelo; Cancionero basco, III-I-37.
Cantar de cantares, Cantique des cantiques. (Bib I.)
Capanaga
Cardaberaz
Casenave
Catalogo de las lenguas de las naciones conocidas y
numeraci6n, divisi6n y clases de estas segun la di
versidad de sus idiomas y dialectos. HERVAs PAN
DURO. - Madrid, 1800
Catechima laburra, eta Jesus-Christ goure ginco jau
naren e~aguttcia, salvatu i~ateco. BELAPEYRE. 
Pau, 1696.
manuscrito de Chaho, manuscrit de Chaho.
Chaho

(5) Se ha empleado como Hamada a su Guero. (V. esta palabra). Ce nom d'auteur renvoie
a son Guero. (V. ce mot.)

(6) Se ha empleado como Hamada a la obra de O/g. (V. esta palabra.). Ce nom d'auteur
renvoie au livre intituIe O/g. (V. ce mot.)

(7) Se ha empleado como Hamada a su Doktr. (V. esta palabra). Ce nom d'auteur renvoie
aDoktr. (V. ce mot.)
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Chou.
Coloss.

Cond., Gip.
Kond
Conf

conj.
conjug.
ContI.
Coplac. (8)

Cor.

Corog.

Cur.

D. al.
D. angl.
D. ar.
D. bearn.
D. bret.
D. esp.
D. fro
D. gasc.
D. gr.
D. hebr.
D. lat.
D. pers.
D. provo
D. sir-cald.
D. T.

d'Ab.
Dan.
Darth.
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Chourio
Epistola a los Colosenses, Epftre aux Colossiens.
(Bibl.)

Kond., Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia. IZ
TUETA. - San Sebastian, 1847.
Confesio ta comunioco sacramentuen gaiiean eracas
teac. J.-A. MOGUEL. - Pamplona, 1800.
conjunci6n, conjonction
conjugaci6n, conjugaison
contracci6n, contraction
Jesus. Copla guise batzuc molde gutitacoac. J. LI
ZARRAGA. - Londres 1868.
Epistola a los Corintios, Epftre aux Corinthiens.
(Bibl.)
Corografia 0 descripcion general de la muy noble y
muy leal provincia de Cuipuzcoa. LARRAMENDI. 
Barcelona, 1882.
Curutze santearen Aita Cure ta Ave Marien ganeco
eracusaldiac, Aita Frai PEDRO ANTONIO ANI
BARROC ifiniac. - Durango, 1897.
del aleman, de l'allemand.
del ingles, de l'anglais
del arabe, de l'arabe
del bearnes, du bearnais
del bret6n, du breton
del espanol, de I'espagnol
del frances, du fran~ais

del gasc6n, du gascon
del griego, du grec
del hebreo, de l'hebreu
del latin, du latin.
del persa, du persan.
del provenzal, du proven~al.

del siro-caldaico, du syro-chaldeen.
Diccionario trilingiie del Castellano, Bascuence y La
tin. LARRAMENDI. - San Sebastian, 1853.
d'Abbadie
Daniel. (Bibl.)
Darthayet

(8) Entre esta obra y Urteco igande guztietaraco platicac edo itzaldiac del mismo autor
media una notable diferencia dialectal. II existe entre ce livre et l'Urteco igande guztietaraco pla
ticac edo itzaldiac, du meme auteur, une remarquable difference dialectale.
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Dechep. (9)
deriv.
Deut.
Didl. Bas.
Die. de Plant.

Die.

Dice.

Dimin.
Discurs.

Doctr.

Doktr. (S)
Duh.
d'Urt.
Duv. ms.

Duv.
Duv.

Eccl.
£Celi.
Eph.
Eracus.

Esdr.
Eskaraz, Euskeraz
Eskuald., Eskuald. on.

Esku-lib.

Est.
Etchen.
Etchev.
Euskal.
Euskalz.

Dechepare
derivativo, derivatif
Deuteronomio, Deuteronome. (Bib!.)
Dialogues basques. - Londres, 1857.
Diccionario de los nombres euskaros de Las Plantas.
J. M. DE LACOIZQUETA.-Pamplona, 1888.
Dictionnaire Basque-Franr;ais. J. VAN EYS. - Paris,
1873.
Diccionario basco-espanol. J. F. DE AIZKIBEL. 
Tolosa, 1885.
diminutivo, diminutif
Discursos filosoficos sobre la lengua primitiva. P. P.
DE ASTARLOA. - Bilbao, 1883.
Exposicion breue de la Doctrina christiana. CAPA
NAGA. - Vizeu, 1893.
Doktrina kristia. (Souletin.) 1869.
Duhalde
d'Urte
Diccionario manuscrito de Duvoisin, Dictionnaire
manuscrit de Duvoisin.
Duvoisin
Ebanjelio saindua eskuaraz. DUVOISIN. - Pau,
1898.
Eclesiastes, Ecelesiaste. (Bib!.)
Eclesiastico, Ecelesiastique. (Bib!.)
Epfstola a los Efesios, Epftre aux Ephesiens. (Bib!.)
Confesioco eta comunioco sacramentuen ganean era
cusaldiac. J. B. AGUIRRE. - Tolosa, 1900.
Esdras. (Bib!.)
Eskaraz eguia. HIRIBARREN. - Bayonne, 1858.
Eskualduna, Eskualdun ona. Journal basque-franr;ais
hebdomadaire. - Bayonne, 1887 sS., 1904 ss.
Esculiburua eta berean eguneango cristinau-ceregui
naco P. A. ANIBARRO . - Tolosa, 1827.
Ester, Esther. (Bib!.)
Etchenique
Etcheverri
Euskal-erria. - San Sebastian, 1870-1890
Euskalzale. - Bilbao, 1897-1899.

(9) Se ha empleado como Hamada a su Linguae Vasconum Primitiae. Ce nom d'auteur ren
voie a son ouvrage Linguae Vasconum Primitiae.
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Eusker., Eusquerar.

Ex.
Ez.
F. Seg.
fig.
Gal.
Galbar.

Gen.
Geze
Goy.
Gram.

Guer.
Guero. (2a)

Guero. (3a)

Guero. (Ia)

Hab.
Har.
Harizm.
Harr.
Hebr.
Herv.
Hirib.
Hist. de Vizc

Humb.
Ibaiz.

Ikas.

Imit. (S)
Imit.

Imit.

Imit.
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Eusqueraren berri onac eta undo escribitceco, ondo
iracurtceco, ta ondo itzeguiteco Erreglac. A. CAR
DABERAZ. - Pamplona, 1761.
Exodo, Exode. (Bib!.)
Ezequiel, Ezechiel. (Bib!.)
F. Segura
figuradamente, au figure
Epfstola a los Galatas, Epftre aux Galates. (Bib!.)
Jesu Christo gure jaunaren Galbarioko bidea. F. L.
JAUREGUI. - San Sebastian, 1844.
Genesis, Genese. (Bib!.)
Geze
Goyhetche
Grammaire cantabrique - basque. PIERRE D'URTE.
Bagneres-de-Bigorre, 1900.
Guerrico
Gueroco guero edo gueroco lu(:amendutan ibiltceac.
AXULAR. - Bordeaux, s. d.
Gueroco guero edo arimaren eguitecoen gueroco utz
teac cenbat calte eta ~origaitz dakharquen. AXU
LAR. -Bayonne, 1864.
Guero bi partetan partitua eta berecia. AXULAR.
Bordeaux, 1643.
Habacuc. (Bib!.)
Haraneder
Harizmendi
Harriet
Epfstola a los Hebreos, Epftre aux Hebreux. (Bib!.)
Hervas Panduro
Hiribarren
Historia general de Vizcaya. J. R. ITURRIZA. - Bar
celona, 1884.
Humboldt
Ibaizabal, Bizkaitarrez eta Gipuzkoarrez egiiia. - Bil
bao, 1902-1903.
Jaungoicuaren amar aguindubeetaco azqueneco bos
tsen icasiquizunac. BARTOLOME. - Pamplona;
1817.
Jesu-Kristen imitacionia. MAISTER. - Pau, 1757.
Jesu-Christoren imitacionea. CHOURIO. - Bayonne,
1825.
Jesu-Kristen imitacionia. INCHAUSPE. - Bayonne,
1883.
Jesu-Kristoren imitazionea. DUVOISIN. - Pau, 1896.
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Inch.
indet.
interj., interjec.
Ipar.
Ipui.

Ipuiii.
Irib.
iron.
Is.
Itucr.
Itur.
Izt. (10)
J. Etcheb.
Jac.
Jaur.
Jer.
Jes. Biotz.

Jesus.
Joan. Ep.
Joan.
Joan.
Job.
Joel.
Jon.
Jos.
Jud.
Jud. ep.
Judic.
Kant.

Konf.
Kur. Kurutx.
L. de Isas.
Lab.

Labor.
Lacoiz. (11)
Lam. Kant.

Inchauspe
indeterminado, indetermine
interjecci6n, interjection
Iparraguirre
Ipuiac eta baste moldaera batzuec. ITURRIAGA. 
Tolosa, 1884.
Ipuiiiak. ms. de la Bibl. Nat. de Paris. ZABALA.
Iribarne
ir6nicamente, ironiquement
Isaias, /safe. (Bibl.)
Iturriaga
Iturriza
Iztueta
J. Etcheberry
Epistola de Santiago, Epftre de Saint Jacques. (Bibl.)
Jauregui
Jeremias, Jeremie. (Bibl.)
Jesltsen compaiiiaco A. SEBASTIAN MENDIBU
RUC euscaraz eracusten duen Jesusen Bihotzaren
devocioa. San Sebastian, 1900.
(V. Coplac.)
Epfstola de S. Juan, Epftre de S. Jean. (Bibl.)
Evangelio de S. Juan, Evangile de S. Jean. (Bibl.)
Joannateguy
Job. (Bibl.)
Joel. (Bibl.)
Jonas. (Bibl.)
Josue. (Bibl.)
Judith. (Bibl.)
Epfstola de S. Judas, Epftre de S. Jude. (Bibl.)
Libro de los Jueces, Livre des Juges. (Bibl.)
FELIPE ARRESE TA BEITIAK egiiiiko ama eus
keriaren liburu kantaria. - Bilbao, 1900.
Konfesiiio ona. MOGUEL. - Bilbao, 1898.
Kurutchiaren bidiaren debozionia. - Bayonne, 1862.
Lope de Isasti
Escualdun laborarien adiskidea. ETCHEBERRY. 
Bayonne, 1848.
Laborantzako liburua. DUVOISIN. - Bayonne, 1892.
Lacoizqueta
Lamiaren Kantua.

(10) Se ha empleado como Hamada a su libro Condo Ce nom renvoie a son livre Condo
(II) Se ha empleado como Hamada a la obra Die. de Plant. Ce nom renvoie au Die. de

Plant.
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Lar. (12)
Lard.
Larreg.
Lecl.
Leiz.
Lev.
Lig.

Ling.

lit.
Liz. (13)
L'Offlce.

Lor.

Luc.
Luis. biz.

M. Magd.
Mach.
Mai., Maiatz., Marijar.

Mal.
Manuel

Marc.
Matth.

Mend. (14)
Mich.
Micol.
Mog.
ms-Bibl. Nat.

ms-Haz
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Larramendi
Lardizaba1
Larreguy
Lecluse
Leizarraga
Levitico, Uvitique. (Bibl.)
Andre dena Mariaren Botherea, edo Salve Regina,
san Alfonso Ligorioc hedatuki chehatua. - Bayonne,
1854. (??)
Linguae Vasconum primitiae. DECHEPARE. - Bor
deaux, 1893.
1itera1mente, littiralement.
Lizarraga
L'Office de la Vierge Marie. C. HARIZMENDI 
Cha1on-sur-Saone, 1901.
Lora Sorta espirituala. P. A. ANIBARRO. To1osa,
1803.
Evange1io de S. Lucas, Evangile de S. Luc. (Bibl.)
lustuen lspillu arguia Santuen Erretrato bicia: San
tucho qazte biren: S. Luis, ta S. Estanislaoren mira
garrizco bicitzaren Berrion Laburrac. A. A. CAR
DABERAZ. - Pamp1ona, 1764.
Maria Magdelaren cantica.
Macabeos, Machabees. (Bibl.)
Marijaren illa, edo Maijatzeco illa. J. A. DE URIAR
TE. - Bilbao, 1885.
Ma1aqufas, Malachie. (Bibl.)
Guidaria edo escu liburua frantsesez eta escuaraz.
DARTHAYET. - Bayonne, 1861
Evangelio de S. Marcos, Evangile de S. Marc. (Bibl.)
Evange1io de S. Mateo, Evangile de S. Matthieu.
(Bibl.)
Mendiburu
Miqueas, Michee. (Bibl.)
Mico1eta
Mogue1
manuscrito de 1a Bib1ioteca Naciona1 de Paris, ma
nuscrit de la Bibliotheque Nationale de Paris. (V. ms
Zab.)
manuscrito de Hazparren, manuserit de Hazparren.

(12) Se ha empleado como Hamada a su Diccionario. Ce nom renvoie au Dictionnaire.
(13) Se ha empleado como Hamada a su obra Urteco. Ce nom renvoie ason ouvrage Urteco.
(14) Se ha empleado como Hamada a los tres tomos de Otoitz. Ce nom renvoie aux trois

tomes de Otoitz.
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ms-Lond
ms-Ots
ms-Zab

ms-Zar
Nah.
Neh.
Noel

Num
Oih. (15)
Oih. ms.
O\.
Olg. (16)
Olg., Olget.

onomat., onomatop.
Oroim.

Os.
Othoitz.
Otoitz.

p. ej., par ej.; p. ex., par
Pach., Patx.
Para!'
Pam.

Pas. Santo
Per. Ab.
Petro
Phil.

Philem.
Philip.

manuscritos de Londres, manuscrits de Londres.
manuscrito de Otxandiano, manuscrit de Otxandiano.
manuscrito de Zabala, manuscrit de Zabala. (V. ms
Bib!.)
manuscrito de Zarauz, manuscrit de Zarauz.
Nahum. (Bib\.)
Nehemfas, Nehemie. (Bib\.)
Noela eta berce canta spiritual berriac Jesus Chris
toren misterio principalen gaiiean eta sainduen oho
retan besta baruetacotz. J. ETCHEBERRI. - Bayon
ne, 1700? 1736 ?
Ntimeros, Nombres. (Bib!.)
Oihenart
manuscrito de Oihenart, manuscrit de Oihenart.
Olaechea
Olgeta
Euscal-errijetaco olgueeta ta dantzeen neurrizco
gatz-ozpinduba. BARTOLOME. - Pamplona, 1816.
onomatopeya, onomatopee
Oroimengarria uri onteko bilguma bereziaren era
bakiz argihratua. - San Sebastian, 1894.
Oseas, Osee. (Bib!.)
Othoitze eta cantica espiritualac. Tolosa, 1823.
Jesusen amore-nequeei dagozten cembait otoitz-gai.
MENDIBURU. - Pamplona, 1760.
ex. por ejempl0, par example
Pachico cherren. APAOLAZA. - Vergara, 1890.
Paralipomenos, Paralipamenes. (Bib!.)
Pamasoraho bidea. E.-M. DE AZKUE - Bilbao,
1896.
Pasiiio Santua. - Bilbao, 1865.
El doctor Peru Abarca. MOGUEL. Durango, 1881.
Epfstola de S. Pedro, Epftre de S. Pierre. (Bib!.)
Philotea edo debocioneraco bide eracuszaillea. J. DE
HARANEDER. - Bayonne, 1853.
Epfstola a Filemon, Epftre e Philemon. (Bib!.)
Epfstola a los Filipenses, Epftre aux Philippiens.
(Bib\.)

(15) Esto, cuando no Ie sigue la abreviatura Prov., sirve de Hamada a las paginas de sus
Poesfas. Ce nom, Iorsqu'il n'est pas accompagne de I'abreviation Prov., renvoie aux pages de ses
Poesies.

(16) Esta citaci6n debiera siempre haberse hecho asf: Gig., indicando que es una obra y no
nombre de autor. Cette citation devrait toujours s'ecrire ainssi: Gig., indiquant par Iii que c'est un
ouvrage et non un auteur.
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Platic.

pop.
Prar.
Preg.

Prop.
Provo

Provo
Ps.
Refranes.

Reg.
Rev. Eusk.
Rom.
Ruth.
S. P.(17)
Saind.

Sakram.

Sal.
Sap.
Sin.
S-ms
Soph.
Supl. D. T.

Test.

Thess.

Tim.
Tit.
Tob.
Ur.
Urt.

v.
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Jesu-Cristoc bere elizari utzi ciozcan zazpi sacra
mentuen gaiiean eracusaldiac. l-B. AGUIRRE. To
10sa, 1850.
popular, populaire
Proverbios, Proverbes. (Bibl.)
Pregariac Bayonaco diocezacotz. J. D'OLCE. Bor
deaux, 1651.
Fedearen propagacionea. - 1877 ss.
Proverbes basques suivis de poesies basques. A. 01
HENART. - Paris, 1847.
Proverbios, proverbes. (Bibl.)
Libro de los Sa1mos, Livre des Psaumes. (Bibl.)
Refranes y Sentencias comunes en Bascuence, decla
radas en Romance. - Geneve et Bale, 1896.
Reyes, Rois. (Bibl.)
Revista Euskara. - Pamplona, 1877-1883
Episto1a a los Romanos, Epftre aux Romains. (Bib!.)
Ruth. (Bib!.)
Si1vain Pouvreau
Sainduen bizitzca. B. JOANNATEGUY. -Bayonne,
1890.
Sacramentu Saintiaren aurhidegouaco maniac eta
chediac. - Pan, 1758
Sa1aberry
Sabiduria, Sagesse. (Bibl.)
sin6nimo, synonyme
manuscrito su1etino, manuserit souletin.
Sofonias, Sophonie. (Bibl.)
Suplemento al Diccionario trilingiie. LARRAMEN
DI. San Sebastian, 1853.
Testamentu zarreco eta berrico condaira. F. I. DE
LARDIZABAL. - To10sa, 1887.
Epistola a los Tesa10nicenses, Epftre aux Thessalo
niciens. (Bib!.)
Episto1a a Timoteo, Epftre it Timothee. (Bibl.)
Epistola a Tito, Epftre a Tite. (Bibl.)
Tobias, Tobie. (Bibl.)
Uriarte
Urteco igande guztietaraco platicac edo itzaldiac. l
LIZARRAGA. San Sebastian, 1846.
vease, voir

(17) Se ha empleado como Hamada a su Diccionario rnanuscrito. Ce nom renvoie 11 son
Dictionnaire manuscrit.
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Van Eys (18)
Var.
Visit.
Voc. puer.
Voc.

vulg.
Zach.
Ziber. Bot.

Van Eys
variante, variante
(V. Bisit.)
vocabulario pueril, vocabulaire pueril
Vocabulaire des mots basques basnavarrais traduits
en langue fran~aise. SALLABERRY. - Bayonne,
1857.
vulgarmente, vulgairement
Zacarias, Zacharie. (Bib!.)
Ciberouko botanika edo lantharen Jakitatia. AL
THABE. - Bayonne, 1900

5. EUSKALKIEN ARABERAKO LABURTZAPENAK

AN
Alto Nabarro, Haut-Navarrais

als
arak
arez
arib
ariz
b
bas
ber
bera
bet
bizkar
elk
eras
est
etxa
g
goiz
iris
irun
iruz, irurz
lak
lar
lat
leiz
lek

Alsasua
Arakil
Arezo
Aribe
Arizkun
Baztan
Basaburua
Berrueta
Bera (Vera)
Betelu
Bizkarret
Elkano
Eraso
Esteribar
Etsalar
Gofii
Goizueta
lrisarri
lrun
lrurzun
Lakuntze
Larraun
Latasa
Leiza
Lekunberri

(18) Se ha empleado como Hamada aI Diccionario. Ce nom renvoie au Dictionnaire.
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lez
lezo
narb
01
olz
ond
or
os
OS1

oy
ulz
zu

Bizkaino, Biscayen

a
ab
abad
agifi
ai
alb
amor
an, ang
ar
aram
arb
aretx
arr
art
b
bak
bal
bar
baran
bas
bed
bedar
beg
ber
berg
berr
bil
bol
d
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Lezaka
Lezo
Narbarte
Olague
Olza
Ondarrabia (Fuenterrabia, Fontarabie)
Oriz
Osakar
Osinaga
Oyarzun
Ulzama
Zuhaire

B

Arratia
Abando
Abadino
Agifiaga
Aiangiz
Albia
Amoroto
Angiozar
Araba
Aramayona
Arbazegi (Munitibar)
AretSabaleta
Arrankudiaga
Arteaga
Bermeo
Bakio
Balzola
Barinaga
Baranbio
Basauri
Bedia
Bedarona
Begofia
Berango
Bergara
Berriz
(Areatza) Bilaro (Villaro)
Bolibar
Durango
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deust
di
ea
eib
el, elor
elan
elg
er
erand
ere
erm
esk
etx
frun
g
gal
gat
gatz
gaut
get
gor
1

I
laud
lauk
Ie, lein
lej
lem
lez
m
mal
man
mend
mo, mond
morg
mu
mun
mung
mur
nab
o
oft
ond
ots

Deusto
Dima
Ea
Eibar
Elorrio
ElantSobe
Eigeta
Errigoitia (Rigoitia)
Erandio
Ereifto
Ermua
Eskoriatza
EtSebarri
Fruniz
Gernika
Galdakano
Gatika
Gatzaga (Salinas)
Gautegiz
GetSo
Gorliz
Izpaster
Lekeitio
Laudio (L1odio)
Laukiniz
Leintza (Leniz)
Lejona
Lemona
Lezama
Markina
MaTabia
Manana
Mendeja
(Arrasate) Mondragon
Morga
Mundaka
Munitibar (Arbazegi)
Mungia
Murelaga
Nabarniz
Orozko
Onate
Ondarroa
OtSandiano
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pI
plaz
tx
ub
urd
urr
yu, yur
zald
zam
zean
zear
zeb
zig
zor

Plenzia
Plazenzia
TSorierri
Ubidea
Urduliz
Urrejola
Yurre
Zaldua
Zamudio
Zeanuri
Zearrotza (Cenarruza)
Zeberio
Zigoitia
Zornoza
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BN
Bajo Navarro, Bas-Navarrais

aezk
aih
aId
am
arb
arm
aur
baig
bes
bid
don
donaz
ezp
gab
gar
ger
haz
hel
irul
ist
itz
ka
larr
larres
lek
luz
mug

Aezkoa
Aiherre
(Zamukain) Aldude (Las Aldudes, les Aldudes)
Amikuse (Mixe)
Arberatze (Arberats)
Armendaritze
Auritze (Burguete)
Baigorri
Beskoitze (Briscous)
Bidarrai (Bidarray)
Donestehiri (Saint-Esteben)
Donazaharre (Saint-Jean-le- Vieux)
Ezpeleta (Ezpelette)
Gabadi (Gabat)
Donibane-Garazi (Saint-Jean Pied-de-Port)
Gerezieta (Greciette)
Hazparne (Hazparren)
Heleta (Hilette)
Irulegi
Isturitze
Itzaltzu
Kanbo
Larrazabale (Larceveau)
Larresoro (Larressore)
Lekuine (Bonloc)
Luzaire (Valcarlos)
Mugerre
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or
orab
orre
orz
osti, ozt
otxa
s
s: eaur
ur, urk
ust

Oronz
Orabarre (Oregue)
Orreaga (Roncesvalles, Roncevaux)
Orzaize (Osses)
Ostibarre Oztabarre
Otsagabia
(Saraitzu) Salazar
Eaurta (Jaurrieta)
Urketa (Urcuit)
Ustaritze

G
Guipuzkoano, Guipuscoan

aIZ

al
alzo
alzol
am
and
ana
anz
ast, azt
ata
aya
azk
azp
beas
bed
ber
berr
bet
bid
bur
deb
don
elg
ern
erni
err, rent
erre
etx
ez
gab
gai

Aizarnazabal
Alegi (Alegria)
Alzo
Alzola
Amezketa
Andoain
Anoeta
Anzuola
Asteazu
Ataun
Aya
Azkoitia
Azpeitia
Beasain
Bedayo
Berastegi
Berrobi
Beterri
Bidania
Burunda
Deba
Donostia (San Sebastian, Saint-Sebastien)
Eigoibar
Ernani
Ernialde
Errenteria (Renteria)
Errezil (Regil)
EtSarri-Aranaz
Ezkioga
Gabiria
Gaintza
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goi
ik, ikas
irur
iz
I
leg
matx
mend
mot
ord
orend
ori
orm
pas
s
t
ur, urn
us
zal
zar
zeg
ZlZ

zumar
zumay

Labortano, Labourdin

ahetz
ain
azk
bard
bid
bir
cote
donib
end
get
s
sar
urd
urru
zib
zug

Goierri
Ikastegieta
Irura
Iziar
Legazpia
Legorreta
MatSinbenta
Mendaro
Motriko
Ordizia (Villafranca)
Orendain
Orio
Ormaiztegi
Pasai (Pasages)
Segura
Tolosa
Urnieta
Usurbil
Zaldibia
Zarauz
Zegama
Zizurkil
Zumarraga
Zumaya

L

Ahetze
Ainhoa
Azkain (Ascain)
Bardos
Bidarte
Biriatu
costa, cote
Donibane (S.-Jean-de-Luz)
Endaya (Hendaye)
Gethari
Senpere (Saint-Pee)
Sara (Sare)
Urdazuri (Urdax)
Urrufia (Urrugne)
Ziburu (Ciboure)
Zugarramurdi
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R
Roncales, Roncalais

bid
gard
is
uzt

Suletino, Souletin

at, tard
bark
bas
esk
gar
kam
I, lar
Ii
maul
ordifia
s (V.gar)

Divers.

bilb
burg
santu
git

Bidankoze (Vidangoz)
Garde
Isaba
Uztarroz

s

Atharratzc (Tardets)
Bark6se (Barkus)
Basaburua
Eskiula (Esquioule)
Santa Grazia, Garazi (Sainte-Engrtice)
Kamu
Larraun, Larraifie (Larrau)
Ligi (Licq)
Maule (Mauteon)
Ordifiarbe (Ordiarp)
Santa Grazia (Sante-Engrtice)

Bilbao
Burgos
Santurce
gitano, bohimien.
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Bilbo, 1998ko azaroaren 6an

Debabarrena Mankomunitateko lehendakaria,
Luis Alberto Aranberri jauna

Egigurentarren, 2, behea
20600 EIBAR

Jaun agurgarria:

Onomastika batzordeak lrufiean izandako azken bilkuran, beste gai ba
tzuen artean, zure eskaera aztertu zuen honako hau erabakiz:

"1.2.3. Luis Alberto Aranberri jaunak Mancomunidad Comarcal de De
babarrena izena euskaraz emateko irizpen galdera aztertzen da. Lehengo eta
behin batzordeak mankomunitate buruari, L.A. Aranberri jaunari, bere poza
adieraztea erabakitzen du hain erabaki egokia hartzeagatik. Izenari dagokionez
Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea litzateke egokiena batzordeki
deen ustez. Deklinabideaz, ordea, egokiago ikusten da bertako joerari so egi
nez: Barreneko, Barrenean, Barrenetik, e.a. erabili, nahiz eta Barrengo ere zu
zena izan".

Besterik ez, agurtzen zaitu.

Mikel Gorrotxategi Nieto,
Onomastika batzorde-idazkaria





HIRI-IZENDEGIA: IRIZPIDEAK ETA
ERABILTZEKO ARAUAK: (I)

DONOSTIAISAN SEBASTIAN

Bilbo, 1998-XIl-12

Mikel Gorrotxategi Nieto,
Onomastika batzorde-idazkaria,

Patxi Salaberri Zaratiegi,
Onomastika batzordekidea

1. KALEAK, PLAZAK ETA PARKEAK

Izendegi honen helburua izenak finkatzeaz gain erabiltzaileari erreztasunak
ematea ere badenez gero, izenak finkatzean erabilgarritasuna bilatzen saiatu
gara. Hori dela eta, izenak bortxatu gabe, hizkuntza bietan ahalik eta hurbile
nekoak aukeratzen ahalegindu gara. Arrazoi beragatik inoiz azaltzen diren izen
luzeak eta erabilgaitzak, bereziki generikoa baduten izenekin, errazterajo dugu.
Generikoa dutenek arazo bi sortzen dituzte: batetik, izenak bikoizten dira, ge
nerikoak desberdinak izateaz gain joskera dela-eta lekune bana hartzen dute
lako (Calle del Doctor Begiristain / Begiristain Doktorearen kalea); bestetik,
generiko horiek gehienetan eguneroko jardueran desagertu egiten dira, jendeak
izen berezia baino ez baitu erabiltzen. Hori dela-eta, nahiz eta proposamenean
azaldu, izen ofiziala aldatzea erakunde honi ez, baizik udal agintariei baita
gokie, itzultzepena kentzea proposatzen da, hortaz Begiristain kalea / Calle
(de) Begiristain.

1.1. Izen bereziekin

Egitura orokorra honako hau da: [Izen berezia + kalea]. Adibidez: Aiz
korri kalea, /baeta plaza, Castelao kalea, Txurruka kaleta, etab. eta ez *Aiz
korriren kalea, */baetoko kalea edo *Castelaoren kalea. Beraz ez da gazte
laniaz agertzen den de preposizioa itzuliko: Calle de Cervantes / Cervantes
kalea.

Izen berezi hori elementu batez baino gehiagoz osatua egon daiteke, izen
deiturez, adibidez. Horrelakoetan ere, euskal tradizioari jarraituz eta Euskal-
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tzaindiaren erabakiei so eginez (partikulazki 1922.eko lotazilaren 28koa) ge
nitiboaren kasu marka ezabatu egiten da: Arturo Campion kalea, Julio Urkixo
kalea, Toribio Altzaga kalea, Xabier Lizardi kalea, etab.

Gaztelaniazko kale-izenetan lehenbiziko osagaian bertan batzuetan de pre
posizioa agertzen da izena eta deitura lotuz (Jose Miguel de Barandiaran, Te
lesforo de Aranzadi, ...). Horrelakoetan, preposizioa kendu egin dugu gehie
netan, beregainki tradizio luzerik ez dutenetan: Josemigel Barandiaran,
Telesforo Arantzadi, Juan Antxieta, e.a. Erdal deituretan, ordea, de hori gorde
egin dugu: Simona de Lajust kalea, Antonio de Sucre kalea, Diego de Rojas
kalea. Besterik da, jakina, deitura konposatuetan agertu ohi diren de hori: Tor
cuato Luca de Tena, esaterako. Hauetan preposizioari eutsi egin zaio, deitu
raren parte delakoan.

1.2. Izen arruntekin

1.2.1. [zen elkartu gisa

Kale edo plaza izenaren lehen osagaia izen arrunt bat izan daiteke. Gaz
telaniazko deituran, batzuetan singularra eta plurala bereizten badira ere, eus
karaz, usadio jator baten arabera, izen elkartu gisa ematearen aldeko gara, hots,
inolako artikulu ez kasu markarik gabe: Konstituzio plaza, Foru pasealekua,
Merkatari plaza, Portu kalea, etab. Eta ez *Konstituzioaren plaza, *Foruen
pasealekua edo *Portuko kalea.

1.2.2. Genitibo markarekin

Hala ere, zenbaitetan, ez zaigu iruditu bidezko artikulua ezabatzea. Izan
ere, baztuetan, sintaxiak hala eskaturik, genitiboaren hondarkia nahitaezko ger
tatzen da: Korazonisten kalea, esaterako.

Genitiboaren hondarkia ezin ezaba daiteke, bestalde, deizioaren mugatu
tasunak artikulua azaltzea eskatzen duenean. Hori gertatzen da, adibidez, izen
bereziaren ondoan izen generikoa azaltzen denean, bereziki pertsona izenaren
ondoren lanbidea edo gainerako izen edo adjektibo deskribatzaileren bat du
gunean. Adibidez: Arbos Musikariaren pasealekua, Jose Elosegi Alkatearen
kalea, Maraiion Doktorearen kalea, Jauregi Jeneralaren plaza, e.a.

Hala ere, gorago esan bezala, erabilerak generikoa desagertarazi duenean
hobe da izen berezia soilik ematea: Jose Elosegi kalea, Maraiion kalea, etab.
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Genitibo marka ezin ezabatua gertatzen da, orobat, artikulua nahitaezkoa
dugunean: Abuztuaren Hogeita Hamaikako kalea (1), Alfontso VIII.aren kalea,
Ternuako Arrantzaleen kalea.

1.2.3. Leku-genitiboarekin

Batzuetan -kasu gutxitan, egia esan- deizioak Ieku bati erreferentzia
egiten dionez gero, -en genitiboaren ordez, -ko Ieku-genitiboa izango dugu Ate
gorrietako galtzada zaharra, Urdinzubiko kalea, Amaragaiieko kalea, zubia,
etab.

Baina betiere, sintagma mugatua dugun neurrian, hondarkia (-en nahiz 
ko) agerianizangoda: *Gurutze Zuria kalea ez, Gurutze Zuriko kalea, *Dok
tore Begiristain kalea ez, Begiristain doktorearen kalea, baizik.

1.3. Kale izena toponimo zahar bat denean

Horrelakoetan izena bere horretan errespetatzen da, forma ihartutzat ema
nez. Horrek esan nahi du batzuetan artikuluarekin agertuko dela eta beste ba
tzuetan artikulurik gabe. Nolanahi ere, kasu batean eta bestean hitza oso-osorik
gordeko da, izen berezia balitz bezala. Horrela, Ijentea kalea, aIde batetik, eta
Illunbe kalea bestetik.

1.4. BIDE osagaia duten kaleak

Hauetan, bide osagaiak aski informazio ematen duenez, kale hitza ez da
idatziko. Batzuetan artikuluarekin emango da: Amezketabidea, Agitibidea,
etab., eta beste batzuetan artikulurik gabe: Aldapabide, adibidez. Horren ara
zoia berezko erabilera da, bide-dun toponimoak horrela ibiltzen direlako. Oro
har, toponimoa berria denean artikuluarekin emango da.

Bide osagaia aurreko hitzari itsatsia idazten dugu, Altxuenebidea, Erro
tazarbidea, Murgilbidea, salbu ezkerreko elementu hori bi hitzez edo gehiagoz
osatua egon edo gaztelaniazkoa denean. Adibidez Elbira Zipitria Andereiioa
ren bidea edo Aingeru Zaindariaren bidea.

Usadio zaharrari segituz izen bakarra gomendatzen da, eta ez bi, hortaz
Agerrebidea eta Agitibidea soilik proposatuko dira.

(I) Abuztuaren Hamaika kalea ere egokia bada ere, gaur egun usadio zabalduena denbora
marka erebiltzea denez horrela proposatzen da.
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2. PERTSONA IZEN-DEITUREN GRAFIA
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Dudarik ez dago arlo hau dela korapilatsuena eta zailena ebazteko. Bidez
koena hizkuntza bakoitzari berea ematea denez, deiturak jatorrizko hizkuntza
ren idazkeran emango dira. Rala ere Espainia edo eta Ameriketan euskal dei
tura dutenak ugariak izanik gogorra litzateke haiei ere aldatzea, Bolivar
askatzailea, esaterako, eta horrelakoetan bere horretan uztea proposatzen da.
Gauza bera gertatzen da garaikideak izan eta deitura euskalduntzeko aukera
edukirik ere euskaldundu ez dutenekin (Gabriel Celaya edo Pio Barojo mo
dukoak). Ponte izenen kasuan berriz jabeek erabili zuten moduan jartzea era
baki zen, izen bikoitza, hala erabili zutenentzat gordez. Rala ere, Euskal He
rriko zenbait pertsonaia historikoren kasuan bidezkoa da euskaraz ematea,
Bernat Etxepare, konparaziorako. Ez da gomendatzen mende honen hasierako
idazkera. Beraz, Uriarte 'tar Joseba Andoni-ren ordainez, Jose Antonio Uriarte
emanen da.

2.1. Erdal izenak

Oro har, erdal izen-deiturak, dauden-daudenean utzi dira: Calle Ignacio
Mercader / Ignacio Mercader kalea, Calle Ramon y Cajal / Ramon y Cajal
kalea, Calle Arturo Campion / Arturo Campion kalea.

Dena dela, azentuari dagozkion seinu diakritikoak, hots tilde ikurrak, eza
batzea proposatzen dugu.

2.2. Euskal izen-deiturak

Gorago esan bezala euskal deiturak euskal ortografiarekin eman dira, soil
soilik. Ponte izenak, berriz, bere horretan utzi dira, idazkera bikoitza pertsonaia
historikoa izan edo hala erabili zutenentzat utziz. Beraz: Calle Isidro Antsorena
/ Isidro Antsorena kalea, Calle Javier Barkaiztegi / Javier Barkaiztegi kalea,
baina Calle Bernat Etxepare / Bernat Etxepare kalea, Calle Juana de Albret
/ Joana Albret kalea, etab.

3. EUSKAL LEKU IZENEN IDAZKERA ETA ERDARAZKO KALE
IZENEN ITZULPENA

Euskal toponimo batez osatutako izenak, euskal grafiara egokitu dira, izen
bakarra emanez: Zarautz, Zuhatzu, Munaitz, etab.

Aurreko irizpidearen salbuespena hizkuntza bietan tradizioa desberdinak
daudenean gauzatu da eta honelakoetan biak eman dira, Euskararen Erabilera
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Arauzkotzeko Oinarrizko Legearen 10. Artikuluan esaten denari jarraikiz. Be
raz, Nafarroa Behere kalea / Calle Baja Navarra, etab.

Erdal izen arruntak (Ferrerias, Astilleros, etab.) euskarara itzulita eman
dira: Oleta kalea (ez Olaeta), Ontzitegi kalea, etab.

Badira, ordea, beste deitura berriagoak, erakunderen bati dagozkionak (Ur
Zaleak, etab.), hauek izen berezitzat har daitezke eta, horrenbestez, tradiziorik
ez den bitartean, ez dugu ukitu beharrik ikusi.

4. SANTU IZENA DUTEN KALEAK

Gure tradizioan, bai literaturan, bai onomastikan eta bereziki hagiotopo
nimian horrela agertzen diren santu izen zaharrekin, aposizio honetaz horni
turik azaltzen direnekin (2), done, dona erabiltzea gomendatzen da, san, santa
adjektiboak gainontzekoentzat utziz. Hortaz, Done. Bladi kolea, Done Bikendi
kalea, Done Joan kalea, baina San Frantzisko kalea.

5. KALE EDO PLAZA HITZA AIPATU GABE ARITU BEHAR
DENEAN NOLA JOKA

Errotulaziotik aparte, "kale" hitza eman gabe hitzegin nahi denean, topo
nimoak, izen sintagma normaltzat deklinatu beharko lirateke: baldin artikulua
badute, artikuluarekin (Azpeitian, Azpeitiko, Azpeititik, etab.) eta ez badute,
gabe, izen propio gisa: Gaztelubiden, Gaztelubidetik, etab.

Pertsona izena duten kaleetan ere, izen hori osorik hartuko da: (Antonio)
Gaztanetan, (Nemesio) Otanotik, etab.

Baina izen elkartu modura eratutako izenetan (Konstituzio plaza, Foru po
sealekua, Bake plaza, etab.) arazoa sortzen da. Izan ere, kasu batzuetan plu
ralean eman beharko litzateke: Foruetan, beste batzuetan berriz singularrean
Konstituzioan. Beste zenbaitetan, azkenik zentzugabekeria litzateke generikoa
kentzea: Bakean, Geltokian edo Eskolan esaterako. Hortaz, izen elkartu disa
emandako kale izenetan ezin da generikoa (kale, plaza, etab.) kendu: Posta
kalea, Foru plaza, /turri kalea, etab.

Bestalde, eta hau inportantea da, sarritan helbideak jartzerakoan, ez da
"kale" hitza agertzen. Orduan, absolutiboan emango da kalea: Done Bladi, 4;
Joan XXIII. a, 3; etab. Baina Konstituzio plaza, 5; Foru pasealekua, /2, etab.

(2) Dona: Alodia, Grazia / Garazi, Julia, Maria, Mariana, Pia. Done: Agustin, Biken
di/Bizente, Blas/Bladi, Emiliano/Millan, Erroman, Eztebe, Felix, FruktuosolMurtuts, Jakue, Joane
(Donibane), Julio, Jurgi, Kosme, Kristobal / Kristobare, Laurenti, Leon, Martie / Martin, Martzelo,
Meteri, Mikel, Paulo, Pelaio, Petri, Salbatore, Saturdi, Sebastian, Tomas eta Zipriano.



588 EUSKERA - XLIV, 1999, I

6. AZKEN OHARRAK. XAFLEN DISEINUA BIDERATZEKO
IRIZPIDEAK

Euskara eta gaztelania, hitz ordenari begira, aski desberdinak direnez, bi
derik egokiena hizkuntza bakoitzari bere xafla eskaintzea da. Leku askotan pla
ka bakar batean eta sarritan elkarren hurrren eman dira kale izenak Avenida de
Algortako etorbidea, esaterako, erabilera okerrak (batez ere gaztelaniaz) sortuz:
"vivo en La calle Algortako". Beraz egokiena holakoetan xafla bitan ematea da.

Bestalde, euskaraz artikulua eta kasu marka hondarkian bat eginik azaltzen
baitira, ezin daitezke bi osagaiak berezirik idatzi, gaztelaniazko de preposi
zioarekin gertatzen denaren kontra. Hori dela-eta Antso fakituna-ren kalea mo
duko idazkerak okertzat aitortuko ditugu. Holakoetan bereiz Iiteke Antso Ja
kitunaren kalea moduko idazkerak erabiliz, baina sistema honek ez luke
balioko pluralerako, pluralean artikulua eta genitibo marka bat eginda agertzen
baitira. Nafarroako Errege-erreginen kalea-ren kasuan, adibidez. Aurrekoa
ikusita bereizketarik ez egitea prosatzen da.

Bilbon, Onomastika batzordeak, 1998.eko abenduaren 12an onartua.



DICTAMEN SOBRE EGlLATZ

Vista la solicitud del Ayuntamiento de San Millan sobre el nombre de la
Junta Administrativa cuya denominacion oficial unica ha sido hasta ahora
Egu([az, la Comision de Onomastica de la Real Academia de la Lengua
VascalEuskaltzaindia expone 10 siguiente:

1. El nombre se documenta de diversas formas:

- Hegiraz, ano 1025.
-Heguilaz, anos 1076 y 1257.
- Eguira(:, ano 1222.
- Eguiraz, anos 1099-1122 y 1222.
- Hegilaz, ano 1229.
-Eguilas, ano 1417.

Veanse tambien las formas del apellido:

- Eximinus de Eguiraz, ano 1203.
- Sanchez de Heguilaz, ano 1308.
-lohan Periz de Eguilaz, ano 1327.

Por 10 que respecta a nombres de terminos, pueden citarse, entre otros:

- Eguilazbide (actual), Eguilazbidea el ano 1625.
- Eguilazbideaspea, ano 1625.

Estos testimonios pueden verse en el libro de Gerardo Lopez de Guerenu
Toponimia alavesa seguido de Mortuorios 0 despoblados y pueblos alaveses,
editada por esta Real Academia, y en Coleccion diplomdtica de lrache, edicion
de Jose M." Lacarra y Angel Martin Duque, 2 volumenes, Zaragoza 1965 y
Pamplona 1986.

2. El nombre se documenta en otros lugares dentro y fuera de Alava, por
ejemplo, el termino de Sendadiano, de 1849, escrito en la graffa castellana
Eguflaz, y el caserio actual Egilatz, en el municipio guipuzcoano de Idiazabal.
No hay que olvidar, por otra parte, que la terminacion consonantica -tz es la
que corresponde a este nombre, como se ha indicado, siendo -laz en la do
cumentacion antigua el equivalente de -latz y, mas tarde, el reflejo de la pro
nunciacion romance.

3. No hay duda razonable respecto al origen y significado del nombre:
se trata de las palabras vascas (h)egi, "orilla, borde", y latz, "aspero". Vease
Luis Mitxelena, Fonetica historica vasca, pags. 206 y 324.
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Mikel Gorrotxategi Nieto,
secretario de la comisi6n

de Onomastica

4. De la forma originaria *Hegilatz se pas6, de forma normal, a Hegiraz,
como se ha citado, del afio 1025, testimonio que hay que leer Hegiratz. Sin
embargo, este paso no fue completo, muy probablemente por la presencia del
adjetivo comun y transparente latz. As! la forma Egila(t)z es la que ha domi
nado, incluso en los nombres de las heredades, etc.

5. La comisi6n de Onomastica de Euskaltzaindia, teniendo en cuenta
todo 10 expuesto, propone la oficializaci6n de Egilatz como forma unica de
esta Junta Administrativa, tanto en castellano como en lengua vasca. De este
modo, se evita la duplicidad de nombres, desaconsejada, como es sabido, por
la Ley Basica de Normalizaci6n del Uso del Euskara para los casos de formas
muy semejantes entre sf.

Debe descartarse, a nuestro juicio, cualquier otra soluci6n, incluyendo la
forma Egiraz que figura en la Relaci6n de las poblaciones de la Comunidad
Aut6noma del Pals Vasco, de 1986. En este caso, como ha quedado dicho, la
forma con -r- es un arcaismo sin peso real en la tradici6n, amen de olvidar la
necesaria terminaci6n -tz.

6. Por 10 que respecta al empleo del nombre en tftulos, membretes y en
los textos en lengua vasca, parece conveniente recordar que ante consonante
no debe escribirse tz, sino z, es decir:

Egilatz, pero Egilazko herria, Egilaztik mendebaldera, etc.

Y para que conste a todos los efectos, se expide el presente Dictamen, en
Bilbao, a doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Visto bueno:
Henrike Knorr,

presidente de la comisi6n
de Onomastica



EUSKAL IZENDEGIAK EGINDAKO BIDEA

Baiona, 1999-//-26

Josemari Satrustegi

Laurogei urte bete zituen iaz Euskaltzaindiak. Euskal elkarte gutxik bezala
lortu du berak gertakizun ilunen historia nahasian etenik gabe orain arte bizirik
irautea.

Ibilaldi horren berrogei urte eta zertxobat gehiago daramat neuk bere gur
pilean biraka, 1957an urgazle izendapenajaso eta 1963an euskaltzain oso egin
nindutenetik. Euskaltzaindiaren adina erdia eta gehiago ezagutu dut beraz bere
barnetik eta, zeresanik ez, gerra osteko pizkunde guztia.

Duela hogeita hamar urte, 1969an, Euskal1zendegiaren ardura hartu nuen,
beste ekintza batzuen artean, Akademiak eskatu zidalako eta buru belarri ekin
nion lanari. Ez nintzen hutsetik hasi. 1966an egina zuen Aingeru Irigaraik Aka
demiaren izenean Nomencldtor Euskerico de nombres de pita izeneko bilduma;
eta lehenago, pertsona-izen euskaldunen iturburuan kokatzen da Sabino Aranak
1897an sortutako Deun-1xendegi Euzkotarra. Ehun urte luzeko historia eman
korra da, beraz, hegoaldean pertsona izenen borrokak egindakoa, eta altxor ba
liotsua da jadanik eskuartean daukaguna. Hori kontuan eduki gabe ezin da inor
gaiaz jabetu eta, hainbat gutxiago, zentzuzko erabakiak hartzera sartu. Hara
zergatik ausartu naizen Euskal lzendegiak egindako bideaz Euskaltzaindiaren
batzarrean mintzatzen.

HISTORIA LABURRA

Hiru argitalpen izan ditu Euskaltzaindiaren Euskal Izendegia bilduma ofi
zialak. 1972an atera zen azal gorria duena. Bost urteren buruan, 1977an, azal
berdea, eta 1983an marroia. Bi lehenbizikoak Vasconia banketxearen dirula
guntzarekin, eta Euskadiko Kutxaren babesean hirugarrena. 160.000 ale banatu
ziren bataz beste.

Egoera oso desberdinetan antolatuak dira liburuxka hauek eta euskal per
tsona izenenen arloan emandako urratsen lekuko zehatzak dira denbora berean.
Lehenengo liburuskaren garaian pertsona izenen esparrua lege aldetik oso mu
gatua eta murritza zen hegoaldean. Gerra osteko giroan ateratako 1957ko le-
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gearen arabera, gaztelerazko pertsona izenei bakarrik aitortzen zitzaien ofi
zialtasuna. Urte horretako ekainaren 8ko legeak zioen 54. artikuluan erdal
itzulpena zuten izen guztiak gazteleraz ipiniko zirela juzgatuetan. Horrek esan
du, kristau egutegiko santuen izenak Pedro, Antonio edo Luisa moduan, er
daraz bakarrik erabil zitezkeela. Era berean, Andra Mariren bizitzako miste
rioen aipamena ere erdara soilean bakarrik onartzen zen, hala nola Anuncia
cion, Concepcion edo Asuncion. Ama Birjinaren debozioko hiztegiak ere ez
zeukan euskaran sarrerarik eta Carmen, Rosario eta Mercedes izenen antzera
erabili behar ziren beti. Eta zeresanik ez, noski, Sabino Aranaren Deun-Ixen
degia bazterturik gelditu zen inolako baliapen ofizialik gabe eta izen zerrenda
hark jai zuen. Debekaturik zegoen izen haiek ipintzea eta gerra aurretik jarri
takoak aldatu egin ziren juzgatuetan. Ez Errejistroetan bakarrik, bizitzako edo
zein mailatan zuen eragina agindu hark. Amaia Zuloaga magisteritzako ikas
ketak burutzean harri eta zur eginik gelditu zen 1957an maestra titulu
ofizialarekin, Amaia ez baino Maria Fin baten izenean zetorkiola ikusita. Egoe
ra tamalgarri hartaz jendea jabetzeko esaten dut hau guztia, eta eraso lotsa
garriei aurre egiteko, erdal itzulpenik gabeko izenak bildu edo asmatzeari ekin
zion jendeak. Saio haien adierazgarri da, adibidez, Goierriko bilduma aipaga
rria. Hitzaurrean honela dio: "Ba liteke, izen batzuei buruz juzgaduan, orain
goz, zailtasun apur bat ipintzea. Elizak, ordea, ez du oztoporik ipiniko". Izen
berrien atal bat zekarren, ohar honekin: "Hontan bai lehiatu garela multzo han
di bat biltzen, edotariko aukera izateko moduan". Asmatuen zerrendan Karden,
Kikitz, Supizt, Seskezi eta Tarika modukoak ikus daitezke.

Euskal izenen irrika gehitzen zihoan herrian eta ahal zen neurrian eskariei
erantzun nahian, 1966ko bilduma osatu beharra ikusi zuen Euskaltzaindiak eta
neu arduratu nintzen bildumaz. Asmakizunak aIde batera utzita, hitz jatorrekin
zerrenda gehitzea zen helburua, eta dokumentu zaharretako nahiz herri tradi
zioko izenak biltzeari ekin zitzaion. Andra Mariren ermita eta tokian tokiko
izenek eskaintzen zuten harrobi nagusia. Izen berezirik ez egon arren, parrokia
guztietan baziren Ama Birjinak eta horretaz baliaturik, Ainhoa, Eneritz eta Na
gore moduko herri-izenak ere sartu nituen. Jakinaren gainean egin zen hori.
Zaila zitzaien legegizonei muzin egitea iker-saiorik gabe. Denbora berean, bes
te alor batzuetako izenen bat edo beste ere sartu zen, hala nola Saioa mendi
izena, eta Oihana edo Oinaze moduko hitz arruntak, geroago etorriko ziren
beste askoren aurrelari.

Bigarren liburuxka, azal berdeduna alegia -koloreaz bereizten baitzituen
jendeak- 1977ko urtarrilaren 4an ateratako 17/1977 lege garrantzitsuari eman
dako erantzuna da. Ordu arteko muga estuak ezabatuz, Estatu barruko edozein
hizkuntzatako pertsona izenak onartzen ditu arau berriak, duintasun eta itxura
onekoak izanez gero. Denbora berean, aita-amen gogoaren kontra Errejistroan
ipinitako izenak doan aldatzeko bidea irekirik uzten duo Hori dela eta, bostehun
izen gehitu zitzaizkion aurreko zerrendari.



EUSKAL lZENDEGIAK EGINDAKO BIDEA - Josemari Satrustegi 593

Aurrerapausu eskergarria izan zen berriro 1980ko urtarrilaren 2an Errejis
tro eta Notaritzako Zuzendaritza Orokorrak plazaratutako zirkularra bertan
ematen diren zehaztasun eta norabide irekiengatik. Gurasoek nahi duten izena
haurrari ipintzeko eskubide osoa aitortzen du, aIde batetik, eta kristau izenak
ezezik beste edonolakoak ere ontzat ematen ditu, bestetik. Egoera berri honen
ondoren plazaratu zen 1983an Euskal Izendegiaren hirugarren edizioa. Horrela,
aldian aldiko baldintzapean bultzada aurrerakoiaren zentzuarekin jokatu izan
da hogeita hamar urte hauetan, ez beti nahi zena eginez, ahal zena baizik, be
rezko lorpen eta akats guztiak barne direla.

Euskaltzaindiak kontuan eduki behar du gurasoek eskubide osoa dutela
haurrari izena ipintzeko. Ezin da hori mugatu. Egunero ari dira pertsona izen
berriak agertzen. Legezko eskubidea da eta gure eginkizuna etorki horien au
rrean gratia eta arau moduko zerbait gomendatzea besterik ez da.

LEGEZKO OZTOPOAK

Bildumak apailatzeaz bestalde, erantzunkizun itzala zekarren berekin izen
degiak. Juzgatuetako iskanbilak aIde batetik eta jendearen eskariak bestetik,
zerbitzu astun baten zama dago kontu honen atzean. Arazoak ez ziren noski
berdinak edizio guztien garaian. Hasieran hiru gai ziurtatu behar zituen gure
agiriak: aukeratutako hitza egokia zela pertsona izendatzeko, neska-mutilak el
karrengandik bereizten zituela, eta ez zuela erdaraz kidekorik (que no induce
a error de sexo y carece de equivalente onomastico en espanol).

Bazen epaileren bat edo beste bere kasa gauzak egin ohi zituena eta Ger
nikako juzgatuan, adibidez, Golondrina ipini zioten Ainararen ordez neskatila
gaixo bati.

Antzinako gure izen zaharrak nonbait ez ziren legegizonen gogokoak, eta
ezetz borobilaren ondotik hasten ziren epaitegiko ibilerak. Badaki horren berri
hemen Juan San Martin euskaltzainak, lau urte gosta baitzitzaion bere semeari
Unai izena legeztatzea.

Buru-belarri sarturik ibili ginen euskararen eskubideak zaindu nahian. Bi
aldizkaritan ematen nituen nik, banan-banan, euskal izenen proposamenak:
Diario de Navarrak ateratzen zuen "Nafar Hizkuntzan Orria" izeneko euskal
atalean, eta Prfncipe de Viana euskarazkoan. Liburu bat osa liteke lantxo haiek
guztiak bateratuz. Behin baino gehiagotan auzira eramana izateko arriskuan ere
egon nintzen. Madrilen Amaia izena debekatu zuen Orozco epaileari buruz egin
nuen izkribuak, adibidez, baztarrak astindu zituen eta deitua izan nitzen Iru
fieko epaitegira. Izen hori, indecoroso, extravagante e impropio de persona
omen zen. Euskaltzaindiak 1970ko ekainaren 26an Gasteizko 'Sancho EI Sa
bio' Elkartean egindako batzarrean nirekilako adostasun osoa agertu zion Iru
fieko artzapezpikuari, orduko konkordatoa baliatzeko eskatuz auzitik ni libra-
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tzeko. Tabera Kardinal zenak deitu ninduen eta legegizon zen aldetik hitzez
hitz izenpetu lezakeela berak gogotik Ian hori, esan zidan, eta burua goian zuela
agertu ere bai epaitegian. Moreno Mocholi zen Irufieko epaitegiko burua eta
nere agerpenaren ondoren honako hau esan zidan: 'Que poco se les conoce a
ustedes del Ebro para abajo. Pero poco mas se nos conoce a los de Cadiz'.
Madrilgo auzitegiko erabakia Orozco epailearen aurkakoa izan zen, eta Amaia
izena ohore guztiekin sartu zuten hango Errejistroan.

Bigarren edizioa, azal berdeduna alegia, urrats handi baten ondoren etorri
zen. 1977ko urtarrilaren 4ko 17/1977 legeak bide zabalak ireki zizkion pertso
nen izendegiari. Gaztelerazko itzulpenaren oztopoa gainditurik, Estatuko edo
zein hizkuntzatan izenak ipintzeko eskubidea ematen zuen lege berriak, aIde
batetik, eta aurreko egoeran gurasoen gogoz kontra ezarritako izenak doan be
rreskuratzeko ahala, bestetik. Aurrerapen hain garrantzitsua baliatuz plazaratu
zen bigarren liburuxka. Hitza pertsona izendatzeko egokia zela eta sexu be
reizketa mugaturik zegoela bakarrik ziurtatu behar zen handik aurrera agirietan.
Ehundaka paper egin behar izaten genuen urtean zehar gurasoen eskariz.

Lege honen historian badu zeresanik Euskaltzaindiak. Franco hil baino hi
labete batzuk lehenago, 1976ko San Isidro eguna zela esango nuke, Errejistro
eta Notaritzako arduradun nagusiarekin egon nintzen Madrilen eta, haren hi
tzetan, ustez erabakiorra izatekoa zen handik ateratako ondorea. Baina, hara
non desagertzen den negu sarreran diktadorea eta berriro kale gorrian geratu
zen arazoa. Ariasen hurrengo gobernuan Robles Piquer izendatu zuten Hez
kuntzako ministro, eta aurretik ezagutzen nuenez, baliagarri gerta zitekeela idu
ritu zitzaigun berarekin egotea. Hemen gara Villasante, San Martin, Lizundia
eta neu hura ikusten egondakoak. Barregarria badirudi ere, gauez aritu ginen
Gasteizko adiskide baten etxean zirriborroa prestatzen, gau erdian trena hartu
aurretik. Hartueman benetan baliotsuak izan ziren eta, Gobernu berriaren hu
rrengo kontseiluan onartuak izan ziren Barzelonan bi erabaki guretzat oso ga
rrantzitsuak: Euskaltzaindiaren onarpen ofiziala, eta Espainiako hizkuntza guz
tietako pertsona izenak legeztatzea. Akordio honen garapena da aipatutako
17/1977 urtarrilaren 4ko legea.

Hirugarren liburuxkaren inguruan ere badago juzgatuei dagokien beste
gertakizun bat. Aurreko legeak irekitako bidetik 1980an abenduaren 2.eko zir
kular baten arabera, kristau izenak ez ezik beste edozein ere ipini dakieke hau
rrei. Historia, mitologia, tradizio eta arte ederretako pertsonaien izenak, nahiz
geografiakoak, adibidez, ontzat ematen ditu. Hitz batean, edozein hitz abstrak
tu, hiztegiko arruntak eta fantasiakoak balia daitezke pertsona izentzat.

Oraingo egoeran, izena nondik datorren eta zer esan nahi duen jakin nahi
du gehienetan jendeak. Denbora galdu eta lana dohainik egiteaz bestalde, eran
tzunak postaz eta telefonoz eman beharrak urtean zehar dakarren gastua su
posatzen du negozio mota honek. Eta musutruk egindako lanak estimu gutxi
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duenez gaurko gizartean, Euskal Izendegiak egindako bidea azaltzera behartuak
ikusi gara gu ere gaur hemen.

Nehork dudarik izan ez dezan, Euskalkaindiak inoiz egin duen lagon Sai
leko ekintzarik sendoenetakoa eta emankorrena izan da pertsona izenena. Eus
kal gizartean azken hamarkadatan nortasun agiriak nola antzaldutuak diren iku
si besterik ez dago. Belarririk duenak entzun beza.

IRIZPIDEAK

Hainbeste borrokaren ondoren lortutako emaitzak legezko bi baldintza baz
ter-ezinak daramatza berekin: pertsonentzat hartzen den hitzaren duintasuna,
eta sexu berezitasuna adieraz beharra. Horiek dira jokoaren arauak. Erdaraz ere
ez dago gaurregun Resurrecci6n Marfa gizakiari ipintzeko inolako modurik.

Santutegiko izenek eta Andra Marienek ez dute arazorik sortzen tradizioak
berez sailkatu baiditu. Hor ere aldaketak izan dira, noski; adibidez, Estibaliz
gizonezkoen izena zen lehen, eta orain emakumeena.

Legez baimendutako hitz arrunt eta toki-izenek sortzen dituzte arazoak
pertsona izen bilakatzen direlarik. Euskaraz neutroak direnez, era batera ala
bestera zehaztu beharrean aurkitzen ginen legearen aurrean.

Onomastikak esparru honetan ez du bere aldetik ezer berririk sortu. Ire
kitako bide luzea aztertu eta ondoreak jasotzen ahalegindu da. Joera herrikoia
edo herrikotua da hemen azaldu dena. Hona zenbait adibide:

-a atzizkidun hitza emakume izentzat eman da eta horren zergatia ikusteko
ez dago begiak asko ireki beharrik. Arinkeria edo ezjakintasuna da gazteleraren
eragin hutsez gertatu dela esatea. Gazteleraren oinarrian dago latina, besteak
beste, deklinabideko -us, -a, -um bere hiru amaiera arruntekin. Ez da ahantzi
behar erdara tutik ez zekiten gure euskal herrietan ere meza latinez egin dela
oso berandu arte eta kanon zaharrean Anastasia eta Lucia moduko amaiera
zuten emakume santuen izenak entzuten zituela jendeak. Berdin gertatzen zen
letanietan errepikatzen ziren santu eta santa izenekin. Horrek ez du esan nahi
gaztelerak joera hori areagotu ez duenik. Baina ez berak bakarrik.

Iturri zaharretara jotzen bada, ez dut uste, adibidez, Luzaideko lehen biz
tanleetan aipatzen den 1330ko domna Nabarra de Gorosgaray edo Bizkaiko
dona Nafarra de Berriz XVI. mendean gaztelaniaren eraginez sortuak izango
zirenik, non eta ez den Nafarroa bera arrotz bezala hartzen. Ez da erdi aroko
dokumentuetan ugariegia euskal pertsonen kopurua, hala ere hor ditugu Auria,
Oneka, Ximena edo Urraka moduko izenak gure erregeen jendakietan. Arro
tzak ote haiek ere?

Alderantziz, ez da hain zaharra Sabino Aranaren iraultza saioa, jaioberrien
negarra gorabehera -edo erdararengandik aldendu nahian- -a atzizkia gi-
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zonentzat proposatu zuena. Joseba, Gorka eta galtzen doan Koldobika modu
koren bat edo beste jaso du herriak, eta ez ditugu baztertuko noski, baina nola
zalantzan jar daiteke gaurregun herriak egina duen bide garbia? Izan gaitezen
serioak eta har ditzagun gauzak diren bezala.

Emakume izenak ugariago dira euskaraz gizonenak baino eta bikoiztu egi
ten dira askotan hitz mugatu eta mugagabeetan errepikatuz. Lehenbiziko edizio
gorrian aurrerapauso bat eman zen izenen normaltze bidean, eta Euskaltzain
diak eragozpenik gabe onartu zuen 40. orrian datorren ohar hau:

"Zuri y Zuria figuran indistintamente en los documentos y se refieren a per
sonas de ambos sexos. Ahora que la advocaci6n mariana Zuria empieza a
tener mas aceptaci6n, creemos conveniente para la diferenciacion de sexo es
tablecer la siguiente norma: Zuri, Txuri y Txurio para designar varon. Y Zuria
o Zurifie para la mujer."

Lo mismo podriamos decir de Eder, Ederra; Urdin, Urdina, etc.

Ez dira asmaketa hutsak. Urdiainen Andra Mari Zuria egunean omen ziren
herriko festak uztailaren bian. Artaxonako dokumentuetan Sancta Maria Zuria
aipatzen da. Andra Mari Zuria esaten da Ofiatin. Txurio etxe-izen zaharra da
Arruazu nere herrian eta gizonezkotzat hartzen da Txurioneko nagusia. Txuriko
da Lakuntzako beste etxeizen bat gaur ere eta txurikonekoak bertako biztanleak.

Hain gauza traketsa ote da Tolosako artxiboan agertzen den Nabar gizon
izena onartzea, Nabarra eta Nafarra daudelarik Nafarroan eta Bizkaian ema
kumezkoentzat dokumentaturik? Zer arrazoi dago Onomastika batzordeko pro
posamenari horretan eragozpen itsuak ipintzeko?

Onomastika batzordeak beste proposamen bat egiten du aurrekoaren ge
higarri, Jaun eta Mari/Andre izen lagun bezala ipintzea dudako kasuetan be
reziki. Joera hau ere tradizioan oinarritzen da: Jaundone Petri, Marierramu,
Andre Madalen, e.a. Baina jendeak izen Iaburrak nahi ditu eta Iuzeak moztu
egiten ditu. Gu horren aurka ezin gara joan eta inor ezin dugu behartu.

Ez ditut hemen Onomastika batzordearen lanari zalantzan ipinitako puntu
guztiak bana-banan arrazoituko. Aski Iuze doa adibide batzuen aurkezpena,
baina ikusi eta entzundakoen ondoren beste puntu eztabaidatu bat labur aipa
tuko dut. -e atzizkidun hitzak emakumezkoentzat ibili ohi dira gehien bat, Ada
me, Estebe, Jakobe, Mamiiie eta hain ezagunak ez diren beste salbuspen batzuk
gora-behera. Sabino Aranaren emaitzari muzin egiten diotenen aurrean esango
dut, herriari bagiratzen diodala beti Iaguntza eskaintzeko xede bakarrarekin ke
riak aIde batera utzita. Sabinoren zerrendatik gehiengoa baztertu du herriak,
baina hor dago sendo oinarriturik -e atzizkiaren aIde hark egindako apustua.
Edurne eta Nekane izenen ereduko emaitza euskararen ondarea da gaur eta,
keria koxkorrak aIde batera utzita, ez dut uste desegokia edo kaltegarria gerta
daitekeenik hizkuntzarentzat. Joera horrek bultzatuta edo inguruko kulturaren
eraginez, -a amaiera garbia duten izenak -e bokalez amaitzera jo du jendeak,
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Ana/Ane, eta Oihana/Oihane bezala. Eta zer axola du horrek? Azken aldian
erdaraz ere Ane gero eta gehiago entzuten da, eta Oihane aldakinari dagokio
nez, Silvia eta Silvana kide biak ibili ohi ditu erdarak inork horrengatik jan
tzirik urratu gabe. Zer eragozpen egon daiteke jendeak gogoko dituen bi al
dakinak onartzeko? Batasuna hautsiko ote luke horrek ala euskal izenen altxor
murritza aberastu?

Ez dut sartu nahi muga gabeko hitz neutroekin, baina ez genioke eragoz
penik ezarri behar egindako lanari bidean, bazterturik gelditu nahi ez badu Eus
kaltzaindiak herriaren aurrean. Joar mendi izena neskatilentzat sartu nuen aita
batek bultzaturik. Gaurregun mutil izena bezala nagusitu da eta aldatu beha
rrean aurkitu gara. Arau inposatzaile ez baino jendearen lagungarri izan behar
genuke, eta sudur fina du horretan gure herriak erabaki desegokiak baztertzeko.

Azkenik, deun eta done hiziioei buruz ohar bat. Gurekin edo gu gabe, la
gungarri horren erabilera indartzen doa. AIde batetik, Sabino Aranak bere ze
rrenda Deun-Ixendegi deitu zuen. Bazter guztietan nagusitzen doa barra-barra
deun aukera aparteko luxu bat bezala. Alderantziz, done izan da Euskal Herri
osoan santu izen multzo batekin erabilitako forma zaharra. Hainbesteko asto
keria iduritzen al zaizue, jaun ikasiok, izen multzo horrekin bakarrik eta san
santu kidea baztertu gabe onartzeko Onomastika batzordeak egin duen pro
posamena? Ala nahiago al duzue idi mutuen isilunean deun moda berrikoari
bidea irekirik uztea? Hegoaldeari begira eragozpenik sortzen ez badu done ho
rrek, Iparraldean jaundoni edo jaundone ere onar daiteke. Baina, besterik da
Iparraldeko egoera eta hemengo jokabidea.

IPARRALDEKO EGOERA

Zoritxarrez, harresi handiko muga du Euskal Herriak Pirinioetakoa. Hiz
kuntzaz eta tradizioz, burubidez eta bihotzez bikoiztu gaituen muga itsusia.

Euskallzendegiarekin gure artean gertatzen ari den hau egoera horren on
dore argia da. Ehun urteko historia egin du hegoaldean, lan, neke eta borroka
latzarekin, eta Iparraldean zer? Nire esperientziako hogeita hamar urte hauetan
ez dut inoiz sumatu urrats handirik ematen. Hartu ditut noski hango zenbait
gutun, hitzezko galdera eta telefono ukaldi, beti kezka berarekin: Kristau izena
al da? Bataioz ipini al daiteke?

Erraz ulertzekoa da ehun urtez ibilitako bide jorratuaren eta, alderantziz,
zaindu eta landu ez den basamortuaren artean dagoen desberdintasuna. Bada
hala ere arlo honetan Iparralde eta Hegoaldea sakonago banatzen dituen beste
diferentziarik. Gurean latinak izan zuen eraginaren ordez, germaniar edo ez
dakit nik zer bide jarrai baitzuen frantsesak izenen esparruan. Mugaz bestal
deko euskaldungoaren eta Hegoaldekoaren artean dagoen zaletasunaren aIde
handia azpimarratu beharrik ez dago euskararen jarraipenari begira. Hori dena



598 EUSKERA - XLIV, 1999, I

nozitu du azkenean beste gai askotan bezala Euskal lzendegiak ere. Ez dugu
ikuspegi berdina horretan B. Oihartzabalek eta nik. Ezin dugu inola ere izan,
bi muturretan baikaude.

Diferentzia hauek, eta dena esan behar da, ez dira orain duela berrogei urte
mugaz bi aldetako euskaltzainok herrian aurkitzen genituenak baino handiago.
Ni gazte izan arren orduan eta Dassance, adibidez, adinekoa, untsa konpreni
tzen genuen elkar eta bi alderdietako egoera desberdinak ikus eta errespetatze
ko gai ginen. Anitz ikasi nuen Iparraldekoengandik jendetasun, bihozkada eta
harremanen giro goxoan. Ez dut ukatuko. Iakintsunak ziren Lafon, Epherre,
Lafitte eta Dassance bera, besteak beste, eta ni gaztea izan arren eta ezjakina
ez nuen inoiz maisukeriarik sumatu haiengan. Beste giro bat zen hura.

Nik proposa niezaieke borondate onez Iparraldeko euskaltzainei eta eus
kalzale guztiei, noski, ahal den neurrian saia daitezela euskal izenen munduan
euren bidea egiten, asko baita ekar dezaketen uzta hemen egindakoaren gehi
garri. Elkarren arteko lanean lorpenak murriztu ez baino areagotu ditzagun eus
kararen onerako.

Hamasei urteotan ez du Euskaltzaindiak Euskal lzendegia, bere bilduma
berritu jendea eskez ibili arren, eta bitartean Irufiean atera zuten orain dela den
boratxo bat gurearen izena lapurtuz beste Euskallzendegi bat, eta ez zuen he
men nehork ezer esan. Azken aldi honetan Gipuzkoan egin omen duten beste
Izendegi baten berria jaso dut egunkarietan, eta bitartean gu eztabaida antzutan
denbora galtzen ari gara. Honela ez dugu aurten ere argitalpen berria aterako.

Onomastika batzordeak lehengoaren jarraipena egitea proposatzen du, zen
bait ukitu eta gehigarri sartuz. Izen bakoitzari bere azalpentxoa egitea izango
litzateke aldaketa nagusia, jatorria, santuen festa eguna eta ermiten kasuan he
rria eta imajinen zehaztasunak emanez.

Besterik ez, jaunak. Ekin eta jarrai. Egin dezagun Ian eta egiten utz, denon
beharra baitago.
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SORTAROA

Ohar bat eginez hasi nahi dut nere hitzaldi hau. Nik hemen sarrera honetan,
esan ditzakeedanak eta gehiago, zehazkiago adierazita eta zabalago emanik,
Jakin aldizkarian aurki ditzakeela nahi duenak. Joxe Azurmendi, Jon Kortazar
eta Lurdes Otegi dira idazleak, eta 29, 36 eta 39 dira aldizkariaren numeroak.
Hiru euskalzaleei zor nien aitormen hori eginik, hasi nadin poemaren Sortaroa
deitzen dutan sarrera honekin.

Euskal Pizkundea esaten zaion garaia da. Bada ekintza ederrik aldi ho
netan, gure herri hau suspertu beharrez. Eta besteak beste, bada talde bat -elite
bat-, euskaltzale eta abertzale dena aldi berean, eta gure "herritasuna" -Ori
xek liokeenez- eskolaren kulturan eraiki nahi duena.

Berak, jende eskolatua dira; baina non eskolatuak? Erdal eskoletan. Eta
beren jakintza erdal hizkuntzetan jaso dute. Eta erdal kultura jaso dute bakarrik.
Ez bitarteko izan dute euskara beren ikasketetan, ez gai izan dute. Ez euskaraz
ikasi dute, ez euskara ikasi dute, eta ez euskal gauzarik ikasi dute. Berek, ordea,
maite dute gure hizkuntza, eta maite dute gure herria. Eta nahiz bata eta nahiz
bestea, landu egin nahi dituzte.

Berak, hainbat erdera-mota ikasitako jendea dira. Eta miretsiak eta ede
rretsiak dituzte erdera horiek eta berorietan ikusi dituzten kulturak. Euskaran
eta euskaraz ez dago horrelakorik. Gure hizkuntza, batez ere, ahotik belarrira
eta belarritik ahora eta ahotik ahora dabilen eta bizi den hizkuntza bat da. Iza
tekotan ere, eliz literatura dauka zerbait landua; baina hori hizkera didaktiko
bat da. Ez da literatura izena merezi duen zerbait. Eta gainera, zer da hori kul
tura haundien aldean? Gure jende honek, erdal hizkuntzetan ikusi eta ikasi di
tuen pareko kultura bat sortu nahi du gurean. Ezin du jasan, jende abertzale
haren bihotzak, guk besteek hainako kultura bat ez izatea.

Ederra asmoa benetan! Asmoa edo ametsa? Artean behintzat asmo eta
amets. Laister esnatuko dira. Entzungo da beren uste ustel horretatik atzarra-
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raziko dituen abotsik. Miguel Unamunokoak asaldatazten ditu gure euskalzale
amestiak. Haiek hain maite duten hizkuntza horrek ez dauka kulturarik, eta ez
dezake eduki ere. Hori "Iengua de aldeanos" bat besterik ez da. Ez du balio
kultura haundi baten ontzi izateko. Hori zahartua dago, eta zahar guztiari be
zala, hiltzea dagokio.

Esan bazuen esan zuen gure On Miguelek berea. Izan zuen zeinek eran
tzunik. Orduan, eta geroxeago, eta gerozko honetan guztian, esan zaio esate
korik errektore famatuari. Bereak entzuna da.

Ez al du arrazoirik izango Unamunok; baina, zoritxarrez, oraindik ez diogu
demostratu ez zuenik. Ez al gara orain bertan euskararen hil-kanpaiak jo eta jo
ari?

Salamancako errektorearenak ez zituen kokildu gure euskalzaleak. Haren
ateraldiaren mina bera, ezten bihurtu zen haientzat. Hitzezko gezurtapenak egin
zizkioten haren esanari, eta egintzazkoa ere egin nahi zioten. Baina nola lortu
beren asmo hura?

Erantzuna xinplea eta ulerterreza da: Literaturaren bidez. Zer da jendeak
irakurtzen duena? Zerk egin ditu izendun beste erdara horiek eta zerk ikasarazi?
Literaturak. Hori da egin behar dena gure honetan ere, berarenganako istima
zioa sotarazi nahi bada.

Badakit norbaitek esango didala ez zela elederra, literatura, bakarrik sar
tzen beren asmoetan. Besterik ere nahi zutela, eta egin ere egin zutela. Eta egia
da. Ele zientziazkoa ere sortu nahi zuten, eta hasi ere egin ziren zeregin ho
rretan. Hor daude beren Fisia eta Kimia eta Biblia eta abar eta abar. Dena zen
euskaran eta euskaraz egin nahi zutena: Literatura eta zientzia.

Hala ere, etxean eta kanpoan itzala eta estimua izan zitzan gure hizkuntzak,
eta jendea erakar zezan, eta ikasia izan zedin hemen eta kanpoan jende esko
latuarengatik, literatura zen beharrezkoena.

Baina zein literatur-mota, ordea? Poesiaren aldera jotzen dute gure eus
kalzale hauek. Hori da Pizkunde aroari dagokiona. Lizardik esango duen be
zala, "olerkariak berotu izan baitute erria bizkunde guzietan". Poesiaz ongarritu
behar da, beraz, euskaldunaren gogoa, herritasunaren fruituak eman ditzan.

Eta poesia hori sortu egin behar da. Itzulpenak ez du balio. Itzulpenak
behar dira. Eta nolako indarrez ekiten diotelako Ian horri! Baina ez da nahikoa.
Sortu egin behar du gure herriak berea. Horrela bakarrik makurtuko da gure
jende ikasia gure hizkuntzara. Bestela, berezko sorkuntzarik gabe, gure hiz
kuntzak ez du izango itzalik. Horrela bakarrik izan gaitezke, besteen pare, eta
hori gabe, besteen morroi izango gara.

Poesia honek nolakoa edo zertsu izan behar zukeen ere, halako susmo bat
bazebilen. Gero Orixek poemaren sarrerako bertsoan ederki adieraziko duenez,
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"erri baten amasa mamitu" beharko zuen poesia horrek. Euskal Herriaren nor
tasuna kantatu behar zuen, eta beraren agerpen poetiko bat izan. Ikus nola adie
razten duen idea hori garai hartako kronistarik hoberenak, Lizardi haundiak,
bertso ezagun haietan:

"Eder aunagu, mintzo joria
eder, benetan, garoz jantzia;
larre-Ioretik eztia,
basotik euskal mamia,
laster sortzen al duk, Olerkaria!

Ta, ala Jaunaren gogo baledi
nik gogo dudan bezin gartsuki,
euskotar azal ta mami,
gure erriaren olerki
garaia, norbaitek lenbait-Ien begi!"

"Gure erriaren olerki" izatea dagokio, beraz, sortu behar dugun horri. Ze
hazkiegi ez bada ere, asmoa hor dago.

Lizardik "lenbait-Ien" nahi du obra hori, eta On Manuel Lekuonak ez dai
tekeela urrun uste duo Hala aitortzen du:

"EI genio no se hara esperar, su germen vive ypalpita en el seno de esta
evoluci6n, que 10 va fomentando, porque como dice Balmes, los genios no son
los que hacen la evoluci6n, son mas bien su fruto, su producto, el verba que
fija su expresi6n definitiva."

Ateetan daiteke beraz guk behar dugun genio hori. Pizkundearen haziak
berak daukake bere baitan gure Homero edo gure Dante edo gure Verdaguer.
Pizkundea heldua dago. Eboluzioa bere gingan da. Denborak kunplituta dago.
Laister da umea.

Jaio da umea. Nikolas du izena. Ormaetxea abizena. Eta Orixe izenordea.
Hau da hautatua. Gauza izango ote da gure gipuzkoar Naparroan hazia, tamaina
horretako Ian bati erantzuteko? Jakingo ote du "erri" honen "arnasa" nola "ma
mitu"?

Gomendio hori egiten diote Orixeri; baina inork ez daki hemen zer poesia
mota izan behar duen "gure erriaren olerki" delako horrek.

Herri honetan oraindainotsu -ordura artetsu- egin izan den poesia ba
karra, herriarena da. Ez da jende ikasiarena edo landuarena edo eskolatuarena
izan. Bertsolaritza du bere izen gure poesia gehientsuenak. Horren harira egin
behar al da "erriaren olerki" delako hau? Edo elite baten gustoko eta zerbitzuko
egin behar da? Herriaren molde zaharretan egiten bada, izango al du gure jende
ikasia bereganatzeko hainbat edertasun?
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Zein poesia mota behar dugun auzi honetan, Lizardik eman du epai zu
zena. Ohizko moldeen aldekoen eta berrien aldekoen artean dagoen auzia, ho
nela erabakitzen du Lizardik: "Bide berriak? -galdetzen du-. Bide guztiak"
erantzuten duo Danak behar ditugu, lehengoak eta oraingoak.

Gure zarauztarraren erantzuna ederki dago, eta haren izpiritu elkarkoi, eta
elkargarriari dagokiona da. Ez dago dudarik; baina horrek ez dio Orixeri ko
rapilorik askatzen. Egilearentzat auzia lehenean gelditzen da.

Moldearena bat dela, moldekoarena da bestea. Zer molderatu da hurrengo
arazoa, zer olerkitu -barka aditza-, zer kontatu eta kantatu. Ikus nola adie
razten digun egileak berak gorabehera hori poemaren hitzaurrean: "Aspaldiago
asia nintzan, Europa'n gertakari ezaguna dala ta Orreaga'ko edo Roncesva
lles'ko gudu-erasoa ointzat artuki, lengo epopeia zarren antzera euskal-biziera
emateko asmoz; baina gauzak ekarri egin bear ziran tiraka, etorri ez baitziran
egiten.

Carlomagno, Roldan eta euskaldun buru ez-ezagunai agur eginik, bestetara
jo behar izan dut bada azkenean. Europako poema geienak irauli ta aztertu
nitun begiratuki, ta alakorik egiterik ez neukala igarri nion; batez ere, etxe
barneko gauzak, lanbide, apustu, dantza ta abar, ezin agertu baititezke beren
etorrizko burubide batean. Etorrizkoa egiten saiatu naiz beraz, ez ekarrizkoa.

Gauzak aroak dakartzin bezela ederrago ageri zaizkit.

Ekarria ez da erraza, ongi ekartzen behintzat; etorria, ots, ugaritasuna ez
ta ere, gairik aski biltzen ez bada; etortasuna da zailenik eta bearrenik eta nere
poema ontan ori ager dedin nai nuke".

Beraz, albora utzi du Orreagako gudua. Hura "ointzat" hartu eta haren in
guru Euskal Herria kantatzea, gauzak gehiegi behartzea iruditu zaio. Eta na
hiago izan du "etorrizko" jatortasunean herriaren biziera hartu eta bere horretan
kantatu. "Erri bat bere oiko lanbideetan, jolasetan, ipuietan, sukaldean, bizian,
eriotzean agertu" nahi izan du, poemaren hitzaurrean dioen bezala. Eta bi
orrialde geroago, hona nola adierazten digun bere helburua biribilki: "'Res ipsa
loquatur',ots, 'gauza bera mintza bedi'. Bein esan: Euskalerriak nire agoz min
tzatu izatea nai nuke. Eunetatik larogeita amabost, gutxienik, nere begiz iku
siak, neure belarriz entzunak ditut; nik josi ta moldatuak ordea, batasuna ar
dezaten".

Horra, beraz, erabakia moldekoarena. Badaki zer kantatu behar duen. Ba
daki zer olerkitu -barka berriz ere- nahi duen. Herria du kantagai.

Eta herria duenez gero gai, kantatzeko era ere, herriarena hautatzen duo
"Bertsua bai, asma nezakeen -dio- ene belarrieri ta jakintsuren batenari obe
ki letorkiona; ez ziteken ordea erriarena, ta ez errirakoa. Erri-bertsua egin dut
ortaz, erriak kantuz ematen diguna".
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Hala ere badu kezka, gogortxoa atera ote zaion lehenbiziko partean. Baina
bere horretan uzten duo Beste norbaitzuren bertsoak ere, onak direlako ez-ezik
gaizto xamarrak direlako ere atsegin omen zaizkio herriari, eta berak ez ditu
... goxatzen, ez errazten eta ez orrazten. Pello Mari Otafio hartzen du lekuko
bere aIde.

Horregatik, "nere Ian oni kera berri bat ematen saiatu naiz -dio-: ez
Homer'ena bezain lasaia, ez Horati'rena bezain tinkoa, bien artekoa baino".

Hor dugu, bada, argi eta garbi adierazirik, zer nahi den. Moldearena era
bakia dago, eta moldekoarena ere bai. Badakigu zer poesia-mota hautatzen
duen Orixek eta zer poesi-gai hartzen duen. Nola eta zer egin esana dago. Egi
tea falta da bakarrik.

Eta 1931.garren urtean bere sorterrira biltzen da Orixe, neurri horietako
poema egiteko enkarguarekin.

Eta horrenbestez esanik eman dezagun poemaren "Sortaroa" deitu dugun
hori, eta sar gaitezen poemarekin.

"EUSKALDUNAK"

Euskaldunak izenarekin bataiatua dagoen obra haundi hau eskuetan har
dezakeenak, jakin beza -hartu izan duenak badaki- hamabost kapitulu edo
kantutan banatua dagoela, eta beste hainbat eta hainbat kantu-kumetan, kantu
nagusiaren barnean sartzen baitira beste kantu batzuk, asko, herritik jasoak, eta
zenbait, egileak berak jarriak. Den-dena bertsotan dagoela esan beharrik ez
dago. Eta aipatu hamabost kantu horietatik aparte, bi bertso gelditzen dira. Bata
poema hasi aurretik dago eta bestea bukatu ondoren. Aurrenekoa otoitz bat da,
eta bigarrena fetxa. Hona hemen bata eta bestea:

"Zatozkida, Goi-amas, / eizu nerekin lan,
erri baten amasa / mamitu dezadan.
Geroak esan beza: / "Erri bat izan zan";
edo-ta ats emaiogun / ontan iraun dezan."

Bigarrena:

"Bertsolariak oitura baitu
esaten urtegarrena,
bertso-Ian oni, jakin zer urtez
eman diodan azkena:
Kristo jaiorik emeretzireun
ogei ta amalaugarrena...
Ederrik badu, Arena du, ta
txarrik badu, neronena."
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Apustulariek aitaren eginez bezala hasten du bere lanaldia gure Orixek eta
urtea izendatuz bukatzen, bertsolariek bezala.

Kantu horietan zehar kontatzen den historia ez da luzea. Urtebetekoa da
guztia. Urte bateko herriko festen bezperan hasten da, eta herri bereko hurrengo
urteko festa bezperetan bukatzen. "Urren astean Pestaburu da; Urteak eman du
adarra" esanez amaitzen da poema.

Melodia soil batez bezala hasten da "Euskaldunak" poema. Historia honen
gerta-leku den herria zein den eta non dagoen esanez hasten zaigu: "Naparroa
zarrean Larraunen Uhitzi". Horra hor herriaren izena, eta beraren geografia. Eta
hala jarraitzen du; "belar goxo tartean eper-kabi iduri. Belardien inguruz, kabi
horren esi, baso maite dago, ikazkin lantegi". Hor ditugu izena, geografia eta
orografia.

Baina horrekin ez dago guztia esana. Egileak egin nahi duen historia ho
netarako, bada beste zerbait jakitea komeni zaiguna. Herrixka batean kokatzen
den historia honek, "erri baten amasa mamaitu" nahi du, ez herrixka batena
bakarrik, eta horretarako zer alderdi duen hautatu den herri horrek, jakin behar
dugu. Eta hala, beste Euskal Herrietako jendeek beren kultur-hazia hemen nola
erein zuten aditzera emango zaigu hurrengo bertsoan. "Bost ipui eder orok
emen erein zuten" esango digu. Beraz, Naparroako Uhitzi, euskaldunen izate
osoaren gordailu gertatzen zaigu horrela. Eta bertan eta beraren bidez ezagutu
daiteke Euskal Herri osoa.

Eta oraindik hari bakarreko doinuan segitzen du haserako musika honek.
Historia honetan guztian erdi-gune izango dugun bikotearen izenak ematen diz
kigu hurrengo bertsoan, eta maitez elkarri lehenengo aldiz noiz behatu zioten
esaten. Garazi eta Mikel dugu bikotea. Hor bukatzen da hari bakarreko me
lodia, eta sinfonia hasten da. Herritar guztiak sartzen dira kontzertu horretan
eta bakoitza hari banarekin.

Pesta-bezpera dute eta hor dator artzai bakoitza bere ardia lepoan duela,
"maldar oro bera". Eta etxe bakoitza "arategi" bihurtu da. Beste behin ere ger
tatuko da hori historia honetan: Txerri-hiltzerakoan. Etxeko denek ardi-hilketa
lanetan dihardute. Aitonak badu zereginik; amonak zer esanik ez, eta haurrek
ere bai. Besterik ezean, behatu egiten dute; bi begiak zabalik. Eta ardiaren pus
kak zeharo jasotzen dira. Larrua ere bai, besteak beste, balio baitu "babesteko
aurraren ipurdi". Hori pintzelada!

Eta honetan, hor non entzuten den Amazkarren behera danbolin soinua.
Zubietako Pontxo da, urtero bezala. Horrek jarri du hankajokoa! "Kabia ai
zatzen diten txorien antzera / etxe-bama garbituz haurrak atarira". "Mutilak,
auzo-etxera doaz. An dute danbolin". Nexkak oraindik etxeko lanetan; baina
hasi dira galdezka "apaltzera danbolin zeinetan ote da". Eta pesta usaiak badu
beste bisitaririk. Eskaleak ere hasi dira biltzen eta beste zenbait "esku-kako"
ere bai.

•
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Hori da martxa, gaur esango lutekeen bezala, sortu dena herrian! Hor da
biltza denak. Bakoitzak bere papera duo Horrela dihoakie arratsaldea. Eta "ga
tzemaile gaxoa" sutean utzita, ohera doaz denak ordua datorrenean, biharamon
alaiaren pozetan.

Pestaburu dute. Inork ez du perezarik jeikitzeko. Zutitu dira denak. Ez dira
bakarrik izango egun honetan. Badatozkie pestale berriak. Beren "kabi" duten
herri horren ingum, dakigunez "baso maitea dago, ikazkin lantegi". Basagizon
hauek ere pestara datoz. Ez dira arrotzak herrian. Igandeetan han izaten dira
eta ezagutzen dituzte. Gaur ez da igandea, baina jai hartu dute, eta han datoz
herrira, sartu aurretik garbitu bana hartuz iturriko askan. Zeinen deskribapen
polita hauen sarrera!

Bada beste pestalerik. Bidea betean dator jendea auzo-herrietatik. Hor dira
denak. Egin da bilera. Mezatarako deia ari du kanpandorretik. Elizara doa jen
dea. Meza nagusia dute. Gero dantza izango dute. Hurrena bazkaria. Bazkari
haundia. Eta berriro dantza atsaldean.

Ekarri du Orixek herria plazara. Hor dira denak. Bakoitzak erakutsiko du
bere burua, dagokion lekuan eta orduan eta moduan, eta antzeztuko du bere
papera. Hor dira haurrak, hor dira aiton-amonak, hor da jende larria, hor da
gaztejendea. Hitz batean, hor dira antzerki honetan antzezle izango ditugun he
rritar eta auzo-herritar denak. Ikus dezagun bakoitzak zer dantza egiten duen
eta Orixek nola kontatzen digun.

HAURRAK

Zer koadroak pintatzen dituen Orixek, mundu honetan zorioneko gerra ba
karra egiten duen jende honekin! Esan dugu lehen txistulariarengana nola joan
diren? Esan ez duguna da, atsaldekoa egiten gelditu den etxean han dituela
denak begira. Han daude denak dena begi. Beren begiratuz josia daukate txis
tularia. Meriendatzeko atera dioten gazta zaharrak ez omen, txistulariak berari
begira hainbat zulo. Zeinen konparazio polita!

Elurrak ere ekar araziko dio Orixeri haurra aurrera. "Haurraren jostailu"
definituko du ederki "zai-bageko irifia". Zer bi definizio! Eta gure ttikiak kris
toak egiten jarriko ditu, eta gurasoaren bizkarrean eskolara bidean, eta negu
egun motzeko iluntze luzeetan, afalondoko errezoak noiz bukatuko zai-zai,
amonaren ipuiak entzuteko. Baina ipuietan ere ezina datorkio, eta loak "men
deratzen du" gure haur bihurria.

Hor ditu haurrak txerria hiltzerakoan ere. Aurrenetik bildurti, txerria az
kenetara etorri arte. Baina gero hankapetik bialdu ezin. "Barnean sartuko aut"
desapio egin behar izan dio bati txerribiltzaileak, hustu duen txerriaren barnean
sartuko duela, alegia. Odolkiak partitzerakoan ateratzen duten tema ere, nola
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utzi aitatu gabe? Biak etxe bererajoan nahi, bai baitakite non zer propina ema
ten duten odolkiekin joandakoan.

Eta haurrak, jakina, elizan meza laguntzen. Hiletetan apaiz asko dator
meza ematera, eta badakite zeinek ematen duen propinarik haundiena, eta han
dabiltza zeinek haren meza harrapatuko gure txikiak. Bat ez da haserre. Es
kuzabalenarena harek harrapatu du, eta halako eskupekoajaso duo Joan da etxe
ra eta erakutsi du bere altxorra. Han dira komeriak! Ostu egin duela. Gure
haurra negarrez. Noizpait jakinerazi die, ordea, zeini meza lagundu dion. Or
duan denak paketu. Baraibarko apezak eman ziola jakin zutenean, denak tran
kil. Hartarainoxe izan behar zuen eskuzabala herri hartako erretoreak, Orixe
mezalaguntzaile zen garaian.

Eta ezin dut utzi beste pasarte bat osorik aipatu gabe. Ihauteriak dira.
"Emakunde" eguna. Haurrak aterik ate dabiltza, ohituraz, "ziztor-miztor" esa
nez, puskak biltzen. Baina puskak biltzeko, "burni-burruntziak" behar dituzte,
haietan puskak sartzeko. Hona haur baten kasua:

"Aur bat etxean negarti
ez dula burni-burruntzi;
aitak ain dio lizar zuzenez,
aiztoz koska, burniz gori gori ...
Erdi-lotsaz badoa auzora;
negarra doi-doi du geldi.

Lenen atean asi da,
bildurrez, "ziztor-miztor"ka.
Andre xaloak ekarri dio
janaldi on bat lukainka.
Goxoagorik izketan dio:
"Ori burruntzi apaifia!".

Beste atetan berori.
Poztu diote belarri.
Etxeratzean, barna zabalduz,
adierazi aitari.
Ark: "Tutulu, ez nin esaten?
Urrena sifiesta neri."

Zeini ez dio jartzen koadro honek ezpaina lerdejario, begia irriz, eta bi
hotza jauzlari? Izugarria da. Horrelakoxe edertasunez pintatzen du haurra Ori
xek poeman zehar.

Eta hor dira haurrak "Eultzia" kantuan. Zeinen ederki ekarriak berei da
gokien lekura: hesiaren gainera. Eta apustukoan? Nola kontatzen duelako haun
diek eta txikiek hartzen duten postura ezberdina. Hitz batean, paregabeki ja
rriak daude haurrak poema osoan zehar berei tokatzen zaien bezala.



"EUSKALDUNAK" POEMAREN SORTAROA ETA BERAREN... - Joxemari Aranalde 609

AITON-AMONAK

Hor azaltzen da aitona pestetarako ardia hiltzen duten unetik. Erritualki,
ardiaren barea erretzea dagokio, eta hori egiten duo Hor da aitona baxter-Ian
guztietan. Arto berria iritsi denean, lehen ehotaldia prestatzen ikusiko dugu
errotarako. Neguaren etorrera ere berak gaztigatuko du "Ai ene" batekin, beste
inor baino lehenago joko baitu bera hotzak. Metereologoa ere bera izango
dugu. Bera aterako da leihora, zertsu eguraldi egingo duen ikustera. Eta lan
detako gurutzeak ere berak sartuko ditu San Joan egunez patxara ederrean. Eta
nola ez? Aitonari konta araziko zaio behin eta berriz sega apustu famatua. Eta
beti hitz berekin kontatuko duo

Baina aitona tertulian jarriko digu Orixek. Eta esan beharko dizkio, adi
tzeko pazientziz datorren arrotzari, bere bizitzako pasadizo guztiak. Esan be
harko dio gaztetan non ibili zen lanean, non zer ikasi zuen, noraino iritsi den
bere ibilaldietan eta non ez den oraindik izana. Orixeren aitona Donostian izan
gabea da. Horrelaxe pintatzen du gure aiton hortz-bakar, "erratza" iduri duten
bekaindun, eta abar.

Eta amona? Lehengoan entzun genituenak entzunda, jakina zegoen poe
man amonak har zezakeen lekua. Gainera, poema honetan, ama haurretan gal
dutakoa da protagonista emakumezkoa, eta ez da harritzekoa amona lakoa iza
tea. Mutilak ere, berriz, badu amona, eta bienak agertzen dira.

Amona da sukaldeburu. Etxeko martxa ere haren kontu dago. Hura da
otoitz-gidari. Harek esango die gazteei, hara edo honera doazenean, non nola
ibili behar duten. Amona da txerria hiltzean odola nahasten duena. Amona da
odolkiak nora eraman eta nora ez esaten duena. Amona da soroko babarrunen
ardura daukana, harekjarri behar baitu egunero eltzea etxeko guztientzat. Amo
na da eskaleari ohea jarriko diona. Hor da beti amona poeman zehar bere ze
regin xehe eta ugarietan. Eta hor da ere amona San Joan suaren gainean erri
tualki saito egiten, bere gona luzeak altxata, sua moteldu denean.

Eta amona da hiltzen dena ere poema honetan. Bizi izan den bezain ixil
eta paketsu doa beste mundura. Langileak eta zintzoak izateko esango die ba
karrik. Gazteak ere hiltzen omen dira, baina zaharrak denak egiten baitira, amo
naren hileta dakar poema honek. Tajurik hoberenean emana dago amonaren
irudia poema honetan.

BESTEAK

Haurtzaroaren eta zahartzaroaren artean hor dira beste bi adinak ere: Hel
duak, edo larriak edo haundiak, eta gazteak. Hauen papera ere paregabeki pin
tatzen da poema honetan.
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Itzai, nagusia dabil, bai gaztain karretoan, bai belarrekoan eta bai eultzian.
Honek erabakitzen du eultzia noiz zabaldu, eta noiz altxa. Hauek baieztatzen
dute ere gazteen arteko amodioa. Ikustekoa da bien bi aitek hartzen duten pos
turaren deskribapena. Gure baserritarrik herri txikietako zimitorioetan beren ar
teko gauzaren bat aparte tratatzen inoiz ikusi duena, ahoxabalik gelditzen da
koadro horren ederrez.

Gaztea ere bere gisara ageri da poeman. Gaztea, bizkorra da, odolbero,
jostalari, pestazale eta pestagile. Eta hala da epopeia honetakoa. Gaztea doa
mendira eultzirako behor bila. Gaztea da segari belarrekoan. Gaztea da apus
tulari. Eta gaztea da borrokari. Ihauterietan, jan-edanaren faltarik ere ez, eta
berotzen dira behar baino gehiago eta hor hasten dira burrukan. Ez nolanahiko
burruka! Haserrea dakar berekin familiartera. Eta hori deskribapena Orixek egi
ten duena, herrixka bateko bi familiaren arteko ezinikusia adierazteko. 245.
orrialdea ez dago irakurri gabe uzterik. Horiek dira trazoak. Zer da hori!

Eta gazteak festan, jakina. Festa asko da poema honetan. Ia Ian guztiek
badute ondotik beren dantza errituala. Eultziak badu. Artazuriketak badu. Ar
tajorrak badu. Euleak ere bai. Eta gero festak. Herriko festak, ihauteriak, San
Joanak eta beste. Eta hor, gaztea da batez ere lehentasuna duena.

Eta gaztea da, nola ez, poema osoan zehar irauten duen amodiozko his
toriaren protagonista ere. Mikel eta Garazi dugu bikotea. Pestaburu egunean
dantzalagun hautatzen du Mikelek Garazi. Eta badu detaile bat izugarrizko gra
fismoz Orixek adierazten duena poeman. Neska horretaz interesatua dagoen
mutil bati ekar erazten dio Mikelek neska. Plazan egiten den isiltasuna, entzun
erazi egiten du Orixek bere poeman. Egun horretatik hasi, eta bien aita biek
baietza ematen dioten arte maitasun horri, igotzen igotzen doa emozioa. Eta
handik aurrera baretu egiten da, lasaitu eta sendotu. Arku baten jarraiera har
tzen du istorioak. Nolako konparazioz dagoelako adierazia! Zenbat modutako
aitzakiz berrituak maite solasak, eta zer sikologiaz pintatuak bi maitaleak!

Eta istorio horren bazterrean Gorritxo. Hori du izena Garaziz interesatua
zegoen beste mutilak. Aztikerien bidez berritu nahi du, neska berriz eskura
tzeko esperantza; baina huts egiten diote hainbatek. Hala ere badu oraindik
beste bat. Azkena du hau. Eta han dabil froga egin ala ez egin dudan. AIde
batera nahi, eta bestera oker aterako ote zaion beldur da. Froga hori zera da:
belar sortatxo bati su eman, eta kea norbere aldera okertzen bada, oraindik bes
teak maite duen seinale da. Kea zuzen gora joaten bada, baztertu duen seinale.
Froga horrekin dabil atrebitu ezinik gure Gorritxo. Ikus nola kontatzen duen
Orixek ("Iruleak" kantua, 201 lerroa):

(16 orrialdean sartzeko, 24. lerroaren ondotik)

"Artean, izkutuka ari da Gorritxo,
iztupa ta suaren aztarrena artzeko.
Gerriederrek Mikel ote-dun maiteko,
luza arren, nai baiiio len zaigu jabetuko.
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Sorgin-agin-zuloan koka-a.Ia muIlaztar
lurrean ipintzen du ikara ta dardar.
Eskutan atzera artu, artu-utz milia bidar,
bere burua atzitzen naiko lana dakar.

Igartxo dalakoan, agoz du lurrintzen;
erabiliz, ordea, geiago sorgintzen.
Zer gogora, zer asma, ez deusik asmatzen;
noizbait utzi bear ta, erabat dio uzten.

Zarpatik atera du sua piztekoa,
-erretzalea da ta berekin daroa-,
Mustulur'en an dago zuti pagondoa:
aren katxak luzaro sua gorde doa.

Oilloa baitabilla suge erdi-illarekin,
lepo-illea laztu, el nai ta ausar ezin,
mokozko bat eman ta izuz igesegin,
mizto ager-gordeak eman bailezo min?

Ala ari da Gorritxo su eman, ez eman;
irazeki baifio len bai baitakus egan.
Urrats alperrik aski eginik birundan,
kokoriko jartzen da belaunak ikaran.

Ustekabe luza du suaren eskua,
onela laburtuko du arnas-estua.
Garra arturik, berela billa nai zerua,
ezin zuzenagorik jun da aingeru-sua.

Itzali zaio oraintxe lengo itxaropena:
neskaren ordez, gauzek diote etsipena.
Ark ere emain lioke, dudarik ez dena.
Mikeli jarkitzeko non, orde, kemena?"

Hori konparazioa! Hori adierazteko modua! Azkenean nahi gabe bezala
eman dio su, eta hor bukatu da gure Gorritxoren itxaropena. Eta ez da gehiago
amodiozko historia honetan agertuko.

Horra hor gure obra honetako pertsonaiak sailkatuak eta aipatuak. Bikoteaz
aparte, izengabeak ia denak. Izendunik ere ekarri zitekeen. Badira beren izenez
eta abizenez aitatuak daudenak.

Hor da Iriondo, basamutilen burua, egundaino hitz bat bestea baino altuago
inori esan beharrik izan ez zuen gizona, mendiko kamaina etxeko ohe zuria
baino maiteago zuena 10 egiteko, goizean ANGELUS batekin bere mutilak al
txaerazten omen zituena. Ederra gizona, ederrik bada!
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Hor da Marimil Dorronsoro, andre ikaragarria, festa jartzaile amorratua,
bertsolaria, lanean bezain ardoa edaten bizkorra. Hori figural Badakar elka
rrizketa lehergarri bat ama-alaben artean, alabaren dotea eta amaren ardotarako
joera dela eta. Hori andre puska!

Hor da Baraibarko apaiz txintxoa. Hor da Mikela Otsanbelakoa, uhitzia
rren ongile haundia. Eta hor da beste horrelakoren bat.

Eta hor da Mikela Borda. Emakume gajo bat, atzeratu horietako bat. Ho
rrek ere badu lekua poema honetan. Eta nolako lekua! Hura ere ateratzen dute
dantzara eztaietan eta bertso bat kantatu ere egiten duo Mundiala da emakume
honen deskribapena.

Lehenengoa "Gaztafiaro" kantuan egiten zaigu, 713. lerrotik aurrera. Hona:

"Ortzak zorrotzik, su-atzean da
Mikela-borda baldana.
Amaika baba ta artopil bero
ango sukaldean jana.
Etxeko andre zabalak ba du
zabala bear-izana:
otordu batez errez jan leza
lau egunetako lana.

Arta-jalkitzen aria duzu
bazkaltzetik afaltzera;
arek jalkia zamari batek
ba deramake eiotzera.
Etxe-orde dun baztar artara
laister datorke atzera,
egun ta iguzki egin ez dizun
artzekoa lakatzera.

Okotzaundia, begi-ezkela,
galbaia aifieko ezpaifia;
ortzez ederra, agoz betea,
gaifiez dario mingaifia.
Oifiak igesi, besoak zintzil,
koloka du bizkar-gaifia;
ipurdia, aldiz, galdu- eifiean:
orra neskazar liraifia."

Bigarrena "Eztaietan" kantuan dago, 489. lerrotik aurrera. Hona:

"Sukuntzak, deneri par arazten diela,
dantza-Iagun billa du Borda'ko Mikela;
ezetz aurrena; baifia etsi de berela;
oinbestetzat etzuten artu, gazte zela.
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Dr bedeikatu-arri dirudin ezpaiiia
aurrenik ezatu du ibiliz mingaiiia;
beatzak an bustita jasoz anka-zaiiia,
agerian jarri du gorpuz ez liraifia."

Hor dira denak. Baina hor, batez ere, herria da. Herri izenik gabea. Hori
da egiazko protagonista. Eta poema honetan herritar bakoitza hor dago dago
kion bezelako. Noiz, eta non, eta nola; baina denek dute beren lekua. Orixeren
arte harrigarria, horiekin denekin herriaren irudi ezin-esan-alako ederra ematea
da.

Denak orekan daude, direnez diren, ez haundiago ez txikiago, ez hobe ez
txarrago. Beren-berenean ageri dira. Bada jende ederrik, eta bada nolabaite
korik; baina ederra, ez da ederregi; eta itsusia, ez da itsusiegi. Ez da inor baz
tertzen. Denek egiten dute herria, den bezela-bezelako.

Eta herri langile, alai, pobre eta xehe hau, benetako herri bat da. Ez da
aingeruzko herri bat. Erreala da. Egiazko errealismoz erakutsia, ez errealismo
asmatuzkoz eraikia. Bada onetik eta bada txarretik. Gogor salatutako akatsak
ageri dira. Eta bakoitzari berea ematen zaio. Apaizak ere ez dira salbatzen.
Beraz, ez da herri-erakusketa erromantiko bat. Kritikoa da. Hitz batean, egiaz
koa da. Benetakoa.

Hori da Orixek arterik liluragarrienez aurkezten duen herria. Berea. Berak
ezagutu eta bizitu izan duena. Ez du asmatu beharrik izan. Berak aurkezpena
egin du bakarrik. Estetika bat eman dio. Eta zer kolorea duen pintura horrek!
Eta zer joskura dantza horrek! Eta zer egokitasuna antzerki horrena!

Eta antolamendu hori egiterakoan, herri horren beraren estetikaz baliatu
da, herri horrek ere bai baitu bere estetika, eta ez Greziak eta horrelako haundi
maundiren batek bakarrik, zenbaitek uste dezakeen bezala. Estetika horren era
ra ondu du Orixek bere arte lana. Eta herri horrek landurik zituen zenbait pieza
ere, asko, hor sartu ditu tartean: Ipui, kantu, dantza, aztikeria, esaera, eta zer
ez! Pieza horiek denak tartean direla, eta bakoitza berari dagokion lekuan ko
katuz, eta horien araberakoak berak asmatuz, tajutu du Orixek, etxe baten fa
txada bat bezala, gure herriaren irudi paregabea.

Nola lotzen dituelako elkarrekin pieza horiek denak! Beti badu konparazio
berria pertsonaia bera modu berriz deskribatzeko. Beti badu irtenbidea aurrera
segitzeko. Beti badu kolpe orijinala egoerak errematatzeko. Berdinak diruditen
sekuentzia guztiek ezberdina dute soluzioa eta irteera. Inoiz ez dago inspirazioa
atertu zaion aztarnarik. Hori etorria.

Hitz batean, gizaki batena izatea beste mugarik ez du poema honek ede
rrean. Hobea izateko, jainko batena beharko zuen izan.





AXULARREN AIPAMEN BIBLIKO·ERLIJIOSOEZ ZERBAIT

Patxi Salaberri Mufioa

Aurreko artikulu batean azaldu genuen bezala (1998), Gero-ko aipamenen
arloan luze mintza gintezke Axularrek erabilitakoez, izan ere liburuaren zati
zabal bat aipamen-exenpluen "menpe" baitago. Are gehiago, zinez esan liteke
nagusiki auctoritas arlokoak direla Axularrek argumentazioan darabiltzan ba
liabiderik oparoenetakoak.

Jakina da aipamen mota horiek autoritate argumentua bideratzeko tresna
tzat hartu izan direla betidanik. Alabaina ezin zaie tesi-baieztapenerako ele
mentu horiei ukatu berbaldi edo diskurtso bati, legozkiokeen entzule-irakur
leekiko hurbiltasuna, errealitatearen zentzua, praktikotasuna eta erudizio
kategoria ere ematen dizkiotenik. Hein batean, elementu horien guztien uztartze
egokiak eskaintzen dio testuari balio gehiagoko edo gutxiagoko izaera.

Balio hori, Axularren kasuan, obraren funtzionamendu aszetikoaren ara
berakoa izango zen, praktikan irakurlearengan pizten (ez) zituen bame-meka
nismoen araberakoa alegia.

Oroitzekoa da, dena den, testu-funtzionamendu horretarako erabili ohi zi
ren auctoritas arloko elementu horiek gradazio kuasikanoniko baten bidez era
tuak izaten zirela erretorika eklesiastikoaren esparruan. lIdo horretatik, garbi
esan daiteke bai teologikoki nola kronologikoki Axularren loci-ak eta, ondo
rioz, aipamenen sistema bera Melchor Canoren berrikuntza teologikoak (Ba
taillon 1979, 724-725) jaso zuenaren ondokoak direla. Haren arabera marka
tuko dira handik aurrera literatura erlijiosoan erabiliko den iturri eta aipamen
hierarkia orokorra, Axularrek berak baliatuko duena.

Guztiarekin ezin ahaz daiteke aipamenetan Axular bere garaiaren semea
dela, eta Mitxelenak adierazi legez, "aipamenak (eta aipamenen bidez seina
latzen diren iturburuak) giro baten fruitu dir[el]a, inondik ere. Giro horren ba
rruan bizi denak adi ditzake; ez, ordea, arrotzak" (Mitxelena 1981, 287). Puntu
inportantea hau, besteak beste testuaren egokitasunari buruz mintza dakigu
keelako.

Aipamenak, beraz, zitekeen irakurleriaren mailaren araberakoak gertatuz
gero, espero izatekoa zen laborari arrunten mundu-ikuskeratik hurbileko ai
pamenak eta beraiek erraz uler zitzaketenak suertatzea ugarienak.
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Agian horixe izan liteke nabarmentzeko ezaugarri bat eremu bibliko eta
erlijiosoko aipamenen erabilera eta arazoak marrazten saiatuko den artikulu ho
netan.

1. BIBLIATIK JASOTAKO AIPAMENAK

Erlijio katolikoaren iturria Eskritura Sainduak -Ebanjelioak batik bat
diren heinean, badirudi ez dela gehiegi luzatu behar prediku eta idazki aszetiko
moraletan hauek duten garrantziaren diskurtsoa. Halere, oinarria eta doktrina
ren gailurra izateaz gain, Eskriturak biderik eraginkorren bezala hartu izan dira
kristauaren adimendua aldarazteko eta haren borondatea bertutera mugiaraz
teko. Bertan Jainkoaren eta Jainkoak hautatuen hitza azaltzen denez gero, dok
trinalki mezu-argitasunaren eredutzat joko da liburua, eta, aldi berean, predi
kazioaren iturri eta eredu formaltzat ere bertako exenplu eta konparazioak.

Horretan oinarrituz, Eskritura Sainduetako aipamenak (1) ezinbesteko bi
hurtu ziren Elizako lehenengo Gurasoen garaietatik aurrera, sermoietan bezala
gainerako liburu erlijiosoetan otoitzen azalpenerako eta jaurtikitako iritzien
berme gisa erabiltzen zirelarik. Horrela, "en momentos de crisis doctrinal, el
recurso a los lugares se hizo mas frecuente por temor a desviaciones punibles
y como defensa de la palabra personal" (Herrero Salgado 1993a, 507).

Zenbaitetan, halere, Eskritura Sakratuak ahozko nahiz idatzizko berbaldien
benetako bizkarrezurra izan ohi ziren. Eta ez bakarrik bizkarrezur idelologiko
erlijiosoa, ez; maiz asko azaldu nahi zenaren hari bideratzailea ere izaten zen,
elementu desberdinak uztartu eta interpretatzeko eredu formala alegia.

Betiere, eta hau gogoratu beharreko puntua da, predikazioetako argumen
tazio teologikoetan pasarte biblikoen interpretazioa San Tomas Akinokoak
markatu irizpideen barnean (haren "I, q.1, a. 10, ad 1" erreferentzia klasikoan
daudenak hain zuzen) egin ohi zen, hots, zentzu literalean. Diego de Estellak
garbi eta umore garratzez jasotzen du predikazioan gorde behar den zentzu li
teralaren premia hori:

(1) Herri-hizkuntzak direla eta. aipatua da jadanik Eliza Katolikoak zeraman politika estua.
Bibliatik jasotako aipamenei dagokienez. erabilera ere zehaztuta zegoen: "Como la experiencia
aya ensenao. que de permitirse la sagrada Biblia en lengua vulgar. se sigue. por la temeridad de
los hombres. mas dane que provecho. se prohibe la Biblia can todas sus partes impressa. 0 de
mano, en qualquier lengua vulgar; i assi mismo los Sumarios. i compendios. aunque sean histo
riales. de la misma Biblia. 0 libros de la Sagrada Escritura. escritos en qualquier idioma. 0 lengua
vulgar: pero no las clausulas, sentencias, a capitulo, que della anduvieren insertos en los Libras
de catolicos, que los explican i alegan: ni menos las Epistolas i Evangelios. que se cantan en la
Missa por el discurso del ano. no estando solos. sino juntamente el sermon. 0 declaracion. que
para edificacion de los fieles sobre cada uno dellos se ha compuesto. 0 compusiere". (Index li
brorum prohibitarum...• 3 or.; gurea da letrakera etzana).
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"De los cuatro sentidos de la Sagrada Escritura, que son literal y moral,
aleg6rico y anag6gico, de los dos ha de usar el predicador, que son literal
y moral... Ahora que la Iglesia esta fundada, y predicamos no a gentiles
sino a cristianos, que aunque tienen fe son viciosos pecadores, pierdese el
tiempo en alegorfas y anagogfas, y por eso es necesario doctrina moral,
donde se reprendan los vicios y ensefian las virtudes... Dime, l.que pro
vecho se saca estar una hora haciendo a nuestra Senora castillo, y que la
torre del homenaje es la fe, y c6mo la fe es el marfil? ... l.Que doctrina y
que reformaci6n de costumbres se saca de todo esto? Si de esta manera has
de predicar, no gastes dineros en comprar Cris6stomo, ni Agustfn, sino
compra a Amadis y a Florambel y entre todos es muy linda Cristalian de
Espana, porque tiene mas encantamientos que los otros; y haras mas presto
tonto a ti y al auditorio" (2).

Axularrek ere parametro horren arabera moldatuko du Gero guztia. Bi
bliatik at jasotako aipamen, interpretazio, exenplu eta bestelakoek liburu sa
kratuaren menpe egongo dira etengabe, haren interpretaziorako txertatuak.
Areago, lehenengo orrialdeetan alferkeriaren inguruan planteatu arazo bibli
koarekin hasi eta azken orrialdeetako konbertsio premiaren ondorioraino iritsi
arte tartekatutako pasarte guztiek funtzio interpretatzaile eta argi-emaile hori
baino ez dute izango.

Ugaria da Axularrek Bibliaz egin zuen erabilera -betiere zentzu literala
gordeaz edota, gehienik ere, zentzu literal horrekin kontraesanean erortzeko
arriskua saihestuz, jakina-, izan ere obran zehar ematen dituen aipamen guz
tietatik ia erdia Bibliatik jasoa da eta. Baina hau ez da inorentzat sekretua,
Axularrek berak liburuaren azalean bertan aitortzen baitu "Escritura saindutik,
Eli~aco Doctoretaric eta liburu debocinozcoetaric ... vilduac" direla Gero-n
daudenak, aipamenak eta bestelakoak hain zuzen.

Lafittek 350 bat aipamen testu aurkitu uste zituen Axularren obran (3).
Guk hogeita hamar bat gehiago zenbatu dugu denetara (4). Halere, beste ba
terako utziko dugu Biblia-n dagozkien erreferentzia zuzen guztien zerrenda es
kaintzearena (5).

(2) Diego de Estella, Modus concionandi, Salamanca, 1576,18-36 or. (apud Herrero Salgado
1993b,280).

(3) "350 textes scripturaires, que generalement il paraphrase savoureusement, au lieu den
donner une traduction Iitlerale" (Lafitte 1943, 38). Dena den, askoz ere urriago izan zen Etxe
berriak aurkitu uste zuena: "Bibliako irakurgaiak dira geien darabiIzkianak: 286 aldiz" (Etxeberria
1973, 76). Kopuru desberdintasun hauen arrazoia erreferentziarik gabeko aipamenetan eta gaizki
erreferentziaturikoetan datza besteak beste.

(4) Iturrien arazoa dela eta, Axularrek egiten dituen aipamen guztiez gain, liburuan barrena
Bibliatik jasoak diren pasarteak ere identifikatzen saiatu gara.

(5) Hemen, zenbakietarako, 1592an argitaratutako testua -betidaniko Vulgata- erabiliko
den arren, Biblia osatzen duten liburuen izenak eta laburdurak emateko Elizen arteko Biblia burutu
berrian (1994) proposatzen direnez baliatu gara.
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Adierazgarria da oso zeintzu diren Axularrek aipamen garbietarako (6) ge
hien erabiltzen dituen liburuak ikustea, desoreka haundia baitago, nolabait esa
teko, liburuen arteko erabileran.

Erabilienen artean honako hauek aurki daitezke (7): Salmoak (39 al
diz) (8), Esaera Zaharrak (37) eta Siraken Jakinduria edo Eklesiastikoa (34).

Beste maila apalago batean honako hauek ditugu: Hasiera edo Genesia (19
aldiz), Job (B), Isaisasen Projezia (9), Jeremias-ena (9), Erregeak (9) (hots,
1 Samuel 3 aldiz eta 2 Samuel 6 aldiz), Irteera edo Exodoa (7), Kohelet edo
Eklesiastesa (6) eta Deuteronomioa (5).

Erabilera apalagoa da honako liburu hauena: Jakinduria (4), Daniel-en
Projezia (4), Makabearrak (4) (1 Makabearrak eta 2 Makabearrak bina ai
pamen), Negar Kantak edo Jeremiasen Deitoreak (3), Ezekielen Projezia (3),
Oseas-ena (3) eta Salomonen Kantarik Ederrena (3)

Bestalde, ia erabat testimoniala da beste liburu hauen presentzia: Jonasen
Projezia (2), Malakias-ena (2), Mikeas-ena (2), Lebitarrena (2), Zenbakiak (1),
Habakuken Projezia (1), Sojoniasen Projezia (1).

Vulgatan Biblia-tik at dauden Esdras-en 3. eta 4. liburuetatik Axularrek
laugarrena baino ez du erabiltzen, eta behin bakarrik gainera.

Ez dira behin ere aipatzen : Josue, Epaileak, Rut, Erregeak III eta IV (hots,
gaurko Bibliako I Erregeak eta II Erregeak hain zuzen), Kronikak edo Para
lipomenak I eta II, Nehemias, Tobias, Judit eta Ester. Profeten artean baztertuta
daude Baruken Projezia, Joel-ena, Amos-ena, Abdias-ena, Nahumen-ena,
Ageo-rena eta Zakarias-ena.

Ikusten denez, nabarrnena da liburu poetiko-jakinduriazkoen presentzia,
batik bat Salmoak, Esaera Zaharrak, Job, Kohelet, Jakinduria, Ben Sirak eta

(6) Aipamen garbitzat hartuko ditugu latinezko testua daramatenak edota alboan -"in mar
gine", alegia- erreferentzia daramatenak.

(7) Gorago esan bezala, hemen emango direnak baino nabarmen gutxiago aurkitu bide zituen
Etxeberriak: "Ecclesiastes-Ecclesiasticus 36 aldiz (Gogoetak-Ikastuna); Proverbia 35 aldiz (Itzu
rrak); Liber Psalmorum 32 aldiz (Eresiak); Matheus 31 aldiz (Matai); Epistolae Paulinae 29 aldiz
(Erromarrei, Korintoarrei, Galatiarrei... eta abar); Luca 15 aldiz (Luka); Genesis 13 aldiz (Asiera);
lohannis 12 aldiz (Yon); lob 12 aldiz (Yob); Hieremia 9 aldiz (Yeremi); Liber Regnum 8 aldiz
(Samuel-Bakaldunena); Exodus 6 aldiz (Irtenera); Sapientia 5 aldiz (Yakintza); Deuteronomium 5
aldiz (Italdiak); eta beste ganerako liburuak bein edo beste" (Etxeberria 1973, 76).

(8) Salmoei dagokienez, Vulgata-ko kapitulu eta bertsikulu zenbakiak ezin daitezke bat etorri
Biblia modemokoarekin, ezaguna baita Vulgata-k ez duela bertsio hebraitarraren ondozkapena ja
rraitzen, hots, zenbaki bat atzeratuta doala 10. salmotik 147.era bitartean. Guk hemen Axularrek
eta autore zaharrek erabilitako ondozkapenari segituko diogu, Vulgata-k daramanari alegia. Oke
rrik gerta ez dadin, berdintsu beste puntu honi buruz ere: Vulgata-n oinarritutako edizioetan I
Erregeak eta II Erregeak liburuak gaur eguneko Biblia-n I Samuel eta II Samuel dira.
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Kantarik Ederrena izeneko liburuena. Denetara, Itun Zaharrari dagozkion 235
pasarte, erreferentzia edota aipamenen artean, 136 aipamen zuzen zenbatu di
tugu jakinduriazkoen arlokoak (9). Biziki atzerago geratzen dira liburu profe
tikoak eta Pentateukokoak (hogeita hamabosna aipamen inguru) eta liburu his
torikoak (14 aipamen).

Horren esplikagarri oratoria sakratuan aholkatzen dena izan daiteke neum
batean behintzat (10). Baina, horrezaz gainera, badirudi liburuaren mezu-har
tzaile izan behar zuen herriko jendeak ongien uler zitzakeen liburuak zirela
horiek, mamian eta mamitzat duten planteamendu gnomikoagatik, hain zuzen.
Izan ere, Bibliako liburu grafikoenak dira gehien erabili diren horiek. Grafi
kotasun hori, esan gabe doa, esaldi motzetan (atsotzitzen parekoak) eta irudi
arinetan letzake nagusiki; horrelakoak dira Salmoak, Esaera Zaharrak eta Si
raken lakinduria. Areago, jakina denez, topiko bihurtu da dagoeneko Esaera
Zaharrak liburuak jakituria gnomikoa jasotzen duela, herri jakituriaren lehe
nengo maila dela, nolabait esateko. Baieztapen honek badu oinarririk, izan ere
jakinduriazko eremu bibliko hau, herri xehearengandik hurbilen dagoena hain
zuzen, eguneroko giza-esperientzietatik aterea baitzen, naturarekiko harrema
netatik jasoa.

Liburu mota horrek zuen helburua, hots, errealitatetik jokabide zuzen eta
egoki baterako ikasgai praktikoak ateratzea, helburu hori bera izango da testu
horietan oinarrituz Axularrek bilatuko duena bere Ian aszetiko honetan. Di
daktismoa, beraz, nagusi.

1.2. Testamentu Berria

Denetara, Itun Berriari dagozkion aipamenak ehun eta berrogeita sei dira,
Hun Zaharrekoak baino biziki gutxiago, laurogeita hamar bat gutxiago.

Aurrekoan bezalaxe, honetan ere haundiak dira "desorekak". Batik bat
ebanjelioen artean nabarituko da desorekarik handiena: Mateo-rena gehien ai
patua da (46 aldiz) eta Markos-ena guxien erabiltzen dena (behin bakarrik),
tartean Lukas-ena (19) eta loan-ena (13) daudelarik.

Lukasena omen den Apostoluen Eginak liburua 4 aldiz erabiltzen da.

(9) "Zuzen" diogu 136 aipamen horietan ez direlako kontutan hartu beherago aipatuko diren
zeharkako aipamen "izkutuak", ez eta, beste liburuetakoak izan arren, hurbileko ideiak ukitzen
dituztenak ere. Itun Zaharreko berrehun eta hogeita harnabost erreferentzietan, ordea, bai, sartuta
daude horiek guztiak. Portzentaiak, hortaz, jakinduriazko liburuen erabilpen kopurua areagotuko
luke eta esandakoa berretsi.

(10) "De la !icion de las santas escrituras procuremos escoger los lugares mas rec6nditos,
que con su novedad y dignidad exciten a los oyentes: muchos de los cuales pueden recogerse de
los libros de los profetas y de la Sabiduria" (Granada, Ret6rica, 513).
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Era berean Gutunen artean Erromatarrei zuzendua da erlatiboki gailentzen
dena (13 aldiz), atzetik Korintoarrei zuzendua (10 aldiz, hots, lehena 7 aldiz
eta bigarrena 3 aldiz), Calaziarrei (4), Efesoarrei (4), Filipoarrei (1), Kolo
sarrei (1), I Timoteori (2), II Timoteori (3), Hebertarrei (2), Santiago (4), II
Pedro (2) eta I Joan (2) aurkitzen direlarik. Apokalipsia liburutik 7 aipamen
jasotzen dira.

Beste modu batez esateko, Mateo-ren gailentasunaz aparte, San Pauloren
protagonismoa nabarmena da, haren gutunetatik 40 bat aipamen egiten dira.
Ondoko hauek, aldiz, aipatzeke geratzen dira Cero guztian: Tesalonikarrei, Ti
tori eta Filemoni zuzendutako gutunak eta Judas, I Pedro eta II Joan eta III
Joan.

Edozein modutan, eta planteamendua gehiegi sinplifikatu nahi gabe, garbi
esan liteke hemen ere eredu didaktikoaren menpe dagoela Axularren aukera
(aszetikak berez eskatzen duenaz gain, jakina), esparru horietakotzat hartu izan
dira betidanik Epistola novotestamentarioak (hemen, berrogeita bost bat de
netara)

1.3. Aipatu edota erreferentziatu gabekoak

Aurrekoez gain, badira zenbait pasarte, normalean zati narratibo-esplika
tiboak aberasteko testuan tartekatuak, Bibliaren erabilera aski zuzena (nahiz eta
zeharkakoa ere egiten den) adierazten dutenak. Agi denez, ez dute inolako erre
ferentziarik alboan, narrazioan txertaturik bezala baitaude. Besteak beste, eta
exhaustibotasun asmorik gabe, hona hemen erabilienetariko batzuk: Testamen
tu Zaharreko Hasiera liburua (11), Irteera (12), Erregeak (13), Zenbakiak (14),
Lebitarrena (15), Kohelet (16), etab. Testamentu Berriari dagokionez, honako
hauek dira aurkitu ditugun argienetariko zenbait: Mateo (17), Lukas (18), Ti
moteori (19), Erromatarrei (20), etab.

Hauek guztiak, adierazi bezala, tartekatuak izan dira liburuan bertan ja
sotzen diren gertaerak edota irudi desberdinak azaltzeko, eta, sarri askotan,

(II) Hona hemen erreferentziak eta Gera-n aurkitzeko orrialdea: Has 1,26-27 (Gera, 2Ior.),
Has 19,26 (Gera 466 or.), Has 27, 42-45 (Gera, 290 OL), etab.

(12) Ir 12, 37 (Gera, 26 OL); Ir 28,33-34 (Gera, 458 OL), etab.
(13) I Erg 17,50 (Gera, 89 or.), I Erg 17,54 (Gera, 90 or.), 2 Erg 13, 1-15 (Gera, 388-

389 OL), etab.
(14) Zen 21,5 (Gem, 519 eta 601 OL)...
(15) Lb I, 14 (Gem, 171 OL) .
(16) Koh 12 (Gem, 182 OL) .
(17) Mt 11,30 (Gem483 OL) .
(18) Lk 2, 42-46 (Gem, 82 or.); 15,4-5 (Gem, 554 OL); 15,8-10 (Gem, 549-550 OL); 15,

11-32 (Gem, 554 OL); 16,24 (Gem, 597 OL)...
(19) I Tm I, 19 (Gem, 450 or.) .
(20) Erm 2, 5-11 (Gera, 574 OL) .
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exemplum modura. Normalean aski pasarte ezagunak dira kristau arruntarentzat
eta ez bide dute, berez, erreferentzien beharrik. Orduko sinistunen ohiko irudi
multzoko pasarteak ziren (21).

1.4. Bibliako aipamenen arazoez

Formalki Bibliako aipamenen artean ez dago oker handirik, normalean
grafiari dagozkion akats txiki batzuk izan ezik.

Bestalde, argi da Bibliatikjasotako aipamenen erreferentzia gehienak ondo
eta zuzen daudela, 1. eta 2. tauletan ikus daitekeen bezala. Badira, dena den,
agian inprimatzaileari testua konposatzerakoan isuritako akatsak. Akats hauek
konstante batzuk erakusten dituzte eskuarki: bi zifratako erreferentzi zenbakie
tan edo Iehena edo bigarrena zuzenak ohi dira (22); hauxe da, zaIantzarik gabe,
akatsik hedatuena. BestaIde, betiko okerrak ere ez dira falta: 2 eta 7 zenbakien
arteko konfusioa, I eta 2, eta 3 eta 5aren artekoa, etab. Honek, printzipioz,
eskuz idatzitako testuaren irakurket gaiztoaren ondorioa deIa adieraz Iezake

Hipotesi bezaIa, beraz, zinez pentsa Iiteke Bibliakoak direnak bertatik har
tutakoak direIa oro har. EdonoIa ere, inoiz beste testu batetik hartua izan bada,
AxuIarrek zuzenean konprobatzeko aukera izan zueIa, eta horrela egingo zueIa
agian.

Azpimarratu behar da, haIaber, zenbait pasartetan egiIeak zatiak moztu
edota ezabatu egiten ditueIa, testuinguruak edo argumentazioak haIa eskatzen
dionean. Beste zenbaitetan, interes berdinek eramanda, jatorrizko aipamenaren
hasiera bukaeran jarrita agertuko da eta bukaerako pasartea hasieran, errefe
rentziekin ongi Iotuak betiere.

NoIanahi ere, Fr. DoIbeau-k (1986) jorratutako hipotesietatik abiatuz gero,
balirudike tarteko iturririk ere erabili zueIa AxuIarrek Bibliako aipamenetarako.
Hipotesi horien arabera, tarteko iturria nabarmen geratuko Iitzateke baIdintza
hauek emango baIira:

"a) la presence d'un commentaire un peu developpe; b) des ecarts impor
tants entre la Vulgate et la version citee; c) I'association en chaine de versets
scripturaires empruntes ades livres differents" (apud Reu 1993, 334).

(21) Hona hemen, esaterako, ezagunenetako bat: "[...] eta dantzatic (Herodes baithan eguin
«uen be«ala) heriotcea atheratcen du" amorio desordenatuak (Cero, 356 or.). Erreferentzia biblikoa
Mk 6, 22-28 da.

(22) Erreferentziak gaizki dituztenen artean adierazgarriak dira, esaterako, Ben Siraken la
kinduria liburuaren aipamenak (Cero, 336, 360 eta 415 or.) eta E.mera Zaharrak izenekoarenak
(Cero, 49 eta 559 or.). Modu berean, ikus Salmoak (Cero, 509 or.), Erregeak (Cero, 61 eta 312
or.), Isaias (Cero, 119 OL), Daniel (Cero, 449 or.), Ezekiel (Cero, 196 eta 380 or.), lob (Cero,
94 OL), etab. Berdintsu gertatzen da Testamentu Berrikoetan: Mateo (Cero, 97, 103, 200, 231,
260, 494 eta 506 OL), Lukas (Cera, 247, 310 eta 548-549 OL), Apostoluen Eginak (Cera, 23 eta
128 or.), Erromatarrei (Cero, 294 OL), Apokalipsia (Cero, 581 or.), etab.
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Edozein orrialdetan zabalduta ere, badirudi horko baldintza horiek, noiz
gehiago, noiz gutxiago, eurrez ematen direla Gero-n: 55-56 or.; 111-113; 187
188; 211-213; 482; 499-502; 508-509; 568 or.; etab. Agian adibiderik adie
razgarriena XLVII. kapituluaren lehen atalekoa genuke, dozena bat aipamen
bibliko eskaintzen da e1karren segidan (Gem, 474-478). Hori bai, ez dago tes
tuan akats edota alderik jatorrizko bertsioarekin, Vulgata-rekin alegia, konpa
ratuta.

Testamentu Zaharra

ERREFERENTZIAK EDOTA LATINEZ
EMANDAKO TESTUAK

BESTERIK

KOPURUA ONDO GAZKI GABE

HASIERA 19 17 2 - 3
IRTEERA 7 5 1 1 1
LEBITARRENA 2 2 - - 1
ZENBAKIAK I I - - 2
DEUTERONOMIOA 5 5 - - -
ERREGEAK (1, 2) 9 6 3 - 3

(1 Samuel)
(2 Samuel)

4 ESDRAS 1 1 - - -

JOB 13 10 1 2 -

SALMOAK 39 33 3 3 -
ESAERA ZAHAR. 37 29 6 2 -

KOHELET 6 5 - 1 1
KANT. EDERRENA 3 2 1 - -
JAKINDURIA 4 3 1 - -

SIRAKEN JAKIND. 34 26 6 2 -
ISAIAS 9 7 1 1 -

JEREMIAS 9 7 - 2 -

NEGAR KANTAK 4 4 - - -
EZEKIEL 3 1 2 - -
DANIEL 4 2 1 1 -
OSEAS 3 2 1 - -
JONAS 2 1 1 - -

MIKEAS 2 2 - - -

HABAKUK 1 1 - - -
SOFONIAS 1 I - - -

MALAKIAS 2 1 1 - -
MAKABEARRAK 4 2 1 1 -
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Testamentu Berria

ERREFERENTZIAK EDOTA LATINEZ
EMANDAKO TESTUAK

BESTERIK

KOPURUA ONDO GAZKI GABE

MATEO 47 26 9 11 1
MARKOS 1 1 - - -
LUKAS 19 16 3 - 5
JOAN 13 11 - 2 -
APOST. EGINAK 4 2 1 1 -
ERROMATARREI 13 7 2 4 1
1 KORINTOARREI 7 6 - 1 -
2 KORINTOARREI 3 2 1 - -
GALAZIARREI 4 3 1 - -
EFESOARREI 4 3 1 - -
FILIPOARREI 1 - - 1 -
KOLOSARREI 1 1 - - -
1 TIMOTEORI 2 1 1 - 1
2 TIMOTEORI 3 2 1 - -
HEBERTARREI 2 2 - - -
SANTIAGO 4 3 1 - -
2 PEDRO 2 2 - - -
1 JOAN 2 2 - - -
APOKALIPSIA 7 5 2 - -

2. ELIZAKO GURASO ETA DOKTOREAK ETA IDAZLE
KRISTAUAK

Esana dugu jadanik Axularren obran aipamenak etengabe agertzen direla
orrialdeetan barna. Horietatik, egile kristauen esparrukoak izango dira gehie
nak, nahiz eta bestelakorik ere aurkitzen den.

Oro har, Bibliari dagozkion aipuak aparteko multzo batean utziko bage
nitu, Axularrek libururatzen dituen guztiak beste bi multzo orokorretan bereiz
genitzake: autore kristauena, batetik, eta "jentilena" (23) (hau da, kristauak ez
diren klasikoenak), bestetik (24).

Iturri kristauen artean denetatik aurki daiteke Axularrenean: doktore handi
ezagunak, hain handi ez direnak, ezezagunak, autore garaikideak, teologoak,

(23) Ikus gorago aipatu artikulua (Salaberri, Euskera, 1998).
(24) Katoliko "onetsia"-k edota klasikoak ez diren autoreak ez ditu Axularrek aipatzen: ez

Granadarenean hain garrantzitsua zen Erasmo bera ere; are gutxiago protestanteak eta ateoak.
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kontzilioetako testuak, eskrituretako exegesian erabilitako glosak, etab. Hemen
guztietako ezaugarri esanguratsuenak baino ez ditugu agertuko.

2.1. Tradizio zaharrekoak

Ezaguna da Bibliaren iturria ez dela inoiz nahi bezain gardena izan. Are
gehiago, iluntasun eta zalantzek alor exegetikoa urratzera bulkatu zuten neu
rrian, badirudi erlijio edota dibergentzia erlijioso batzuen jaiotza testu eta pa
sarte zenbaiten interpretazio desberdinetan zetzala.

Jakina, erlijio katolikoak tinko eta estu bideratua zuen interpretazioen ka
nona (zer esanik ez Trentokoaz geroztik!), Eskritura Sainduen ondoren, Elizako
Gurasoen multzoa osatzen zuten saindu -Jainkoaren inspirazioagatik- jaki
tunak zirelarik liburu sainduen interpretatzaileak eta argi-emaileak.

Oro har, Axularrek aipatzen dituen "Elic;aco Doctor" horien kontzeptuak
Elizako Guraso direnak (25) eta benetan "Elizako Doktore" zirenak (26) bar
neratzen ditu zaku berean -inolako bereizketarik egin gabe, jakina-. Egia
esan, eskolastika kanon patristikoa aberastera aspalditxo etorria zen.

"Con el Concilio de Trento empieza una nueva consolidaci6n y una extensi6n
del poderlo de la Iglesia; se inicia entonces la costumbre de elevar a la dig
nidad de Doctores de la Iglesia a los grandes maestros cristianos de la mo
dernidad, como Santo Tomas, San Anselmo, San Bernardo de Claravalle, San
Alfonso de Ligorio, San Francisco de Sales [...] Los Doctores Ecclesiae for
man una corporaci6n santa en la que conviven amigablemente los antiqui con
los moderni" (Curtius 1976, 366).

Horren ondotik etorritako kanonak idazleen araberakoak ohi ziren. XVI.
mendeko erretorika eklesiastikoaz ziharduten liburuetan, esate baterako, oso
zehatz aholkatzen zitzaien predikariei zeintzuk ziren kanon horretatik gehien
erabili behar ziren autoreak. Honela zioen Fray Diego Valades-ek berean (Rhe
torica Christiana, Perusa, 1579): "Aquel par sin par de verdaderos amigos,
Gregorio y Basilio [...]. Y los santos Ambrosio, Crisostomo, Agustino, Jero
nimo, Cipriano [..]. Estos son los maestros que ha de seguir y los modelos que
ha de imitar el predicador evangelico" (apud Olmedo 1960, civ).

Esan bezala, beraz, gertu eta prest zuten prezeptista guztiek irakurri be
harreko autoreen zerrendaren bat edo beste, luzeagoa edo motzagoa. Bide ho-

(25) Ezaguna da Eliza kristauak kanon biblikoa osatzeko beharra nabaritu zuenean ekin ziola
idazle kristau zahar-klasikoen arteko hautaketa (= kanon teologiko berria) egiteari. Horietatik sor
tuko zen "Elizako Guraso" delako kontzeptua. Oro har, ekialdeko Elizak ezarritako San Basilio
Magno, San Gregorio Naziantzokoa eta San Joan Krisostomoa eta mendebaldekoak aukeratutako
S. Atanasio, S. Agustin, S. Anbrosio, S. Jeronimo, S. Gregorio Magno izan ziren hasierako "mai
suak" (efr. Curtius, 1976, 366)

(26) "Elizako Doktoreak" ez dira "Guraso" ezinbestean.
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rretatik abiatuko zaio Terrones del Cano hasiberriari (27), aholkatutako horie
tara jo behar baitzen doktrinaren garbitasuna mantendu ahal izateko

Garaiko aszetika-autore gehienek bezala, Axularrek ere bere egin bide
zuen jarraitu beharreko autoritateen aholku nagusia, Trentokoaz geroztik autore
batetik bestera ia aldaketarik ez zuena hain zuzen.

Erabilpenaren maiztasunari gagozkiolarik, honako hauek dira, oro har,
Gero-n agertzen zaizkigun patristika arloko idazle garrantzitsuenak: San Agus
tin (84 aldiz), San Joan Krisostomoa (55 aldiz), San Isidoro (50), Santo Tomas
(38), San Anbrosio (17), San Basilio (11), San Jeronimo (11), San Bernardo
(4), San Gregorio (20), San Juan Climaco (2), San Zipriano (behin), San Pedro
Damiano.

Prestakuntza unibertsitarioa zela eta, horietatik Axularrek ongien eta sa
konen ezagutu behar zuen autorea Santo Tomas zen, etengabe ihardun behar
izaten baitzuten orduko teologogaiek eskolastika ikasten. Horren ondorioz
agian, Axularrek Akinatea testuratzen duenetan erakusten duen aztertze pro
zedura ere Salamancako unibertsitateko estatutuen arabera klaseetan erabiltzen
zena bezalakoa da:

"Los [... J dos Cathedraticos de Prima y Visperas sean obligados en los prin
dpios de las questiones a leer la letra del maestro [Santo Tomasen sententzia
liburuei buruz ari daJ que a elias corresponde, declarando las conclusiones y
auctoridades del Maestro, y de los Doctores que tratan aquella materia, y en
que es comunmente aprouado, 0 no" (Mitxelena Mz. de I1arduya 1977, 62;
gurea da letrakera etzana).

lido horretakoa izango da ohiko glosak ere (glossa ordinaria) beteko duen
funtzioa. Nabarmendu beharrik ez dago Erdi Aroan predikari eta elizako idaz
leen artean izan zuen arrakasta. Horrezaz gainera, gogora bedi, komentario pa
tristikoetara iristeko bidea izan zen glosarena. Longerek dioen bezala,

"La glossa ordinaria eut aupres des maltres et des predicateurs un succes
durable et jouit peu Ii peu d'une autorite qu' on a pu comparer Ii celie du decret
de Gratien ou des Sentences de Pierre Lombard" (Longere 1983, 186).

Arrakasta, dena den, apalduaz joan zen XVI. mendearen hasieran eta, batik
bat inprentaren bidez lortu zen liburu-demokratizazioagatik, bestelako testuak
ere (patristikakoak, besteak beste) areagotu ziren predikari eta elizgizonen lan-

(27) "Para comenzar a estudiar la Sagrada Escriptura, en general son libros a prop6sito para
principiantes: de los modernos las Hypotyposes del Cantapretense; Bibliotheca Sancta Sixti Se
nensis; RegullE ScripturlE del Obispo de Osma; Annotationes in Sacram Scripturam de Pedro An
t6n Benter; Phrases de Villavicencio; Aparato Sacro de Arias Montano, y sus Prolegomenos, y
del Padre Ribera sobre los Profetas Menores; Cano, De Locis Theologicis, 1.2. Con estos libros
y otros asi se sabe 10 general de los libros y reglas de la Sagrada Escriptura; pero en particular,
cuanto al sentido literal, los libros a prop6sito son: San ler6nimo en todo 10 que coment6; [... ] y
otros que van saliendo cada dia, especialmente portugueses y otros extranjeros" (Terrones del
Cafio, lnstruccitln de Predicadores, 31-32).
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mahaietan, ordurarte predikazio eta Ian idatzietan glosak izandako lehen mai
lako garrantzia difuminatuaz joan zelarik.

Arrakasta apalduaz joan zen, era berean, Pedro Lombardoaren Liber Sen
tentiarum izeneko obra garrantzitsuari dagokionez, XVI. mendearen erdi al
dean Santo Tomasen Summa delakoak kendua baitzion Teologia fakultateetan
ordurarte Lombardoarenak ikasketa eta prestakuntza erlijiosoan bete zuen leku
pribilegiatua.

Bien adierazgarri izan daitezke Axularrenean ikusten diren aztarnak, Lom
bardoarenak aipamen bakarra jasotzen baitu.

Bestalde, glosaren eragina norainokoa izan den atzematea zail xamarra li
tzatekeen arren, zenbaitetan Axularrek klarki adieraziko du glosa erabili izana.
Aipatzean, dena den, hiru modutako glosak aipatzen ditu: glosa ordinaria mo
duan (40 eta 384 or.), glosa lirana bezala (119, 220, 384, 475, 526 eta 529
or.) eta, hirugarrenik, glosa interlineal moduan (271 or.).

Bestelako autore erlijiosoez bezainbatean, Axularrek garaikideen ohiko
joera erakusten duo Aurreko mendeetakoak direnean normalean aipatuak eta
erreferentziatuak izango dira. Ezinbestekoa zuen, esaterako, P. Lonbardiarraren
Libri quattuor sententiarum liburua aipatzea, besteak beste honako hau zelako,
hots, "sistema teo16gico en que se engloban las «decisiones» (sentencias) de
los Padres de la Iglesia y de los autores mas recientes, y que quedarfa muy
pronto constitufdo en texto escolar [...]" (Curtius 1989, 87). Halaz ere, hain
ezaguna bide zen obra hari aipamen bat baino ez dio Axularrek aitortzen.

2.2. Autore garaikideez

Axularren garaikide izandakoekin edo, bera bizirik zegoela, oraindik ere
garaikide zituenen obrekin erakutsitako jokabidea ez da aurrekoekin izandakoa
bezain "gardena". Frai Luis Granadakoari, frogatu den bezala, ez dio inolako
aipamenik eskaintzen. Noski, zorra handiegia gerta zitekeelako, inondik ere.

Beste garaikide batzuekin, aldiz, zorrak -txikiagoak ziurrenik- kitatu
egiten bide dira arazorik gabe. Hau da, esaterako, Zumelen kasua:

"Bere garaiko autoreetarik Zumel da Axularrek aipatzen dituenetako bat, bere
eskola nabusitzat aitortuaz, gainera (n.o 69). Bekatari ostinatu, gogortu eta
itsutuen kontua esplikatzen du hemen Axularrek, bere eskola-nabusia gida
ritzat hartuz. Seguru asko honen liburuak izango zituen bai Axularrek. He
men, Arantzazuko liburutegian, badira Zumelen bi liburu: De Deo ejusque
operibus, Salamanca [sic] 1590. Eta beste bat, aurreko orriak [alta ditiJena,
Salamancan 1585. urtean agertua. Biotan azaltzen da Axularren pundu hau:
lehenbizikoan 659. orrialdean; bigarrenean 616. orrialdean. Eta Axularrek
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pundu honi buruz dakarzkien zitak (Bibliatikedo Eliz Gurasoetarik hartuak),
ia denak Zume1en obretan datozen berberak dira. Zume1en beraren pasartea
hitzez hitz Axu1arrek dakarren bezala ez dut aurkitu, baina bai antzera xamar"
(Villasante 1972, 134-135).

Zumeli dagokionez, jakina da ospe handiko gizon hau Molinaren etsairik
handiena izan zela XVI. mendearen azken urteetako eztabaida teologikoetan.
Horrezaz gain, kontutan hartu behar da Salamancako unibertsitateko kantze
lariordekoa eta Teologia Fakultateko dekanoa izandakoa Zumel aipatze hutsak
berak, eta batez ere irakasle izan zuela esateak, prestigioa baino ez ziola ematen
Axularri. Perez Goyenak adierazten duen Iegez, XVII. mendeko teologoek "Ie
alegaban bastante, ora en apoyo de sus opiniones, ora para impugnarle" (Perez
Goyena 1919, 37). Berdintsu esan liteke "doktor Navarro" deitzen zuten Martin
Azpilkuetari buruz (Gem, 243-244).

Domingo de Sotoren erreferentzia biak direla eta, In Quartum Sententia
rum commentaria liburutik jasoak direla dio urdazubiarrak (28). Dena den, So
toren testuak eta dotrina egile espainiar askoren obretan ere aurki daitezke.
Maiztxo aipatu izan da Luis de Leon, Herrera, Suarez eta beste hainbatengan
izandako eragina, hauetako batzuetan plagioraino iritsi zena. Hortaz, hain za
baldua eta ospetsua izan bazen haren obra, ez da harritzekoa Axularrek haren
-zeharkako?- erreferentziak erabili izana.

Granadako Luisek biziki laudatua izan zen Ribadeneira Axularrek behin
baino ez du aipatzen. Aipamena, gainera, exenplu gisara ekarria da eta inolako
erreferentzia berezirik gabe, beste edonondik hartua izan bailitzen.

Garaikideen arteko gehienak, beraz, oso gutxitan eta ia erreferentziarik
gabe agertuko dira Gem-n. Aurrekoenez gain, sintomatikoa da Osorio de1ako
baten aipamen bakarra ere (Gem, 33 or.). Bertan ematen diren aztarnak direla
medio (29) -"Indietako herri batzuetan"-, agian Mexikoko misioen berri ja
kiteko ezinbestekoa den Antonio Osorio de San Roman izeneko agustindarrari
buruz (30) dihardueia pentsa daiteke; baina, edozein modutan, aipamen bakar
horrek tarteko iturrien bidea edo planteiatzen dueia dirudi.

Era berean, aipamen harrigarrienetariko bat, Axularrek aipatu bai -behin
bakarrik- baina izenburuaz gain bestelako erreferentziarik eskaintzen ez duen

(28) Liburu horren argitarapenerako baimena. Trenton bertan onartu zen 1562an eta Telle
cheak dioenez, "resulta un tanto misterioso el iter de la aprobaci6n del In quartum Sententiarum
(Salamanca 1557) de fray Domingo de Soto, fallecido hacfa unos allOS, en noviembre de 1560.
l,Acaso fue acci6n cautelar de la Orden por miedo al inquisidor general Valdes, poco favorable a
Domingo de Soto, al plegarse este menos a sus deseos que Melchor Cano? EI texto de la apro
baci6n se titula «Licentia pro commentariis Dominici Soto, Ordinis Praedicatorum, imprimendis».
Se trata, pues, de proteger una posible nueva edici6n en Venecia" (Tellechea 1993, 310).

(29) Eskasa da alboan ezarritako erreferentzia: "Osor. lib. I I.".
(30) Inkisizioko kide izan zen autore honen liburu ospetsuenen artean Consuela de penitentes

(1583) eta Mesa franca de espirituales manjares (1585) aurkitzen dira.
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Theatrum humanae vitae liburuari deritzogu. Theodor Zwinger medikuarena
bide den liburu honek (Basilea, 1565) ez dirudi bide zuzena izan zuenik Gero
ra iristeko. Baina honekin ere berriro planteatzen zaigu aipamenen errezepzio
edo harreraren arazoa.

2.3. Literatura erlijiosoaren arloko aipamenen arazoaz

Gaur egun nekez manten liteke Axularrek liburua osatzeko erabili mate
riale guztiak lehen eskukoak zituela dioen iritzia. Halere, esan gabe doa, orain
tsurarte izan dira Axularren irakurketa erraldoietan sinetsi dutenak. lIdo ho
netakoa zen, esate baterako, Duvoisinen ustea:

"Axular avait etudie, non sulement I'Ecriture et les Peres de I'eglise, mais
encore les philosophes de I'antiquite profane. II citera, suivant I'occurrence,
St. Paul et Ovide, Jeremie et Juvenal, St. Thomas et Seneque, et beaucoup
d'autres. Ce melange du sacre et du profane fut Ie defaut de son siecle; on
ne peut lui en faire un grief, sans adresser Ie meme reproche aux auteur ec
clesiastiques de son temps, et meme aux predicateurs charges de porter la
parole de Dieu dans nos basiliques; temoin Abbon, cet abbe de Fleury, I'un
des plus savants ecrivains du Moyen-Age" (ikus AItuna1987, 78).

Alabaina, Axularren liburu-konposaketaren errealitatetik hurbilago lirudike
ziurrenik liburu-kopuru mugatuaren eta aipamenetako iturrien mediatizazioaren
hipotesiak.

Beraz, nekez pentsa liteke ezAxular ez beste predikari arruntak ere ho
rrelako bibliografia luze-zabala ezagutzeraino iritsi zitezkeenik, modu zuze
nean behinik behin. lIdo horretatik, garbi eta apalki planteiatu zuen Lacombek
arazoa:

"On ne s'etait pas demande comment un ecclesiastique rural, travaillant loin
de toute grande bibliotheque, pouvait citer tour-a-tour et abondamment Aris
tote, Seneque, Plutarque, saint Augustin, saint Jean Chrysostome, saint Am
broise, saint Thomas, etc., etc..." (Lacombe 1943 [1956, 366]) (31).

Horren adibide gisara, Axularrek erabili bide zituen Eskritura Sainduez
gain, bada Gero-n zehar zenbait pista liburuen erreferentziak ematean behar
bezala aztertu ez direnak eta arreta gehiagorekin aztertuak izatea eskatuko lu
ketenak. Horietariko batzuk autore sainduen obrak zein tomotan dauden esaten

(31) lido berekoa zen Itziar Mitxelenaren susmoa ere: "Sus libros de consulta no eran se
guramente muy variados: apunles recogidos en la Universidad, la Biblia, alguna obra de San Agus
tfn, el aulor mas citado por Axular, algo lambien de algun olro Santo Padre, i,una anlologfa? quiza,
sermonarios y obras piadosas de autores mas modernos, enlre los que por 10 menos en el caso de
Axular podrfa estar Fray Luis de Granada, Alejo de Venegas y quiza algun Erasmo. Los inter
cambios de nolas 0 libros serfan seguramente corrientes. La fuentes, pues, no fueron seguramente
muy variadas" (Milxelena Mtz. de I1arduya 1981,73-74).
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digutenak dira. Elementu horren arabera, Axularrek ehundaka tomo kontsultatu
izan zituen (32).

Horrezaz gainera, bada bestelako arazorik ere: obren eskuragarritasunarena
hain zuzen. Krisostomoaren adibideari (55 aldiz aipatua Gero guztian (33) )
begirada bat emanez honako hau ikusten da, hots, Axularrek aipatutako obra
(8 tomotakoa) Eton-en argitaratutakoa izan zitekeela. Halere, XVII. mendean
Ingalaterrak Euskal Herriarekin zeukan harreman ekonomikoa gora-behera, ba
dirudi eskuragarriago izan behar zuela 1609-1624 bitartean Fronton du Duc
ek argitaratutako 6 tomokoak (34). Axularren 55 erreferentziei jarraikiz, ba
karrik Krisostomoaren obraren lehenengo 5 tomoak erabili zituen Gero idaz
terakoan (behin baino ez du aipatzen 7. tomoa (35) ).

Beraz, predikarien eginkizuna egokiro betetzeko prestakuntza sendoa be
har-beharrezkoa bazen ere, normalean bestelako bidezidor bibliografikoak era
bil zitzakeen sermoia gertatu behar zuenak. Hortaz, gauza bat zen garrantzi
tsutzat jotzen zen prestakuntza teorikoa eta beste bat, errealitatetik hurbilago
zegoena eskuarki, elizgizonek zegitena. Izan ere, haien eginkizunetarako ba
ziren sermoi prestatuak, ereduak, antologia modukoak, tematikoki antzekoak
izan zitezkeen liburuak eta, guztien gainetik, loci, sylva eta bestelako collec
tanea izenekoak, erabilgarrienak eta hedatuenak, inondik ere.

Edozelan, oso esanguratsu deritzogu Tomas Trujillo dominikarrak ahol
katzen duenari, izan ere ezinbesteko jotzen du predikariak liburu asko izatea
eta asko irakurtzea eta oso zerrenda interesgarria eskaintzen dio (36), hain zu
zen ere Axularren iturri-aipamenetatik aurkitu dugun hurbilena. Zer esanik ez
dago, Axularrek darabiltzan iturri eta aipamen sorta handi batek badu horretan
bere tokia.

Aipamenen artean, eta Sarako erretoreak liburuan adierazten duenari ja
rraitu nahirik edo (testuok "Escritura saindutik, Eli~aco Doctoretaric eta liburu
debocinozcoetaric" atereak direna alegia), Lafittek sailkapen moduko bat ar-

(32) Izan ere, S. Agustinen obren erreferentziak egitean 10. tome baten aipamena lau bat
aldiz egiten du, tome horretan obra hau edo bestea dagoela adierazteko. Hiponakoaren obrak, be
raz, gutxienez 10 tomotako bilduma batean zeuden. J. Krisostomorenak 7 tomotan gutxienez. S.
Gregoriorenak 7 tomotan; Suriorenak 10 tomotan (10.a aipatzen baita). S. Basiliorenak ordea 25
tomotan. S. Anbrosiorenak 5 bat tomotan. Ikusten denez, aipatu sei autore hauen lanak bakarrik
batuko bagenitu, tome gehiegi aterako litzaiguke garai harlan pertsona bakar baten etxean izateko:
64 tomo. Eta aipatzeke ditugu oraindik beste askoren obrak.

(33) Eta Elizako Gurasoen artean aholkatuenetarikoa, ezbairik gabe: "De entre los padres de
la Iglesia, quien mas debe leerse es San Cris6stomo, por ser elocuentfsimo, y tan acomodado a
los oidos del pueblos" (Granada, Reu5rica, 513 b).

(34) Handik urte batzuetara, 1636an hain zuzen, obra osatzeko falta ziren azken 6 tomoak
argitaratuko zituzten Morel eta Cramoisy-k.

(35) Bestalde, erreferentzia hori zuzena deja ziurtatu beharko litzateke, bestetan ikusi den
bezala, zitekeena baitzen 7 zenbakia akatsa izatea.

(36) Trujillo, Thesauri concionatorum libri septem, Barcelona 1579 (Cfr. Olmedo 1960, cxii
cxii).
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gitaratu zuen, nahiz eta ez beti ongi neurtua aipamenen maiztasun eta kopuruari
dagokionez (37).

Aipamen biblikoen atalean bezalatsu, "patristiko"-tzat edo hartu ditugun
hauetan Axularrek jatorrizkoak edota bestelako iturririk erabili izan zuen fin
katzen hasteko zailtasunak handiak dira zeham, ez baita hori jakiteko arau edo
era zehatzik.

Horrezaz gainera, metodologikoki zailtasunak areagotu egin ohi dira, gu
rean bezala, testua bakarra denean: "Avec pour base un seul texte, it est quasi
impossible de presumer l'utilisation d'une source intermediaire" (Reu 1993,
334).

Edozein modutan, honako honetan ere bada hainbat iturri tartekoren hi
potesia argitzeko faktorerik. Besteak beste, kontutan hartzekoak dira:

a) Liburuaren hasieran egileak berak egindako aitorpena, hots, "Escritura
saindutik, Elizako Doktoretarik eta liburu debozinozkoetatik [... ] bildua" dela
adierazten duena. Horretan ez dago egilearen hitzaz zalantza egiteko motiburik,
berak esan legez, hiru arloetakoak erabiltzen baititu Axularrek, eta beharbada
gehiago hirugarren esparrukoak beste bietakoak baino.

b) Egileak espreski adierazi ez arren, argia da nolabaiteko testu menpe
kotasuna, besteak beste eta zenbait pasartetan bederen Granadaren obrarena di
rudiena hain zuzen.

Garbi dago aipamen asko eta asko nonbaitetik (silva batetik?) hartuak di
rela. De Reu-k proposatzen duen irizpidea erabiliz, garbi dago zenbaitetan ez
ohiko aipamen pilaketak ere ematen direla Axularren obran (Gero, 353-354,
406, 474-477 or., etab.)

Baina, edonola ere, pilaketa horietan garbi asko ikusten da Axularrek ez
zituelajatorrizko liburuak erabili, izan ere erreferentziez aparte ez baita inolako
arretarik antzematen esaten dena nork esan edota nori dagokion bereizteko.

Kasu bat baino ez aipatzeagatik, Juan Casianoren hitz bezala aurkezten
dizkigunak ditugu: Mulierem ignoro et virgo non sum (ik. Gero, 369 or.). Ca
sianok jasotako hitzok, izatez, S. Basiliorenak badira ere, bost aipamen elkarren
ondoan ematean garbi asko susma daiteke Axularrek bostak hartu zituela puntu
horretaz (haragiaren bekatuan obratzeko gogo hutsaz, alegia) ziharduen silva,

(37) Lafittek Elizako Doktoreen arlean hamar aurkitu zituen liburuan barrena. Haren ustez,
erabilienak honako hauek izan ziren hurrenez hurren: San Juan Crisostomo, San Agustin ("en ses
Confessions") eta San Thomas Akinokoa. Horiezaz gain, gutxiagotan erabiliak honako hauek: San
Jeronimo, San Gregorio, San Ambrosio, San Basilio, San Isidoro, San Bernardo, San Pedro Da
miens. ldazle eklesiastiko direlakoen arlean hauek aurkitu omen zituen: sainduak (San Zipriano
eta San Klimaco), teologoak [Hugo de San Victor, Soto eta "Navarrus, onele de saint Fran~ois

Xavier"]; bestelakoak (Suri hagiografoa. Casiano diakonoa eta Ludolphe Ie Saxon) (ik. Lafitte
1943, 38).
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collectanea, loci, addenda edo antzeko batetik,eta ez testuingurua argi eta gar
bi erakusten duen Casianoren obra originaletik.

Jakina, San Basiliorenak izanda (eta hain ezagunak gainera; ikus bestela,
S. Frantziskoo Saleskoaren Filotea bera -1609-, non luze aipatua agertzen
baita eskuen artean dugun Casianoren hau), gero Axularrek S. Basilioren obrak
aipatzen dituenean (orduan ere aurkitzeko zaiIak) zilegizko dirudi irakurriak
izango ote zituen galdetzeak.

Areago, Axularrek Cero-n egiten dituen Casianoren hiru aiparnenak hain
zehatz erreferentziatuta egon arren ("lib. 6, cap. 19", "lib. 18 cap. 14." eta "lib.
10 cap. 8"), ez da ikusten obraren erabilpen aztarna argirik, izan ere oso era
bilia izan baitzen Casianoren obra XVI eta XVII. rnendeetako aszetikako au
toreen artean. Adibide gisa, eta S. Basilioren aipatu hitzez gainera, Axularrek
23. orrialdean dakarren exemplum-aren pareko bat Granadaren Memorial-ean
ere agertzen da, nahiz eta erreferentzia desberdinarekin (10 lib., 24. kap.):

"Casiano escribe de aquellos padres del yermo, que tenian por tan importante
cosa esta [alferkeriatan ez egotea), para perseverar en la observancia de la
virtud y religion, que cuando algun monje vivia tan apartado de la compania
de los hombres que no Ie podia prestar para nada su trabajo, no por esto de
jaba de trabajar, y al cabo del ano pegaba fuego asus trabajos, para desem
barazar la celda, y comenzaba de nuevo a trabajar" (Memorial, 273 or.).

Erabilera handikoa da baita ere hirugarren aiparnena, hots, Mens otiosa
nihil aUud novit nisi de escis atque ventre.

Granadak bere Silva delakoan honela eskainiko dio jaso nahi duenari (38):
Mens otiosa nihil aUud cogitare novit, quam de escis, atque ventre (355 or.;
azpirnarra gurea da). Garbi dago Axularren bertsioan galdutako cogitare hura
egilearen buruan eta euskarazko bertsioan ez dela inolaz ere galdu: "Alferraren
gogoetac, eta solhasac, ian-edanaz, eta sabelaz dira, eztu bertcetan pentsatcen
ere" (Cero, 380 or.)

Aipatu berri dugun tarteko iturrien hipotesia areagoturik agertzen da beste
faktore batzuk gogoan izanez gero. Garrantzitsuenak baino ez ekartzearren, li
buruan barrena gehien agertzen diren sainduen aiparnenen lekukotasunaz, hots,
San Agustinen eta Krisostornoarenenaz baliatuz azalduko ditugu.

Ez San Agustin bezainbeste, baina bai berrogeita harnabost aldiz aipatua
den San Joan Krisostornoaren lekukotasunari interesgarri deritzogu arazoak ar
gitzen hasteko. Eta Krisostornoaren aiparnenak ekarri nahi ditugu hona erre
gulartasun falta agertzen dutelako. Izan ere, liburu beretatik edoski duen autore
baten aldetik espero dena, jasotzen duen guztia rnodu ahalik erregularren erna-

(38) Granada!< ematen duen erreferentzia hau da: "Cassia. lib. 10. de Spiritu accidiae", Axu
larrek, aldiz, "lib. 10 cap. 8". Horrelako erreferentzia diferentea!< eta testuan antzematen diren
aldaketak direla medio, badirudi baztertu egin daitekeela Granadaren SUm hau Axularrek erabi
litako liburuen artetik.
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tea bide da, hau da, fonnula tinkoen bitartez. Axularrek, aldiz, "urrezko aho
duna" delakoaren homiliak aipatzean era desberdinetan egiten du (39). Besteak
beste, maizen agertzen direnak "homil." (272 or.), "hom." (50 or.; 90 or.,
etab.), "ho." (296 or.) bezalakoak ditugun arren, zenbaitetan honelako formulak
ere erabiltzen dira liburuan: "serm." (319 or.; 403 or.), "episto." (296 or.)
"cone." (440 or.) I"concio" (424 or.; 437 or.). Azken hauek (Cone., concio)
obra baten (Krisostomoaren obra guztiak jasotzen dituena, agian?) 2. tomoan
bide dagoen "De Lazaro" izenekotik ateratakoetan bakarrik agertzen dira, eta
iajarraian emanak; bestalde, tomo beretik ateratako gainerakoak "hom." bezala
azalduko dira.

Guztiarekin ere, aipamenen tratamenduan askoz adierazgarriagoa da San
Agustinen testuekin egindakoan ikusten dena. San Agustin Axularrek gehien
aipatzen duen autorea da (84 aldiz erreferentziaturik agertzen baita), eta horre
xegatik izan daiteke, hain zuzen, Axularren jokabide orokorraren erakusgarri.

Egia esan, aipamenen erkaketak ez digu garbi utzi Axularrek haren testuak
zuzenean erabili zituenentz. Areago, sarri asko susmoak ditugu aipamenak ez
ote diren beste obratatik jasoak izan, gehiegi baitira akatsak eta hutsuneak, eta
ez bakarrik testuen alboan jarritako erreferentziei dagokienez; aipamenetako
testuetan ematen diren aldaketek berek (lexikoa, hiperbatonak, etab.) bestelako
susmoak sortarazten dituzte. Eta ez da bakarra San Agustinen De Disciplina
Christiana latinezko liburua aipatzen duenean honela ematea: "August de dis
ciplina Christiana libra unico" (Gera, 216; 1etrakera etzana gurea da).

Kasu honetan, zalantzarik gabe, Axularren iturria ez da San Agustinen ja
torrizko obra izan. Aipamena gazteleraz idatzitako liburu batetik jasoa bide da.

Gainerakoan, hona hemen aipamenetan ematen diren bestelako aIde eta
desberdintasunen adibide zenbait:

- "fratres charissimi", "sed tantum conscientiae puritas" (Cero, 439-440)
"fratres dilectissimi", "sed conscientiae puritas" (Migne XL, 1252 zut.).

- "Nec ira consilii est repletus capax" (Cero, 302)
"Nec ira repletus, consilii potest esse capax" (Migne XL. tom., 1251 zut.).

- "vos esse video" (Cero, 381)
"vos esse cognovi" (Migne XL. tom., 1264 zut.).

- "manifeste", "consumatum" (Cero, 125)
"manifestissime",0 (Migne XL. tom., 1036 zut.).

- "compleverit", "completo", etab. (Cero, 112)
"repleverit", "consummato", etab. (Migne XL. tom., 1035 zut.).

Batzuetan itzuli (edo moldatu) egiten du urdazubiarrak jatorrizko aipa
menean egon arren berak latinez ematen ez duena:

(39) Ez ditugu aipatuko "hom."-en akats diren hasierako 40 orrialdeetako "tom." guztiak.
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- "sicut venantium, aucupantium, piscantium" ekartzen du (Gero, 488),
ondoren datorren "vindemiantium, negotiantium, ludo aliquo sese oblectan
tium" (Migne XL. tom., 448 zut.) (azpimarrak gureak dira) aipatu gabe uzten
duelarik; hori bai, itzulpen-moldaketan honela dio: "ihiztariak, arranzaleak, pi
lotariak, dantzariaJ(' (Gero, 488) (azpimarrak gureak dira).

- "Quo exemplo manifeste instruimur" (Gero, 125) dio Axularren aipa
menak, San Agustinen testuak honela dioenean: "Quo exemplo manifestissime
instruimur et docemur" (Migne XL. tom., 1036 zut.). Axularren itzulpenak ez
du ahaztuko "docemur" delakoa: "Exemplo hunetzaz emaiten zaiku aditzera,
eta erakusten klarki ..." (Gero, 125).

Besta1de, anabasa handia dago erreferentziak ematerakoan. Horren adie
razgarri gisa, liburu bereko adibideak ekar litezke hona. Horietatik, batzuetan
sermoi-zenbakia eta guzti eskaintzen da: "ad fratres in eremo. serm. 17. T. 10"
(Gero, 381), "serm 17 ad fratres in eremo. tom 10" (202 or.); bestetan lakoniko
samarrak dira informazioak: "ad fratres in Eremo" (Gero, 302 or.). Oker eman
da daudenak ere badira: "ad fratres in eremo. serm. T. 10" dio (439-440 or.),
baina izatez erreferentziak "10. sermoia" esan beharko luke.

Gogoratu behar da bost baino ez direla Axularrek Ad Fratres in Eremo
liburutik hartutakoak (edo erreferentziatuak, nahi bada). Hain kopuru txikirako
salbuespen kasuistika zabalegia Iirudike zalantzarik gabe (40).

Bestalde, erreferentzietarako S. Agustinen De vera etfalsa poenitentia era
biltzen du maizkara; alabaina, ez du ematen Granadarenean horrenbeste aipa
men aurkitzen denik, nahiz eta zenbaitetan azken honen testutik atereak diru
diten aurre-atzeko pasarte askok (ik. Gero, 183 or.). Aurrekoetan bezalatsu,
hemen ere urdazubiarrak beste iturriren bat(zuk) erabili bide z(it)uen horreta
rako, aszetika agustindarrean garatutako iturriak edon01a ere (inoiz S. Agus
tinen Iiburua bera barne). Hori baino ez lukete adieraziko testu kidetasun zen
baitek, hala nola Axularrek 208-209 orrialdeetan San Agustinena bailitzen
ematen duen testukoak (41).

Aipamenen artean bada nolabaiteko aztarnarik ere ematen duenik, nahiz
eta guk asmatu ez dugun. Hauxe da, esate baterako, honako honen kasua: "Au
gust. lib. 3.. contra Perili. donatistae. Luter. T. 7." (444 or.). Argi dago aipamen
bakar bati dagozkiola hitz horiek. Halere, "Luter." delako horrek ez du zen
tzurik San Agustinen liburu baten izenburuan. Arrazoia erreferentzia jaso den

(40) Honi guztiari erantsi beharko litzaioke ondo erreferentziatutako aipamen batean (381
orrialdekoan hain zuzen) testuak baduela alderik Migne-k ematen duenarekin erkatuz gero (Pa
trologia, XL. tom., 1264 zut.). San Agustinen testuan "vigilate, et nolite deficere" tartekatua iza
teaz gainera, bukaerako aditza ez da "video", Axularrenean bezala, "cognovi" baizik.

(41) Granadaren pasarteak objektiboago edo utziko luke testuratzen diren hitzen egiletzaren
arazoa: "Sant Ambrosio tambien en el libro de la penitencia (aunque otros atribuyen este dicho
al mesmo Sant Agustin) trata copiosamente esta materia..." (Granada, Guia, 96a).
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lekuan egon liteke, agian bi aipamen desberdinei zegozkien erreferentzia des
berdinak zirelako.

Nolanahi ere den, eta ondorio gisara, zinez pentsa daiteke Axularrek ere
florilegio edo testu hautatuen bilduma moduko liburuen laguntza izan zuela
Gero-n egin zituen aipamen erlijioso gehienetarako. Ahaztu gabe, jakina, pres
takuntza eskolastikoa jaso zuten predikari eta apaizen artean, beraiek egin bil
dumak eta testu-hautaketez betetako karpetak erabiltzeko ohitura. Ikertzailea
ren erronka bat, beraz, horiek guztiak identifikatzen .ahalegintzean letzake.
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GRAMATIKA BATZORDEAREN IRIZPENA AZKUE
BmLIOTEKAKO ZUZENDARIAREN GALDERARI BURUZ

-(tjar atzizkidun Espainiar filologia nahiz Espainiar literatura itzulien
gramatikaJtasunaz egin du gaJdera Azkue BibJiotekako zuzendaria den Pruden
Gartziak.

Gramatika batzordeak, arazo hau deJa, eta honako iritzi hau ematen du:

1. Egia da -(tjar atzizkiak jatorria adierazten dueJa, herritar izenak osa
tzeko baJio dueJa. Horrenbestez, agian, berez okerrak izan Jitezke "Britainiar
uharteak" bezaJakoak. Arrazoi beragatik, *Azpeitiar basoak ere txarra litzate
ke, adibidez. Honen ordain zuzena, euskaJdunak ongi dakikeenez, Azpeitiko
basoak izango litzateke.

2. HaJa ere, ga1deraren idazkian bertan esaten direnak aski bidezkotzat
jotzen ditu Gramatika batzordeak. Han ematen diren adibideek erakusten du
tenez, hedapen bat gertatu dela esan liteke -(t)ar-en erabi1eran eta hedapen hori
ez deJa zabarkeriaz gertatu, arazo bati erantzun egokia eman nahiagatik baizik.
Izan ere, Filologfa espanola edo Literatura espanola modukoak itzultzeko, ba
dirudi Espainiako filologia edo Espainiako literatura baino egokiagoak izan
daitezkeeJa -(tjar atzizkidunak. Espainiako bezaJako izenJagun batek Jeku bati
egiten dio erreferentzia batez ere (ez beti, noJanahi ere), eta argi dago batzor
deari egiten zaion gaJderan agertzen diren sintagmetan ez zaioJa Jekuari erre
ferentzia egiten, zuzenean behintzat. Horrenbestez, espainiar bezaJako hitz bat,
Espainiako baino definitugabeagoa denez, egokia izan Jiteke gure kasuan.
Ematen diren adibideek, gainera, beste euskaJdun batzuek ere gure aurretik ho
rreJa pentsatu duteJa erakusten digute. Erabat garbizaJe jokatuz gero, oso ir
tenbide txarra geJdituko Jitzaiguke.

3. Gainera, italiar literatura bezaJakoak erabi1iz gero, ha1ako anbiguitate
bat gertatzen da. HaJa, italiar literatura hurbi1ago egongo Jitzateke "italiarren
literatura"tik, "Italiako literatura'tik baino. Izan ere, goian esan bezaJa, italiar
markatugabeagoa deJa dirudi Italiako baino.

4. Horrenbestez, ziJegi ikusten du batzordeak italiar literatura eta antze
koak erabiltzea. Baina garbi dagoenean Jekuaz ari garela, orduan -(t)ar-en or
dez -ko erabiJiko da. "Geografia espanola" ez dugu itzuJiko "Espainiar geo
grafia" gisa, "Espa,iniako geografia" gisa baizik. Modu berean, gauza bat
izango Jitzateke Frantziako literatura eta beste bat Frantziar literatura.
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5. Azkenik, gogorarazi behar da hizkuntzari erreferentzia egiten zaion ka
suetarako badugula instrumentala oinarritzat hartuz eraikitako atzizki bat: -zko.
Hala, Italierazko literatura litzateke kasu horretan egitura zuzena.

Gasteizen, 1999ko urtarrilaren 7an.

Jesus Mari Makatzaga,
Gramatika batzordeko idazkaria

* * *

GRAMATIKA BATZORDEAREN IRIZPENA SANTUTXUKO
AEK-KO PATXI ZULUAGAK EGINDAKO GALDEREI BURUZ

"Me gustarfa" egitura itzultzeko aukera batzuk ematen ditu Patxi Zuluaga
jaunak eta horien artean zein hobetsiko litzatekeen galdetzen.

1. Malagara joan nahi nuke.
2. Malagara joango nintzateke.
3. Malagara gustura joango nintzateke.
4. Malagara joango banintz... !
5. Malagara joatea gustuko nuke.

Horiek guztiak jatorrak eta erabilgarriak dira Gramatika batzordearen us
tetan. Funtsean esanahi bertsua lukete guztiek, baina idazlearen estiloaren edo
beharrizanen esku legoke batzuen edo besteen aukeraketa.

Bigarren galderari buruz ("gustatuko litzaidake" eta "gustatzen zait"-en ar
teko desberdintasunez edo erabileraz), esan behar da lehena baldintza baten
geroaldiko ondorio hipotetikoa denean edota kortesiazko erabileretan eman dai
tekeela; bigarrena, berriz, indikatiboko orainaldi ez-burutua da.

Azken galderari erantzunez (1.200.000 nola idatzi behar den), "milioi bat
eta berrehun mila" litzateke egitura egokia eta ez "milioi eta berrehun mila".

Gasteizen, 1999ko urtarrilaren 7an.

Jesus Mari Makatzaga,
Gramatika batzordeko idazkaria

* * *



GRAMATIKA BATZORDEAREN IRIZPENA DURANGOKO
UDALETIK EGINDAKO GALDERARI BURUZ

Durangoko irudi korporatiboa adierazteko erabili nahi den eredua ezin
esan daiteke gaitzestekoa denik Gramatika batzordearen ustetan: isolaturiko
egiturak dira hor irudiaren hiru osagaiak:

DURANGO
Udala Ayuntamiento

Esan bezala, era isolatuan ematen denerako (paper ofizialetako menbrete
gisa edo izenburu gisa, adibidez) bakarrik litzateke baliagarria. Ezin liteke era
bi!, ordea, testu edo perpaus batean txertatua; honako hau, beraz, baztertzekoa
litzateke:

*DURANGO UDALAK erabaki duenez, ...

Horren ordez DURANGOKO UDALAK eman behar-ko litzateke, zalan
tzarik gabe, euskal gramatikaren arauek agintzen duten bezala.

Azkenik, gogorarazi nahi da ontzat eman den goiko ereduaren ondoan ba
dela euskal eta erdal gramatikei atxiakiagoa den bat, hitz bat gehiago eman
behar bada ere molde horretan. Ondoko hau litzateke:

DURANGOKO
UDALA armarria AYUNTAMIENTO

DE DURANGO

Gasteizen, 1999ko urtarrilaren 7an.

Jesus Mari Makatzaga,
Gramatika batzordeko idazkaria





BERRIAK





FEDERIKO KRUTWIG-EN HILETA ZffiILEAN





FEDERIKO KRITWIG·EN HILETA ZIBILEAN

Derioko hilerrian,
1998-Xl-17

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Gogo eta kultura zabaleko euskaltzainkidea joan zaigu; hemen gaude, haren gor
putzaren inguruan euskaltzain gehienak eta haren adiskideak, Federiko Krutwig Sagre
dori azken agurraren egiteko.

Kultura zabaleko gizona: 1921eko maiatzaren 15ean Getxon sortua, letra klasikoe
tan hezia izan zen, greko-Iatindar ikasketak zirela orduko jende jakintsuen egiazko kul
tura. Orduz geroz eta beti fidelki Greziari bereziki erakutsi dio bere atxikimendua Fe
deriko Krutwigek. Alabainan, gure zibilizazioaren ama da Grezia. Greziar filosofoen
pentsaeran edan dezake bakoitzak eta edan du gure adiskideak, xurgatuz Rabelais-ek
deitzen zuen "Ia substantifique moelle", hots, muina, mami hoberena.

Greziari Krutwigek eskaini dion maitasuna, Greziak ordaindu dio nasaiki, gomi
tatuz eta ohorezko medailak eta diplomak emanez bere ezagutzaren erakusteko.

Greziatik heldu zaigun bigarren erakaspena demokrazia da eta demokraziaren erres
petua, demokraziak sortzen baititu jendeen arteko harremanak, demokraziaren erres
petuak gizartearen bizi-molde baketsua. Ongi bazakien hori Federiko Krutwigek, bere
bizi guzian aski jasan baitu erbesteraino demokraziaren eskasa.

Kultura zabaleko gizona: hain zuzen hogeita sei urtez erbestean egonik, harat-hu
natetan ezagutu ditu Frantzia, Belgika, Alemania, Suitza, Italia, erresuma horien hiz
kuntzak ikasten zituela. Batetik bertzera zabilan, deus trabarik gabe. Lekuko naiz enekin
maite baitzuen euskaratik frantsesera lerratzea, bereziki frantses literatura aipatzen ge
nuelarik.

Irakurle amorratua zen, eta hainbertze hizkuntza jakinez hedatu, zabaldu du bere
kultura, ez baitzen harentzat hizkuntza mugarik. Idazle nasaia ere, luma zorrotza noski,
hemeretzi liburu idatzi ditu, hamaika euskaraz, zazpi espainieraz eta bost frantsesez:
uzta ederra.

Nahi nuke orain aipatu Federiko Krutwigen eragina Euskaltzaindian. Gazterik sartu
zen urgazle gisa, Azkueren hegalpean, 1942-an, 21 urte zituela, orduan euskara zoko
ratua, zangopilatua, debekatua zelarik, Euskaltzaindia katakunbetan.

Krutwigi zor diogu Euskaltzaindiaren berriztatzea. Euskaltzain oso izendaturik
1947ko azaroaren 29an, 26 urte zituela, proposatu zuen hamabitik hemezortzira gehitzea
euskaltzainen kopurua, orduan sartu zirela lau euskaltzain berri Iparraldetik: Lafitte,
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Saint Pierre apezpikua, Dassance eta Rene Lafon Bordeleko Unibertsitateko katedra
duna. Alabainan, Krutwigen ametsa zen idatz-hizkuntza bat sortzea, oinarritzat hartuz
lapurtera klasikoa. Aspaldiko hizkuntz politika, Campion-Broussainen txostenetik hasiz,
Azkueren gipuzkera osotua, Krutwigen lapurtera klasikoa eta Arantzazuko biltzarraren
erabakiak arte. Belaunaldiz belaunaldi euskara batu baten beharra senditu da, oraiko
belaunaldiak betetzen duela aitzinekoen ametsa. Badakigu ez dela beti ados izan gurekin
Federiko Krutwig, nahiz ikusten zuen ematen genituen urratsak onargarriak zirela, beti
demokratikoki hartu baititugu erabakiak eta egin zoazkoten proposamenak. Demokra
ziak bere eginbideak ere baditu.

Hogeita sei urtez erbestean egon arren eta, beraz, Euskaltzainditik urrundurik, ez
du sekulan Euskaltzaindiak Krutwigen ordezkorik izendatu, are gutiago ondokorik. Be
tetzen zuen aulkia hutsik egona da eta 1978an Euskal Herriratu zelarik orduko euskal
tzainburuak, Aita Villasantek agurtu zuen, ongi etorri anaikorrenarekin.

Duela urte bat, hain zuzen 1997ko azaroaren 28an, ene proposamena euskaltzainek
onarturik, Euskaltzaindiak eskaini zion Akademiarekilako urre-ezteikari merezi zuen
omenaldia, euskaltzain osoek beren artikuluekin hornitua, orotara 422 orrialdeko liburu
ederra.

Bururatzen nuen mintzaldia erranez:

"Federiko Krutwig adiskidea: Badu orain 50 urte euskaltzain oso zarela. Zuk
ezagutu dituzu lehendabiziko euskaltzainetan hiru bederen: Azkue, Urkijo eta
Aita Lhande, horiek oraino bizi baitziren euskaltzain oso izendatua izan za
relarik, eta, hain zuzen, hiru horiek bilkuran zeuden proposatu zenuelarik Eus
kaltzaindiaren berritzea, hamabi kidetarik hemezortzira pasatuz Donostiako
Diputazioan 1949ko irailaren 30ean. Azken hogei urte hauetan, zu berriz eto
rri zarelarik honara, hamalau euskaltzain berri sartu dira Euskaltzaindian, er
dia baino gehiago, beraz; zortzi gara 1962-1977 arte horretan sartuak eta Aita
Villasante bakarrik 50eko hamarkadan. Zu zara oraiko gazteen, ez hain gaz
teen eta lehenbiziko euskaltzainen arteko lokarria. AIde batetik, Azkue, Ur
kijo, Lhande eta, bertzetik, berrikitan sartuak, Xabier Kintana, Patxi Goenaga,
Andres Urrutia. Euskaltzaindiaren berriztatzaile lehen, euskaltzain belaunal
dien arteko lokarri orain, goresmen zuri bihotz-bihotzetik eta urte askotarako."

Ez nuen pentsatzen orduan hain laburra izanen zela epea, urte xoil eskas bat. Eus
kaltzain belaunaldien arteko katea hautsi da Federiko Krutwig lokarri zen heriotzarekin.
Euskaltzaindiak bere historiaren orrialde bat itzultzen duo Joan zaigu gogo eta kultura
zabaJeko euskaltzainkidea.

Bakean dagoela.



FEDERIKO KRUTWIG-N HILETA

Derio, 1998-XI-77

Josu Lavin

GEURE ADISKIDE
En Frederiko Karol Murde Krutwig eta Sagredo jaunari
Euskal Herriko seme
Europeko seme
Munduko seme
izan zaren,
zaren eta
izanen zaren horri

AGUR ETA OHORE

KHAIRE PHfLE
KHAIRE DIDAsKALE HEM6N

KYRIE ARIST6N AMM6N

He kMris tOn athanaton theon estO meta su

Hitzik gabe geratua naiz, Heiko. Hainbertzenarekin, bada, mintza bedi zutaz Axular
euskal letren printzea:

"Geure jaun maitea, joan zatzaizkigu lurretik, bainan ez gogotik, eta ez bihotzetik.
Ez deraukuzu iguriki".

Zeren iduritzen zaiku ezen oraino bizi zarela, begien aitzinean zaitugula: eta ha
latan, hala ba zintugu bezala, mintzatu nahi gatzaizkitzu.

Eta zure prestutasunaz, ohoreaz eta aitzineko eta ondoko fama on famatuaz nork
zer erranen du?

Nor da Euskal Herrian aldez edo moldez, zordun eta obligatu ez zaitzunik?

Zu izan zara eta izanen zara euskaldunen habea, jabea, sostengua eta euskal graiko
fina, naturala eta egiazkoa.

Bada ez duzu zuk ere zeure arrazaz ukhatu, ez zara zeure leinhutik eta ethorkitik
hastandu, berhezi eta ez aldaratu. '

Utzirik aide batera zure merezimendu handiak, eta Euskal Herriari anhitz occasio
netan egin derauzkiozun zerbitzuak eta endrezuak, naturalezak berak ere anhitz donu,
dohain eta abantail suertez dotatu, hornitu eta complitu bait zaitu. Adimendu eder bat,
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memorio handi bat, eta borondate onera, ohorera eta prestutasunera erori bat, isuri bat
eta eman bat eman bait derautzu.

Bainan zertako sartzen naiz ni itsas hondargabe hunetan, zure laudorioen aipha
menean? Zure obrak dira bere buruz asko gora mintzo, berak dira bere baithan asko
dar eta ozen. Vtz ditzadan beraz nik hek, hutsik ez dagidan. Eta iragaiten naizela ai
tzina, derradan ezen zer ere scriba bait dadi euskaraz, hura guztia, euskaldunen buruzagi
bezala, zuri dagokizula, zuri zor zaitzula, eta arrazoinez orai ere, zuri eskerrak rendatu
behar derauzkitzugula.

Bai ordea joan zara: lekhuz aldatu zara: hemengo aldia egin duzu.

Egia da, hala da. Eta aldez damu dut, eta aldez atsegin. Damu, zeren ez bait zaiku
nehori ere handik, guri bezainbat kalte ethorri. Atsegin. Zeren nola ez bait gara bi men
detako eta zuk zeurea, hain ongi, hain ohorezki eta .. .iragan bait duzu, esperantza bait
dut, jainko-jainkosen compainian zaudela... eta handik helduko zatzaizkigula, eskua
emanen deraukuzula: eta arranoak, airean doanean, bere umeetara bezala, zuk ere gure
gana, euskaldunon gana, begia edukiko duzula.

Jainkoek hala nahi dutela.

Zure adiskide graiko Triantaphyllos Karayannisen hitzez agur derautzugu erran
nahi:

Enthymeisthe, Andres tes Baskonfas, h6ti to men soma thneton hapantes ekhomen,
kata de ten eulogfan kai tus epafnus, kai ten ph@'men, kai ten mne'men ten khr6noi
symparakoluthusan athanasfas metalambanomen.

Considerad, gentes de Vasconia, que si por un lado tenemos un cuerpo mortal, por
otro, a traves del buen decir, de las alabanzas, de la reputaci6n y del recuerdo que nos
acompafia en el tiempo, participamos de la inmortalidad.

EUSKAL HERRIAREN IZENEAN

ESKERRIK ASKO, FEDERICO,
ESKERRIK ASKO.



CEREMONIA CIVIL CELEBRADA CON MOTIVO DEL
FALLECIMIENTO DE D. FEDERICO KRUTWIG SAGREDO

Cementerio de Derio,
17-XI-1998

Manuel Antonio Federico Etxabe Krutwig

Buenos dfas. Deseo expresaros mi mas sincero agradecimiento a todos cuantos ha
Mis acudido a despedir a mi tfo. Muchas gracias. Eskerrik asko.





FEDERIKO KRITWIG·EN HILETA ZIBILEAN

Derioko hilerrian, 1998-XI-17
Xabier Amuriza, euskaltzain urgazleak kantatuak

Bileran gagoz iraigaiteko
historiaren plazara,
geroko ikasgai bezala edo
eztanda baten gisara;
zu, Federiko, ahoz ez ezik
burrunda bat izan zara,
garai bateko "Vasconia" edo
garai oroko euskara,
zure irudi joana beti
itzuliko da bistara (bis).

Zure ahotik labe usaina
ateratzen zuen hitzak,
ohore zuri, Federiko, ta
ez agurrik Krutwigentzat.
Zu bezalako trumoiei esker
hartzen du indar ekaitzak;
izan gintezke herri txiki bat,
egon gintezke apaltzat,
izan gintezke nahi dena, baina
anonimoak ez behintzat (bis).

Trumoiak ere eduki arren
tximistortzian sorburu,
errenditzen da herioekin
aurkitzean buruz buru.
Zutaz ez dago esan beharrik
gogoratuko zaitugu,
izkutatzera zoazen lurrak
nola batuko gaitun gu,
betiko Krutwig, bizia bera
ikusten segiko dugu (bis).





BILBAO BIZKAIA KUTXA·EUSKALTZAINDIA:
LITERATURA·SARIAK





Epaimahaikideak

BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA

1998.eko Literatura-sariak

IWho. 199R-XII-11

Txomin Agirre Saria, Eleberria.
Toribio Altzaga Saria, Antzerkia.
Felipe Arrese Beitia Saria, Olerkia.
Mikel Zarate Saria, Saioa.

., ,.'

L'~~_~
TXOMIN AGIRRE eleberria: Gorka Aulestia, Txomin Peillen, Ana Toledo.

TORIBIO ALTZAGA antzerkia: Eugenio Arozena, Daniel Landart, Patri Urkizu.

FELIPE ARRESE BEITIA olerkia: Jon Kortazar, Mikel Lasa, Juan Mari Lekuona.

MIKEL ZARATE saioa: Andolin Eguzkitza, Adolfo Arejita, Luis Mari Muxika.

- Mikel Zarate saiakera saria:
Jon Sudupe: Euskaldunak, liberalak eta komunitatezaleak.

- Felipe Arrese Beitia olerki saria:
Jose Luis Padron: Ibaia euri-erasotan bezala.

- Toribio Altzaga antzerki saria:
Juan Karlos del Olmo: Jon gurea, Parisen hatzana.

* * *

EUSKALTZAINDIA ETA BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa) erakundeek antolatutako
Toribio Alzaga Antzerki Saria 1998-ko epai-mahaia bildurik aho batez erabaki du on
dorengoa adieraztea:

I. Hamalau antzerki aurkeztu direla, eta beraz, pozik daudela, euskal antzerki
idazleen une ona agertzen duelako.
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2. Bere antzerki balioak kontuan harturik saria ematea Jon Gurea, Parisen Ha
tzana titulua daramanari.

3. Lanen interesa kontsideraturik erakunde antolatzaileei hurrengo urteetan bi sari
ezar ditzaten eskatzea.

Sinatzen dute epai-mahaikideok:

Daniel LANDARTek Patri llRKIZllk Elijenio i\ROZE"Ji\k

Azpeitian, 1998ko abenduaren 3an, Ander Artzelus eta Antonio Maria Labaien.

Azpeitiko Antzerti Topaketetan omendu diren egunean.

* * *

EuskaItzaindia-BBKk antolatutako Literatura sarien artean, "Felipe Arrese-Beitia"
Olerki Saria 1998an nori eman erabakitzeko, Euskaltzaindiak izendaturik, bildu dira:

Jon Kortazar, Mikel Lasa eta Juan Mari Lekuona.

Behar diren deliberazioak burutu ondoren, hau izan da hartu duten erabakia: "Felipe
Arrese-Beitia" Olerki Saria, 1998an lbaia euri-erasotan bezala poemategiari ematea.

Agiri honek bere ondorioak izan ditzan behar den une eta lekuetan, izenpetzen dute
epai-mahaikoek.

Donostian, 1998ko abenduaren 9an.

Mikel Lasa

* * *

-

Juan Mari Lekllon:l
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BBK-k eta Euskaltzaindiak antolatutako "Txomin Agirre" Sarira aurkeztutako ele
berriak epaitzeko Gorka Aulestia, Txomin Peillen eta Ana Toledo bildu dira. Behar
diren araketak egin ondoren honako erabaki hau hartu dute: Saria ez ematea.

Donostian, 1998ko azaroaren 24an.

Gorka Aulcstia Txomin Pcil1cn Ana Toledo

-~tFi-1tS0.~----- ---- - - _. ..(---..,~ .. -.-

* * *

Egun, 1998ko abenduaren 5eko arratsaldeko seietan Euskaltzaindiak antolatutako
"Mikel Zarate" saio-sariko epaimahaikideak Bizkaiko Durangon baluta, ondoko era
bakia hartu dute batez, saria Euskaldunak, liberalak eta Komunitatezaleak izeneko la
nari ematea.

Eta dagozkion ondorioak bete daitezen, behean sinatzen dugu.

Adolfo Arejita Luis Maria Muxika Andolin Eguzkitza

//l!IJ}j(.- ~f,Ld.i--u / ... ~--
. ," - - -_.-
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"R. M.a AZKUE" LITERATURA-SARIAK

Bilbo, 1999-IlI-92

Jose Ramon Bilbao,
Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria

Lagun agurgarriok, egun on:

Dakizuenez, gaurko honetan, euskal literaturaren ganeko barri onak emoten gatoz,
egintza apal honetan. Hasteko, igazko "Azkue" sariketako sarien banaketea egingo
dogu, narrazio eta olerki sailetan, ume eta gazteen arloan. Horren ostean, 1997an ira
bazle izan ziran lanak batuz, argitaratu dogun liburua aurkeztuko dogu.

Sari honeek antolatzen diran bederatzigarren edizioa da honakoa. Halan da guztiz
bere, BBK-k, euskereari eta euskalliteraturari eskainitako laguntzak tradizio zaharragoa
dauka.

Hor daukaguz, esate baterako, urtero-urtero antolatzen diran beste sari garrantzitsu
hatzuk. "Txomin Agirre" Saria elaberri arloan, "Toribio Altzaga" Saria antzerki arloan,
"Felipe Arrese Beitia" Saria olerkian eta "Mikel Zarate" Saria saioan. Sari honeetarako
aurtengo deialdia, gitxi barru egingo dogu, BBK-k eta Euskaltzaindiak batera, lanki
detza, estu bezain luze baten barruan.

Gaur banatuko doguzan sariei jagokenez, azpimarratu beharrekoa da, aurkeztu diren
lanak, ia 500 izan dirala eta kalitate handikoak ganera. Epaimahaikoek ez dabe egin
kizun erraza izan irabazleak bereizteko, eta horrek atseginez betetzen gaitu, sariketaren
antolatzaile zein babesleok.

Hain idazle gazteengan honelako kalitatea topateak, pozez betetzen gaitu, sariaren
beraren eta gure literatura idatziaren etorkizunerako bermea diralako.

Ezin dira egintza honetan, laguntzaileak aitatu barik itzi. Eurak dira, egile gazteak
parte hartzera bultzatu eta, euren iradokizun eta zuzenketakaz, literaturarenganako gus
tua sortzen eta mamitzen laguntzen dabenak. Eskerrik asko eta zorionak eurei bere.

Zeuon lanak bialduz parte hartu duzuenoi bere, eskerrik asko, BBKren izenean.
Sariketa honetara zein beste batzutara aurkezten segitu daizuela, zuentzat ona izateaz
gain, euskararentzat bere ezin hobea dalako. Irabazi dozuenoi eta ez dozuenoi, eskerrik
asko danori, eta animo, zeuon zaletasunaren bitartez, ea etorkizuneko sortzaileak bi
hurtzen zarien.

Eta liburuari jagokonez, ezin oraindino gauza handirik esan. Hortxe dozue. Bertan,
Juan Luis Goikoetxea irakasleak, gustu handiz jaso dauz aurreko edizinoko irabazleen
lanak, xehetasunez eta maitasunez. Ea hurrengo urtean bere bardin egiten deuskun aur-
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tengo irabazleen lanakaz. Eskerrik asko eta zorionak berari bere. Guri ahalik eta he
dapen handiena emotea baino ez jaku geratzen, liburuak merezi dau eta.

Beste barik, Euskaltzaindiagaz, euskal literatura sustatzeko lankidetzan jarduteak,
BBK atseginez betetzen dauela adierazo gura dot. Gure ustean, holan, egunez egun, gure
hizkuntza, gure kultura eta gure Herria eratuz goazalako.

Eskerrik asko.



"R. M.a AZKUE" SARIAK, 1998

Bilbo, 1999-III-12

1998ko Resurreccion Maria Azkue sariek partaidetza markak hautsi dituzte
berriro

Euskaltzaindiak eta BBKk antolatzen duten Iiteratura sariketaren 8. ediziora
ia 500 Ian aurkeztu dituzte

Gaur, ostirala, hilak 12, Euskaltzaindiaren egoitzan 1998ko Resurreccion Ma
ria Azkue sariak banatu dira. Akademiak eta BBKk gazteen artean Iiteratura sor
kuntza bultzatzeko antolatzen duten txapelketaren zortzigarren edizioak aurreko
partaidetza markak hautsi ditu berriro ere, guztira 491 Ian bidali baitira. Hain zu
zen ere, 242 lanek parte hartu dute 10-13 urte bitartekoentzako A mailan eta 249k
14-17 urte bitarteko gaztetxoentzako B mailan. Generoari dagokionez -maila ba
koitza olerkian eta narrazioan banatuta dago-, 374 narrazio egon dira eta olerki
gutxiago, 117.

Idazle gazteek ikastetxeen bidez bidali dituzte lanik gehienak. 1998.eko edizioan
50 herri ikastetxe, eskola pribatu, ikastola eta institutuk parte hartu dute. Azpima
rragarria da Gernikako Seber Altube ikastolaren partaidetza, bertako ikasleek A eta
B mailetako 163 narrazio bidali baitituzte, baita Azpeitiko Karmelo Etxegarai ikas
tola eta Pasai Lezo lizeoarenak ere, bi ikastetxe hauek lau kategorietan parte izan
duten bakarrak baitira. Nahiz eta idazle nafar eta arabar bakan batzuk eta lapurtar
bat ere egon, Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak dira egile gehienak eta bi lurralde ho
rietakoak dira saritu gehienak ere (bi bizkaitar, arabar bat eta zortzi gipuzkoar, ho
rietariko batek bi sari eskuratu dituelarik). Bi mailetako narrazioan zein poesian le
henengo, bigarren eta hirugarren sailkatuek 50.000, 40.000 eta 30.000 pezetako diru
saria eskuratu dute. Bestalde, gazteak lana taxutzen lagundu dituzten irakasle edo
senitartekoari 10.000 pezetako saritxoa eman diote. Aipatzekoa da aurten irakasle
bat lau sarituren laguntzailea izatea eta beste irabazle batek, aldiz, inolako lagun
tzailerik ez izatea.

Saritutako lanak aurten argitaratuko den liburu batean bilduko dira. Gaurko ekital
dian ere 1997ko edizioan saritutako eta aipatutako idazlanak biltzen dituen liburua ere
aurkeztu da.



PREMIOS LITERARIOS: BBK • EUSKALTZAINDIA

Los premios Resurreccion Maria Azkue 1998 vuelven a superar sus marcas
de participaci6n

Casi 500 trabajos tomaron parte en la octava edici6n del concurso literario
para j6venes de Euskaltzaindia y BBK

Hoy, viernes, dfa 12, ha tenido lugar en la sede de Euskaltzaindia en Bilbao la
entrega de los premios Resurrecci6n Marfa Azkue 1998, el concurso literarario que la
neal Academia de la Lengua Vasca y BBK organizan para fomentar el interes por la
creaci6n literaria entre los mas j6venes. Esta octava edici6n del certamen volvi6 a su
perar, como ya viene siendo habitual, sus marcas de participaci6n, pues se recibieron
un total de 491 trabajos. En concreto, fueron enviados 242 en la categorfa A, destinada
a ninos de lOa 13 anos, y 249 en la categorfa B, para j6venes de 14 a 17. En 10 que
al genero se refiere --cada categorfa se divide en poesfa y narraci6n- se recibieron
mas narraciones, 374 obras en total, que poesfas, 117.

La inmensa mayorfa de estos trabajos fueron enviados a traves de los centros es
co1ares de los j6venes escritores. En esta edici6n de 1998 han participado medio cen
tenar de colegios publicos y privados, ikastolas e institutos. Destacan especialmente la
ikastola Seber Altube de Gernika, cuyos alumnos mandaron a1 concurso un total de 163
narraciones, tanto en la categorfa A como B, asf como la ikastola Karmelo Etxegarai
de Azpeitia y Pasai Lezo !izeoa, pues estos dos centros son los unicos que han parti
cipado en todas las categorfas. Aunque tambien se cuentan entre los participantes varios
alaveses, navarros y un joven de Lapurdi, la mayorfa de los autores procede de Bizkaia
y Gipuzkoa y tambien son de esos territorios los premiados (8 guipuzcoanos, uno de
los cuales se lleva dos galardones, dos vizcafnos y una alavesa). Los primeros, segundos
y terceros clasificados tanto en narraci6n como en poesfa de las dos categorfas han
recibido 50.000, 40.000 y 30.000 pesetas respectivamente. Tambien se ha hecho entrega
de una ayuda simb61ica de 10.000 pesetas al profesor 0 familiar que ha ayudado al
joven en la confecci6n del trabajo. En esta edici6n resulta resenable que un mismo
profesor ha dirigido cuatro de los trabajos premiados, mientras que otro de los gana
dores no recibi6 ayuda de ningun adulto.

Los doce trabajos premiados seran reunidos en un !ibro que se pub!icara este mismo
ano. Durante el acto celebrado hoy se ha presentado tambien el volumen que reune las
obras galardonadas y mencionadas en la edici6n de 1997.

* * *



R. M. AZKUE SARIAK 1998

1998.eko SARITUAKIPREMIADOS 1998

A MAILAICATEGORIA A (Edad: 10-13 urte) (242Ian/242 trabajos)

665

Epaimahaia/Jurado: Amagoia Lopez de Larruzea, Gerardo Markuleta
eta Manu Lopez Gaseni.

NarrazioaINarracion (221Ian/22l trabajos)

I. saria/I.er premio:

2. saria/2.o premio:

3. saria/3.er premio:

Malen Zobaran Santos (Busturia)
Seber Altube ikastola (Gernika)
Izenburua-Tltulo: Joan doa, etorri dator
Laguntzailea/Ayudante: Luis Carbonell
Oiartzabal

Ane Larrafiaga Epelde (Azpeitia)
Karmelo Etxegarai ikastola (Azpeitia)
Izenburuaffftulo: Baso babestua
Laguntzailea/Ayudante: Mikel Sarasua
Imaz

Argia Akarregi Garalde (Ondarroa)
Txomin Agirre ikastola (Ondarroa)
Izenburuaffftulo: Zonbisorginak
Laguntzailea/Ayudante: Marfa Luisa La
rreina Ibarlucea

OlerkiaJPoesia (21Ian/2l trabajos)

I. saria/I.er premio:

2. saria/2.o premio:

3. saria/3.er premio:

Iban Izagirre Uranga (Azpeitia)
Karmelo Etxegarai ikastola (Azpeitia)
Izenburuaffftulo: Eromena... amen
Laguntzailea/Ayudante: Mikel Sarasua
Imaz

Ainhoa Aranberri Eizagirre (Zestoa)
Karmelo Etxegarai ikastola (Azpeitia)
Izenburuaffftulo: Maitasunaren arrastoa
Laguntzailea/Ayudante: Mikel Sarasua
Imaz

Amaia Bereziartua Paredes (Azpeitia)
Karmelo Etxegarai ikastola (Azpeitia)
Izenburuaffftulo: Badakit
Laguntzailea/Ayudante: Mikel Sarasua
Imaz
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B MAILAICATEGORIA B (Edad: 14-17 urte) (249 lan/249 trabajos)

Epaimahaia/Jurado: Xabier Altzibar, Joan Otaegi eta Joseba Butron.

NarrazioaINarracion (153 lan/153 trabajos)

1. saria/1.er premio:

2. saria/2.o premio:

3. saria/3.er premio:

Imanol Carballo Tolaretxipi (Pasai San Pe
dro)
Pasai Lezo lizeoa
IzenburuaITitulo: Aingerua naiz
Laguntzailea/Ayudante: Julen Ezkudia
Mujika

Naiara de Miguel Pinillos (Mafiueta-Bafios
de Ebro)
Assa ikastola (Lapuebla de Labarca)
IzenburuaITitulo: "EI mejor descanso"
Laguntzailea/Ayudante: Enrike Fernandez
de Pinedo

Nerea Perez Anguas (Irun)
Pio Baroja Institutua (Irun)
IzenburuaITitulo: Batek daki
Laguntzailea/Ayudante: Jon Puy Maiez
kurrena

OlerkiaIPoesfa (96 lan/96 trabajos)

1. saria/1.er premio:

2. saria/2.o premio:

3. saria/3.er premio:

Imanol Carballo Tolaretxipi (Busturia)
Pasai Lezo lizeoa
IzenburuaITitulo: ltsasoa
Laguntzailea/Ayudante: Julen Ezkudia
Mujika

Irati Goikoetxea Asurabarrena (Beasain)
Alkartasuna Iizeoa (Beasain)
IzenburuaITitulo: Soberakinekin jolasean
Laguntzailea/Ayudante: Joxe Goikoetxea
Jauregi

Ifiaki Gurrutxaga Zubimendi (Orio)
Lizardi Institutua (Zarautz)
IzenburuaITitulo: Korrespondentzia erra
tua da nirea
Laguntzailea/Ayudante: Ez



BBK·EUSKALTZAINDIA:
"R. M.a AZKUE" SARIA

A MAILA (10·13 urte)

Narrazioaren alorrean, lehen saria jasotako ipuinean, joan doa, etorri dator itsas
giroko herri kontakizun bat txukuntasun handiz berritu izana nabarrnendu genuen. Bi
garren sarituari buruz, Baso babestua, animismoaren erabilera eta jakinarazi nahi duen
mezu ekologikoa dira azpimarragarriak. Hirugarrenean, Zonbisorginak izenekoan, eus
kal mitologiaren eta terrorezko zinemaren uztarketa bitxia saritu nahi izan genuen.

Poesiaren alorrean, orohar, lirikotasun tonuan eta baliabide poetiko modemoak era
biliz ederki burututako maitasunezko poema intimistak izan dira saritu ditugunak.





"R. M.a AZKUE" SARIA

Bilbo, 1999-III-12

IDAZLE GAZTEENTZAKO LITERATURA SARIA

14-17 urte

Aurreko urteetan bezala, zerbait orokorra aipatu nahi dugularik, ezin dugu albora
utzi lanen kopurua. Olerki sailean aurreko urtekoaren parekoa izan da: 98. Baina na
rrazioan bikoiztu egin da: aurreko urtean 71eta, 1998garrenekoan: 150. Horrez gainera,
testuen lantze eta aurkezte maila igo egin da jeneralean. Epaimahaikook eskertu egiten
ditugu Ian txukunak.

Dena dela, aurten zerbait pertsonalagoa esan nahi genuke, bidezko baldin bazaigu,
behintzat.

OLERKIA. B

Lehenengo saria: ltsasoa.

Autorea: Imanol Carballo Tolaretxipi. Pasai San Pedrokoa.

Itsasoaren ikuskera poetikoa eta pertsonalizatua. Deskribapena. Kontenplazioan ba
kez dago kontalari poetikoa haren ederra dastatzen. Zerbait berri ekartzen saiatu da.

Bertso askean emana.

Tonuz egokia. Kontenplazio baketsu gozamenezkoa poetak dakarrena. Paralelis
moaz eta similikadentziaz baliatzen da poema eraikitzerakoan. Tonuaz gainera, beste
hainbat baliabide poetikoz jantzia, iruditeriaz homitua, pertsonifikazioz biribildua. In
tuizioa eta ofizioa erakusten ditu egileak.

Hizkuntza ondo erabilia.

* * *
Bigarren saria: Soberakinekin jolasean.

Autorea: Irati Goikoetxea Asurabarrena. Beasaingoa.

Gaia originala. Zeri heldu ondo pentsatu duo Ez du lehen kolpean hautatu gaia eta
forma. Bertso neurtuan mamitua; hamarreko haundian. Monorrimoan osatua. Neurriari
zehatz heltzen dio, naturaltasuna galdu gabe.
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Hondakinez baliatuz, edo, hobeki esanda, soberakinez baliatuz hainbat gauza egin
ditu: kometa, sorgina, Txiribiton, Urolako trena. Jolas poesia da. Aparteko naturaltasuna
somatzen zaio kontaketan eta bertsoa eraikitze moduan. Estrofa bakoitza poematxo be
tea da, bukaeran, epifonema gisa, soberakinez zer gauzatu duen aitortzen duo

Hizkera egoki darabil.

* * *
Hirugarren saria: Korrespondentzia erratua da nirea.

Autorea: Inaki Gurrutxaga Zubimendi. Oriokoa.

Maiteari diosala eta agurra da olerki honetan gauzatua. Irudi literario originalez
egina den ikuskera poetikoa eskaintzen digu autoreak.

Bertso askean emana. Olerkia bi gorputzetan gauzatua da.

Iruditeria berria maite du olerkariak. Aide horretatik topikoak albora utzi nahi izan
ditu eta maitasuna adierazteko irudi mundu berriagoan eraiki. Poetizitate landua era
kusten du autoreak, sentimendu heziak, artifizioaren agindura daudenak.

Hizkera ondo erabilia.

* * *

NARRAZIOA. B

Lehenengo saria: Aingerua naiz.

Autorea: Imanol Carballo Tolaretxipi. Pasai San p'edrokoa.

Yonkiaren istorioa. Ondo irudikatua. Kontaketa, baina, aldi berean, une bakoitzari
dagokion generoa erabiliz gauzatua: kontaketa, elkarrizketa, poema, deskripzioa. Kon
tatzeko modu airoso eta argia. Ganbelua eta Yonkiaren arteko elkarrizketa bizia. Yon
kiaren zorabioaren errepresentazioa trebeki gauzatua.

Fikzio landua. Lortua benetan egoera bakoitzari dagokion generoen erabilera.

Tonua egoerari egokitua. Amaierako sorpresa. Ironia tonu disimulatua, irakurleari
etengabe irribarrea eragiten diona.

Hizkera trebeki erabilia

* * *
Bigarren saria: El mejor descanso.

Autorea: Naiara De Miguel Pinillos. Minueta (Banos de Ebro) Arabakoa.

Ehorztetxe bateko langile bihurtu da protagonista INEMen lana eskatu eta gero.
Istorio barregarria da. Edozein lanetarako prest zegoen gazteari eman dioten Ian honetan
lehen gaua da. Ugazabak azaldu dio gau horretan zer Ian egin behar duen eta joan da
bera gaztea bakarrik utziaz. Loak harrapatu du lehenengo. Gero, ezustean, ehorztetxean
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sartu zaio andre zahar bat bere eskuetan motoserra duela. Ez bat eta ez bi han hasi zaio
lehen mailako aberatsen hilkutxak motoserraz zatitzen. Andrearekin dituen istiluak eta
ondorengoak barregarriak dira.

Kontaketa-elkarrizketa da. Bizia. Hizkuntzen nahasturaren grazian oinarritua. Na
hastura hori ez gaizki hitz eginaren araberakoa. Gaur egungo kultura ezberdinen elka
rrekin bizitzearen araberakoa baizik.

Hizkuntza desberdinen jolasa. Esperpentoa. Ironia eta barrea.

* * *
Hirugarren saria: Rafek daki.

Autorea: Nerea Perez Anguas. Irungoa.

Kazetari batek xakelari batekin bizitzen duen istorioa, hain zuzen. Istorio polita.
Kazetariak ikasle zelarik xakelariarekin izandako harremanak; gero, galdu egiten dira
ikasketak amaitu ondoren. Xakelariak izena aldatzen du eta ospe handiko xakelari egiten
da. Biok gorde dute bihotzean noizbait elkarrekin topo egiteko itxaropena. Azken unean
bat egiten dute, hain zuzen, beste erreportaia bat egiterakoan.

Egitura landua. Kazetariak eta xakelariak hizkera ezberdina egiten dute. Ahots ka
rakterizatuz hornituak daude kontaketan. Ideiez, pentsamenduz, istorioz elkarren osa
garri dira bi pertsonaiak.

Aipagarriak dira hizkera erregistroak. Hi ahotsetako jokoa. Hitano I zutanoz gau
zatua. Letra molde desberdinez irudikatua.





EUSKARAREN KONTSEILUAK
EUSKALTZAINDIARI OMENALDIA





OMENALDIA EUSKALTZAINDIARI

1998-XIl-19, GasteiziEuropa Jauregia

Xabier Mendiguren,
Kontseiluko idazkari nagusia

Euskaltzaindia, herri-agintariok, jaun-andreok:

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren eta euskalgintza guztiaren izenean
ongi etorri eta eskerrik asko Euskaltzaindiari omenaldi honetan esku hartzera etorri za
reten guztioi.

Seguraski arrazoi asko daude Euskaltzaindiari eskerrak eman eta ageriki omen egi
teko, izan ere Euskaltzaindian euskararen zerbitzuan emandako urte luzeak eta egindako
ekarpenak ugariak eta askotarikoak izan baitira. Horien guztien berri emateko Harits
chelhar jaun euskaltzainburua arituko da laster, ohikoa duen kemen eta suharraz. Eta
ez iraganekoez soilik, baita etorkizunean Euskaltzaindiak egin nahi dituenez ere.

Nik neuk, Kontseiluak Euskaltzaindiari gaurko ekitaldi hau eskaintzeko ditugun bi
arrazoi aipatu nahi ditut, besteak beste:

Batetik, orain 30 urte euskara batzeari ekin izana. Euskaltzaindia bere sorreratik
bertatik arduratu izan duen auzia da euskalki desberdinetan banaturiko gure hizkuntza
batzearena; hala ere, gerra eta ondorengo isiialdiaren ondoren 1968an ekin zion batze
prozesuari, irakaskuntzak eta belaunaldi berriak euskalgintzan sartzeak indar nabaria
rekin sentiarazi baitzuen premia hori. Luis Mitxelenaren eskutik Arantzazun egin zen
biltzar hartan ezarri zen gaur ezagutzen dugun euskara batuaren etxagintzako giitzarria.
Erabaki hura eta ondorengo urratsak ezinbestekoak izan dira gaurko euskararen eta eus
kalgintzako taldeen aurrerabiderako. Horregatik, gaur egun Euskararen Gizarte Erakun
deen Kontseiluan bilduta dauden 57 elkarteren izenean, eskerrik beroenak eman nahi
dizkiot Euskaltzaindiari -iraganeko eta oraingoari- hemen ageriki, euskara batze horre
tan egin dituen ekarpen handiengatik. Hori gabe ezinezkoa izango zatekeen gaur egun
irakaskuntzan lortu duen hedadura eta egungo gizartearen premietara egokitzea, hitz
batean modernotu eta gaurkotzea. Euskal Herrian zehar egunero Ianean aritzen garen
milaka irakasle, idazle, itzultzaile, kazetari eta abarren lana erraztu eta hobetu duelako.
Jakina da, Leizarraga, Axular, Etxeberri, Mendiburu, Mogel, Iturriaga, Afiibarrorengan
-antzinakoenak baizik ez aipatzearren-, nabari zen euskara batuaren mira eta amets hura,
gure mendean eta bereziki bigarren atalean burutu da eta gertakari hori funtsezkoa da
euskararen biziraupenerako.

Bestetik, duela 20 urte, "Bai euskarari" goiburupean Euskaltzaindiak egin zuen
kanpaina hura gidatu eta arrakastaz burutu zuelako ere ongi merezia du omenaldi hau.
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Diktaduraren gau luze eta iluna bukatu eta aro politiko berri baten atarian Euskal
tzaindiak eta orduko euskalgintza xumeko indarrek begirada argikuslearekin ekin zioten
Euskal Herriko gizarte zanpatua inarrosiko zuen deiadar zolia egiteari. Euskaltzaindiak
eta laguntzaile-andana beharginak urtez urte indartuz eta handituz joango zen prozesua
abian jartzea lortu zuten. Horregatik gaur hemen Euskaltzaindiarekin batera, kanpaina
arrakastatsu haren euskarri eta eragile izan zirenak ere aipatu eta omendu nahi dira.
Bejondeizuela guztioi!

20 urte geroago nabarmen hazi, ugaldu eta aberastu den euskalgintzako baratza ge
hientsuena bere baitan biltzea lortu duelarik, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontsei
luak "Bai Euskarari" kanpaina haren lekukoa hartu eta "XXI. mendeko akordioa" goi
burua aurretik ezarriz beste kanpaina eragile eta indartsu bat antolatzea lortu duo

* * *
Gaurko kanpaina honek asko zor dio orduko hari. Egia da, ordutik hona, euskarak

urrats handiak egin dituela hezkuntzan, kulturan, Unibertsitatean eta komunikabideetan,
oro har, eta seguraski orduko kanpainagileek amestu ere ez zutela egiten gaur egungo
egoera. Zentzu horretan baikor egon eta etorkizunari ilusioz begiratzeko eran gaude,
baina orduan bezala gaur ere etorkizuna ez daukagu ziurtaturik Euskal Herriko lurralde
batzuetan, eta orokorrean ere nekez aurre egin diezaiekegu etorkizuneko erronkei, bal
din eta gizarte-sektore guztietara, lanarenera bereziki, euskararen erabilpena hedatzen
ahalegindu ezean.

Orduan bezala gaur ere "Bai Euskarari" esaten jarraitu beharrean gaude, baina
oraingoan gizarte-eragileei dei berezi bat eginez gero eta ugariago diren haur eta gazte
euskaldunentzat etorkizunean gizartearen sektore, erakunde, elkarte eta enpresetan, Eus
kal Herri osoan zehar, abegizko egitura euskaldunduak lehenbailehen prestatzeko es
katuz. Horiek gabe lehen urteetan egiten diren inbertsioak oso murrizturik gelditzen
baitira lanaren munduan sartzeko orduan batik bat. Hori lortu ahal izateko eskatzen ditu
Kontseiluak eta euskalgintzak gizarte-osoaren akordioa eta konpromisoa, zeinek bere
egoera eta borondatetik urratsak etengabe egin ditzan, euskaldun izatea etorkizunean
gero eta erosoagoa gerta dadin.

Beraz, nola euskara batzea hala euskara azkartu eta bultzatzea, duela 30 eta 20 urte
jazotako gertakari haiek inoiz behar adina Euskaltzaindiari eskertuko ez dizkiogun egin
tzak izan dira, eta gaur egun baino askozaz baliabide gutxiago eskuan zituen garaietan.

Puntu honetara iritsirik, esan beharra daukat, Euskaltzaindiaren iraganeko ekarpe
nak aitortu eta omentzea ongi egonik ere -eta helburu horrek bildu gaitu gaur hemen
Euskaltzaindiak une honetan eskuartean dituen eta etorkizunean izango dituen egitekoen
garrantzia ere aipatu nahiko nukeela. Jakina da Euskaltzaindiak garai desberdinak eza
gutu dituela politika, gizarte-bizitza eta euskalgintzari berari dagokienez eta aldian-al
dian egokituz joan dela herri-agintariek eta gizarteak eman dizkioten baliabideak era
biliz bere helburuak betetzeko. Bestalde, baliabideak aipatzean era askotakoak izan
daitezkeela gogorarazi nahi dut, ez ekonomiko soilak, nahiz eta sarritan eta neurrihandi
batean lotura estua izaten duten diruzko laguntzarekin.

* * *
Nik neuk Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren idazkari naizen aldetik
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gure baitan dauden 57 elkarteen aldekotasun, atxikimendu eta oinegitura bere lanerako
baliagarri izan daitekeen heinean eskaintzen diot. Eta bide batez gure euskal gizarteak
gero eta lastertasun handiagoarekin eskatzen dituen zerbitzuak eskaintzeko gaitasuna eta
bitartekoak izatea opa diot.

Uste dut gaur egun eta etorkizunean euskalgintzaren,aldekotasuna beti izango duela
aitortzea baliozko gertatuko zaiola, Gainera, hasieratik beretik Euskal Herri osoan eta
osoarentzat Ian egin duen erakundea izanik, maila guztietako herri-agintaritzen laguntza
beti izango duela zinez uste dut, etorkizunari begira dituen erronkei erantzuteko, eta zer
esanik ez, gero eta indartsuagoa den euskalgintzako milaka eta milaka profesionalen
atxikimendu eta prestutasuna bere gidaritza onartzeko,

Haziz doan euskararen mundu honetan Unibertsitatearekiko lankidetza ere ezin
besteko eta ondorio biderkatzaile handiko ari da gertatzen euskararentzat, eta bertan alor
desberdinetan lanean ari diren aditu euskaltzaleekiko harremana garrantzi handikoa ger
tatuko da euskararen etorkizunerako, Ziur nago Euskaltzaindiak jakingo duela guztie
kiko zubiak egoki ezartzen, eta dagoeneko badituenak sendotzen orain arte bezain fruitu
egokiak ematen jarraitzeko, azken batean horixe baita gizartearekiko lokarriak estutuz
etorkizuneko erronkei irtenbideak bilatzeko biderik egokiena. Baina badira Euskaltzain
diari eska ezin lekizkiokeen lanak ere, eta horiek hizkuntzari dagokionez adin-nagusi
tasunari iritsitzat jotzen ditugun euskaldun guztiek eta bakoitzak hartu beharko ditugu
geure gain, banaka zein taldeetan elkarturik. Azken aldi honetan sortzen ari den giro
politiko berrian -ez da topikoa Euskal Herriarentzat aro berri baten atarian gaudela esa
tea-, ziur nago, euskarak inoiz baino indar, borondate eta adostasun gehiago bildu ahal
izango duela bere inguruan eta horixe izango dugula guztiok XXI. mendean euskarak
garapen osoa lortuko duen bermerik sendoena herri-eta gizarte-erakundeen arteko lan
kidetza leial eta zintzoan.





EUSKARAREN GIZARTE KONTSEILUAK
EUSKALTZAINDIARI OMENALDIA

Vitoria/Gasteiz, 1998-Xll-18

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Euskararen Gizarte Kontseiluko jaun-andereak,
Agintari jaun-andereak,
Euskaltzainkideak.
Jaun-andereak, agur.

Pozik hartzen dut hitza areto nagusi honetan eta, berehala, eskertzen zaitut Xabier
Mendiguren jauna, orain bertan zure ganik entzun dudan mintzaldiaren gatik. Euska
raren Gizarte Kontseiluak omenaldi bat eskaintzen dio gaur Euskaltzaindiari. Etorria da,
beraz, omentzeko garaia eta uste dut Euskaltzaindia ohoratua dela omenaldi honekin.

Errana dut jadanik bertze biltzar batean zortzi zenbakiarekin bukatzen delarik urtea
zoriontsua dela Euskaltzaindiarentzat. Adibidez, 1918: Euskaltzaindiaren sortzea, 1968:
urre-ezteietako egin zen Arantzazuko biltzar famatua; 1978: Bergarako biltzarra eta Bai
Euskarari ezin ahantzizko kanpaina; 1998: hogei urteren buruan, lema berarekin Eus
kaltzaindiari egiten zaion omenaldia.

Hogei urte iragan dira. Bai Euskarari kanpainaren eragileei -batzu zenduak, bertze
batzu hemen gurekin direnak- oroitaraziko diet Aita Villasantek, orduko euskaltzain
buruak idatzi zuena orduan:

"Bittor Artola, Ifiaki Azpitarte, Pedro Marfa Basafiez, Jose Marfa Beaskoe
txea, Jon Castafiares, Juan Marfa Covian, Alberto Elorriaga, Enrique Ibabe,
lfiaki Juaristi eta 1. J. Zearreta.

Jaunak,

Guztiok dakigu nolako eragina, nolako zizarra eta oihartzuna izan zuen
Bai Euskarari kanpainak.

Kanpaina horren eratzaileak bada, une hontan hementxe ditugu geure ar
tean, geurekin. Gizon prestu hoiek gabe ez genuen ezer egin ahal izango. Jaun
hoien buru-bihotzetan erne zen kanpaina hori egiteko lehen asmoa Beroiek
antolatu zuten, beroiek etengabe egon dira gainean, eta beroiei esker bere hel
buruak lortu ditu kanpaina horrek. Beroien laguntza, oso-osoko ardura eta
emaitza gabe Euskaltzaindiak ezer gutxi egin zezakeen. Arlo hoietan trebe
direnen eskua behar-beharrezkoa genuen, eta jaun hoiek eskua ezezik baita
bihotza eta astia eta dena eman digute.



680 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Kanpaina bukatu da, baina Euskaltzaindiak ezin ahantz ditzake jaun
hauek.

Eskerrak ematen dizkiegula esateak badu halako hitz hutsal eta hotz baten
itxura. Ordaindu, berriz, guk ezin ordain diezaiekegu, inondik eta inolaz ere,
euskaragatik eta Euskaltzaindiagatik jaun hoiek egin duten lana."

Hogei urteren buruan ez du Euskaltzaindiak ezer ahantzi, hor dauka gogoan jaun
hoiek egin zuten Ian baliosa euskararen eta Euskaltzaindiaren onerako. Hortakotz erre
pikatzen ditut, gaur, Aita ViIIasantek erran zituenak 1978-ko irailaren 29-an.

Norbait omendua bada, zerbait egin duelako da; pentsa dezagun zer egin duen Eus
kaltzaindiak, azken hogeita hamar urteotan, 1968-tik orain arte. Koldo Mitxelena zenak
erakutsi zuen bidetik ibili da Euskaltzaindia. Hamar urtez batu du Oftografia "h" famatu
hura barne, deklinabidea, erakusleak, aditz laguntzaiIea, ikusirik euskaldun gehienek
onartzen zituztela Euskaltzaindiaren proposamenak, erabakiak hartu zituen 1978an Ber
garako biltzarrean. Geroztik ez da 10 egon Gramatika batzordea, batu dituelarik hikako
formak eta joskera aztertzen hasi. Hor daude lekuko agertu diren lau Iiburukiak.

Hiztegi batzordea ez da alferrik egon.

Berrikitan agertu da Orotariko Euskal Hiztegiaren hamaikagarren Iiburukia. Den
bora berean Euskaltzaindiak hiztegi batuko formak aztertzen ditu hilabetero, hogei mila
hitz eskainiko dituela 2000. urterako.

Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa Dialektologia batzordearen eskuetan dago. Lan ika
ragarria, 2.800 galdera egin direlarik Euskal Herriko 145 herritan. Datorren urtean ager
tuko da Atlasaren lehen liburukia 300 mapekin. Aspaldiko ametsaren gauzatzen ari da
Euskaltzaindia.

Onomastika batzordearen lanetan ikus daitezke herri-izenak, pertsona-izendegia,
euskal deituren-izendegia, herriei eta jendeei eginikako erantzunak milaka. Exonomas
tika aztertuz (atzerrietako hiri, mendi, ibaien izenak) euskara batuari mesede handiak
egiten dizkio.

Literatura batzordeak antolatzen ditu Jardunaldiak gai batzu hautatuz hala nola ipui
nak, antzertia, paremiologia edo euskal literaturak dauzkan idazleak aztertuz: Elizan
buru, Lizardi, Oihenart eta iaz Eusko Ikaskuntzarekin apailatu du biltzar nagusi bat Hen
daian eta Saran Anton Abbadiari eskainia haren heriotzaren mendeurrenakari.

Jadanik aipatu ditut argitalpen batzu (hiztegia, gramatika, AtIasa), baina ez nituzke
ahantzi nahi Onomastikakoak (16 liburuki), Euskararen lekukoak deritzanak (19) eta
Iker sailekoak (11). Gehitzen baldin baditugu Euskera aldizkaria eta Arauak, neurt dai
teke zer izan den Euskaltzaindiak Euskal Herriari egin dion emaitza: orrialdeak milaka,
hamar milaka ere, dudarik gabe.

Jagon Sailak ere badu berea, bete du bere eginbidea urte latz haietan, hartuz bere
gain bertsolaritza, alfabetatze kanpainak eta abar. Geroxago utzi ditu bertzeren eskuetan
bakoitzak behar baitu berea egin. Halere pentsatzen dut bi gogoeta egin behar dituela
Jagon Sailak geroari buruz: aIde batetik, euskara egoki bat bultzatu eta agertu komu
nikabideen aurrean eta irakaskuntzan bereziki eta, bertzetik, euskararen estatusa zaindu,
ez baita berdina Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako Foru Erkidegoan eta Ipa
rraldean.
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Erran nezake ere Euskaltzaindia Euskal Herriaren, Euskal Herri osoaren zerbitzuko
dela hiri nagusietan dauzkan ordezkaritzei esker, bere egoitzan dituen biblioteka eta
zerbitzu guziei esker. Egia da zerbitzu publiko izanez diru publikotik bizi dela eta be
harrezkoak dituela baliabide guziak izan diten dirubaliabideak edo gizabaliabideak. Pa
rada honetaz baliatzen naiz gure agintariei eskerren bihurtzeko orain arte emaiten diz
kiguten ahalen gatik pentsatuz ere gure beharrak gero eta handiagoak direla nahi
balinbadugu, tresnerian adibidez, III. milenioan sartu burua gora.

Euskaltzaindiari egiten zaion omenaldi honetan nola ez aipa Koldo Mitxelenak
erran zuena Bergarako biltzarrean, duela orain hogei urte:

"Arantzazukoaz eta ondorengoez oroitzen naizenean gogoan barrena suma
tzen dudana poza da eta ez damua."

Euskaltzaindiaren izenean zer erran dezake orain Euskaltzainburuak, ikusiz azken
hogeita hamar urtetan egin den lana, euskarak ukan duen bultzada, euskara batuak ukan
duen haurtzaroa XXI. mendean gerturik izaiteko eta betetzeko Euskal Herri osoko ere
mu guzia hizkuntza ofizial gisa? Bai, errepika nezake senditzen dudala poza eta damu
izpirik ez.

Segitzen zuen Mitxelenak erranez:

"Erabakirik onena hartu zuen (Euskaltzaindiak) Euskal Herriari euskaldun
guztiak minduko bazituen ere, aspaldixko zor ziona: batasun bidetik, gerotik
gerora ibili gabe, gogotik eta deliberatuki abiatzea."

Hogei urteren buruan erran nezake ez dela gerotik gerora ibili Euskaltzaindia, ez
dela luzamendutan sartu, aldiz gogotik eta deliberatuki abiatu dela euskara batuaren
bide luze horretan. Aipatu ditut egin diren lanak eta ez dizkit nehork ukatuko azken
mende laurden honetan agertu diren etekinak.

Euskararen bultzada eta aurrerapena zor diogu oraiko euskaltzainen belaunaldiari,
ez bakarrik euskaltzainei baina ere Euskaltzaindiaren batzordeetan sartuak direnei, izan
diten euskaltzain urgazle edo Unibertsitateko ikerle edo irakasle, Euskaltzaindiak biltzen
baititu Euskal Herriko unibertsitate guziak Hegoaldekoak nola Iparraldekoak. Horretan
datza Euskaltzaindiaren idekidura eta indarra. Duela hogei urte sortu zuen Rai Euskarari
lemari jarraikiz Euskaltzaindiak beteko ditu bere xedeak eta helburuak agintarien eta
euskaltzale guzien laguntzarekin. Atzo bezala, orain eta bihar ere, Ekin eta jarrai duela
gogoan aldarrikatuko du Rai Euskarari.
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DURANGOKO XXXIII. EUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA

1998.eko abenduaren 3, 4, 5, 6, 7 eta 8an.

1. L. Lizundia - R. Badiola

EUSKALTZAINDIAREN AZKEN ARGITALPENEN AURKEZPENA

Aurkezleak:

1. Jose Luis Lizundia, euskaltzain urgazlea, Euska1tzaindiko idazkariorde-kudea
tzailea eta Onomastika batzordeko kidea.

2. Ricardo Badiola Uriarte, euskaltzain urgaz1ea eta Euskaltzaindiko argitalpen
eragilea.

AURKEZTU DIREN ARGITALPENAK

1. Euskaltzandiaren Arauak: lehen karpeta.

1. karpeta: 1994-1997: 1. zenbakitik 75.rainoko Arauak barnetzen ditu: CD-ROM
interaktiboan.

2. ARAUAK 2. karpeta: 1997-X: 76. zenbakitik 84. artekoak.

3. A. d'Abbadie: 1897-1997: Euskaltzaindiaren XIV. Biltzarra. Hendaia, 1997.

4. Nomenclator de Apellidos Vascos I Euskal Deituren lzendegia.

5. D.G. V. IOrotariko Ellskal Hiztegia: Kor- Maj. XI. liburukia.

6. Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: '1997.eko literatura sariak' eremuko
irabazleen liburukiak, hots:

6.1. 1puinak eta bertsoak: R. Maria Azkue saria, 1996.

6.2. Hizkllntza, Kllltllra eta gizartea: Mikel Zarate saria, 1997.

6.3. Nada de aglla en Madrid: Txomin Agirre saria, 1997.

6.4. Kea Ilrruntzen: Felipe Arrese Beilia saria, 1997.

6.5. Bllrdindenda: Toribio Altzaga saria, 1997.

AURKEZTEN DIREN LIBURUKIEN EDUKIAZ

1. Euskaltzaindiaren ARAUAK: karpetak: eta 2. Lehen karpeta 1994.eko urrian
hasi zen eta 1997.eko irailean bukatu, alegia hiru urte bitarteko ARAUGINTZA sartzen
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da lehen karpeta honetan. Berton frogatu ahal duzuenez lehen zenbakitik 75 artekoak
dituzue.ARAUrik aipagarrienak honakook dituzue: aurrizkien erabilera: bait-, ba-; -z
gero; singular hurbila: hau guztiau; zenbakien deklinabidea: hiru, lau ... ; atzizkiena: 
zio: administrazio, segizio, zibilizazio... ; bat eta batzuk-en deklinabidea; benetako, ohi
ko, betiko; iritzi, arazi; adizki alokutiboak edo hikako moldearena: ninduen: nindian,
nindinan... dakusat: zakusaatl zekusaat, zakusanatl zekusanat; daroat: zaroaatl ze
roaat... zaroanatl zeroanat... ; diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea: lau, gau... ;
hiztegi batua: a-. ... iguzki/ eguzki... ; Munduko estatu izenak, hiriburuak eta herritarren
izenak; Munduko geografiako zenbait izen: mendiak, ibaiak, itsasoak: Alpeak... Da
nubio... Bizkaiko Golkoa... Ozeano Barea... ; orduak nola esan: hamarrak hamar gutxi!
hamarrak hamar gutxiago... ; zenbakien deklinabidea: hiru, lau... ; Mundu zabaleko
uharte nagusiak: Azoreak I Azore uharteak; Siberia Berriko uharteak;...

* * *

2. Euskaltzaindiaren ARAUAK 2. KARPETA: 1997.eko azarotik aurrera eta
76.zenbakitik gorakoak: izen klasikoak; euskal aditz laguntzailearen berrargitalpena...

Karpeta honetan:

76. Araua: Latin eta greziar pertsona-izen klasikoak euskaraz emateko irizpideei
buruzko erabakia: adibidez: Adrasto, AntiokQ, Bruto, Dario, Epikuro, Eskilo, Fedon,
Gaio, Hadriano, Isokrates, Juliano, Karo, Kleopatra, Lisipo, Lukulo, Martzial, Neron,
Olinpias, Perikles, Platon, Regulo, Saio, Tales, Tiberio, Ulpiano, Vero, Vitruvio, Xer
xes, Zeltso, Ziro...

77. Hiztegi Batua: Ihabali-irudi berbetaraino,

78. Aditz laguntzaile batua: naiz, gara, natzaio, nakion, diezaioan, zenidaten...,

79. Hiztegi Batua: irudialdatu-jorratzaile berbetarainokoa,

80. Hiztegi Batua: josi-koala berbetarainokoa,

81. Hiztegi Batua: koartel-kontsultatu hitzetarainoko zerrenda,

82. Grezia eta Erromako pertsonaia mitologikoak, adibidez: Ariadna, Bako, Edi
po, Febo, Helena, Ikaro, Kako, Jupiter, Leto, Minerva, Nartziso, Orfeo, Peelope, Remo,
Saturno, Teseo, Urania, Venus Zeus, Zirtze...

83. Hiztegi Batua: kontsumitu-lan artekoak.

84. Hiztegi Batua: lanabes-lekoa zerrenda.

* * *

3. A. d'Abbadie: 1897-1997: Agiriak. Hendaia, 1997.eko iraila. Liburuki honek
Biltzarreko lau ekitaldiren berri eskaintzen digu. Eusko Ikaskuntzak eta Euskaltzaindiak .
Anton Abbadiaren mendeurrenean, 1997ko irailaren 24tik 26ra antolaturiko Biltzarrean
aurkeztu txostenekin paratua.

Ekitaldiotan, besteak beste, hamar euskaltzain osok parte hartu zuten.
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Argitalpen honetan, guztira 47 txosten azaltzen zaizkigu, alegia, 24 euskaraz, 12
gaztelaniaz eta II frantsesez. Aipatu Nazioarteko Biltzarrean Euskal Herriko Uniber
tsitateko irakasleak, Deustukoak, Pauekoak, Baionakoak, Pariskoak eta Bartzelonakoak
izan ziren, besteak beste, partaide.

Konparatzen baldin badugu Anton Abbadia hil zen urtean Donibane Lohizunen,
"Societe d'Ethnographie Nationale et d'Art Populaire" erakundeak antolatu Biltzarrean
gertatutakoarekin, hots, bertako testu behinenak La Tradition au Pays Basque (1898)
liburukian batuak, denak frantsesez zirela -salbu Casals, Becas, Otafio eta Diharassarri
koplarien euskal bertso sarituak-, pentsa genezake Anton Abbadia bere gazteluko hi
lobitik iratzarriko balitz poztasun edo bozkarioz beteko litzatekeela, ikusiz nola ehun
urteren buruan beraren oroimena ez den itzali, 1851ean, ereiten hasi zen hazia fruitu
ederrik ematen ari dela, berak hasitako obrak baduela jarraitzailerik, ez zela alfer-Iana
izan, eta Euskal Herriak oraindik bizirik dirauela.

Bestalde eskerrak azaldu nahi dizkiegu jarraiko erakunde-entitateei eskainitako ba
sesarengatik bai Biltzarra egiteko eta liburukia argitaratzeko orduan ere, alegia:

Akitania-Euskadi-Nafarroa Lankidetza FondoalFondo de Cooperaci6n Aquitania
Euskadi-Navarra.

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa SailalGobierno Vasco.
Dpto. de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n.

Conseil General des Pyrenees Atlantiques,
Region Aquitaine.

Hendaiako Udala,
Sarako Udala.

Euskal Herriko UnibertsitatealUniversidad del Pals Vasco,
Upresa 5478. Bordeaux III / CNRS.

* * *
4. Nomenclator de Apellidos Vascos / Euskal Deituren Izendegia.

Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak prestatu eta batzordeko idazkari den Mi
kel Gorrotxategi Nieto jaunak paratua. Eta paratzailearen laguntzailea Jose M. Fernan
dez Anakabe izan da.

Argitaratzaileak:

Madrileko Justizia Ministerioa,
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila,
Euskaltzaindia.

Liburuki honetan ez dira ageri euskal deitura guztiak. Egun arruntenak direnak sar
tu dira, egokitze arazoak izan edo ez, eta ia ez dira sartu joan diren mendeetan korritzen
zutenak, ezta gure egunotan erabilerarik ez dutenak edo galdu direnak ere.

Argitalpen honetan erabakitako egokitzapenaz aurreko idazkera-tradizioa eteten da.
Hala eta guztiz, etenak ez luke inor harritu behar. Izan ere, euskal deituren itxura aldatuz
joan da garaitik garaira, Administrazioko hizkuntzen (gaztelania, frantsesa eta gaskoie-
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ra, batez ere) usarioekin batera. Horregatik gertatzen zaizkigu harrigarri Navasqiies edo
Ybarra bezalako egungo deiturak, behialako idazkeren lekuko. Aipatzekoa da, orobat,
garrantzi handikoa baita, hizkuntza horien fonetika rnoldeetarako egokitzea, adibidez,
Mendiburu, Ipar Euskal Herriko dokurnentazioan Mendiboure, eta Hegoaldean, batzue
tan, Mendiburo.

* * *

5. Diccionario General Vasco / Orotariko Euskal Hiztegia: "Kor, Koraia, Ko
rail... Maju, Majua... ": Kor-Maj. Torno XI/XI. liburukia. Lehen liburukia. 1987.ean
argitaratua dugu.

Argitaratzaileak:

Euskaltzaindia,
Editorial Desclee de Brouwer, S.A.,
Ediciones Mensajero, S.A.,

Babesleak:

Eusko Jaurlaritza,
Nafarroako Gobernua,
Arabako Foru Aldundia,
Bizkaiko Foru Aldundia,
Gipuzkoako Foru Aldundia,
Direcci6n General de Ensefianza Superior del Ministerio de Educaci6n y Cultura.

N.n de ref.: APC1998-01-37.

* * *

6. Bilbao Bizkaia Kutxa- Euskaltzaindia: 'Literatura sariak, 1997' erernuan ira
bazle izan ziren Iiburukiak hurrengook dituzue, alegia:

6.1. lpuinak eta bertsoak: 'Resurreccion Maria Azkue' saria irabazleak: ba
tzuk.

6.2. Hizkuntza kultura eta gizartea: 'Mikel Zarate' saria. Joxe Manuel
Odriozola Lizarribar jaunak irabazitako saria.

Liburuki honen barne filosofia harikaltzen duen metaforarik agertze
kotan, Xalbador bertsolariaren irudiari hirugarren osagai bat ernenda da
kioke. Horretarako haren "herria da gorputza, hizkuntza bihotza" rne
taforari Iiburu honetan "arteria-kultura" osagaia gehitu zaio.

Beraz zera Iitzateke: a) gorputza-erria; b) bihotza-hizkuntza;
c) arteria-kultura.

6.3. Nada de agua en Madrid: 'Txornin Agirre' saria. Pello Esnal Orrnae
txea jaunak irabazitako saria.

Eleberri honetan, 1977ko udagoienera gararnatza kontalariak: azaro as
teburu batera. Ostegun arratsaldean hasten da kontakizuna, Felix apaiz
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langilea aroztegitik irteten denean; eta astelehen arratsaldean amaitu,
gaueskola bukatuz gero.

6.4. Kea urruntzen: 'Felipe Arrese Beitia' saria. Mirari Garzia de Cortazar
andereak irabazitako saria.

Olerki solteak ditugu. Gaiaren eta estiloaren aldetik elkarren arteko 10
tura nabarmenik ez dute.

6.5. Burdindenda: 'Toribio Altzaga' saria. Kados Linazasoro Izagirre jaunak
irabazitako saria.

Antzerki-lan hau tragikomedia sasieruditu bat dugu, ekitaldi bakar ba
tean emana. Obra honetako mugak labankorrak dira, ezer ez da finkoa,
iraunkorra, ukiezina. Giroa itogarria, obsesiboa, zoramenezkoa.

* * *

7. Euskaltzaindiaren argitalpenen katalogoa. Iaz argitartua eta urte honetan erans
kina ezarria dugu, zeinetan, frogatu ahal duzuenez, Euskaltzaindiak, orain arte, argita
raturikoaren barri eskaintzen baitu.

Liburuxka hau Bilbao Bizkaia Kutxak finantziatua dugu, baina 1998. urteko erans
kina, Euskaltzaindiak berak finantziatua du.

Katalogo honetan hurrengo atal edo eremuak aurkitu ahal dituzu, alegia:

1. EUSKERA agerkaria, Euskaltzaindiaren aldizkari ofiziala, 1920.etik gaur egun
arte argitaratu izan dena. Eta honen barruan, azken urteotan zabaltzen edo hedatzen ari
zaigun produktua, alegia, CD-ROM multimedia: 1920-1978 urteen bitartean agerturiko
aldizkariak eskaneatu eta aurkibide bereziz homitua eta baita ARAUAK lchen karpe
taren edukia duen CD-ROM multimedia, lehen aipatu duguna.

2. ARAUAK 1 eta 2. Lehen karpeta iaz bukatua, alegia, 1994.eko urrian hasi eta
1997.eko irailean amaitua. Euskaltzaindiak azken urteotan egiten ari den eguneratzearen
lekuko ditugu karpetok. Bestalde, urte honetan, Euskaltzaindiak CD-ROM multimedian
argitaratu du lehen karpeta, alegia, lehen Arautik 75 arteko Arauak. Oraingoz lehen
karpeta du Euskaltzaindiak salgai CD-ROMean, baina, bigarren karpeta, dagoeneko er
dizka duguna amaitzerakoan, hau ere, CD-ROMean argitaratzeko asmoa dauka Eus
kal tzaindiak.

3. EUSKARAREN LEKUKOAK. 1979.ean hasi eta gaur egunerarte, 19 liburuki
argitaratu ditu Euskaltzaindiak, gure berbetan adituak izan diren autore behinenen tes
tuak dituzue berauek.

4. IKER bilduma. 1981.urtean hasi eta egun arte 10 liburuki argitaratu ditu. Az
kena egunotan hil zaigun Federiko Krutwig Sagredo jaunari beraren 50.urte Euskal
tzaindian- euskaltzain oso- izendatu zutenaren oroigarri.

Eta orain, gero frogatu ahal dugunez, R. Lafon izanaren artikuluak: VASCONIA
NA. Iker, 11, laster batez kaleratuko duguna.

5. ONOMASTICON VASCONIAE. Sail hau 1986.urtean hasi zuen Euskaltzain
diak. Dagoeneko- toponimia eremu honetan- 16 liburuki argitaratu ditu. Sail honetan
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Euskal Herriko hainbat tokitako toponimia ikerketa bultzatzen da, eta ahal den neurrian,
finantziaketa lortzean, argitaratzen ditu Euskaltzaindiak ikerketen ondorioak. Laster ba
tez argitaratuko ditugu, jarraikook, alegia: Urretxu eta Zumarragako toponimia deritzan
liburukia Jose Luis Ugarte Garrido jaunak paratua: Onomasticon Vasconiae, 18 eta An
geles Libanok Toponimia Medieval en el Pais Vasco: letras G-O, Onomasticon Vas
coniae, 19. liburukiak.

6. JAGON bilduma. Sail honetan liburuki bi kaleratu ditu Euskaltzaindiak, alegia,
1982.urtean Euskal Herriko Bertsolarien Txapelketako bertsoak eta, gero, 1987.urtean,
Iparragirreri buruzko zenbait txosten edo Iparragirre pertsonari buruzko ikerketa-be
harrak.

7. HIZTEGIAK eta IZENDEGIAK: Eremu honetan II liburuki argitaratu ditu
Euskaltzaindiak.

8. SOZIOLINGUISTIKA saila. Eremu honetan 1977.etik gaur egun arte, bede
ratzi liburuki argitaratu ditu, besteak beste, Euskararen liburu zuria.

9. GRAMATIKA saila. Esparru honetan 15 liburuki ditu Euskaltzaindiak kale
ratuak.

10. HITZ EGIN metodoa bilduma. Sail honetan, euskararen irakaskuntza ere
muan, hogeita sei / 26 liburuki argitaratu ditu Euskal Akademiak.

II. LITERATURA KLASIKOA. Esparru honetan gure hizkuntzaren 'klasikoak'
izeneko idazleen liburukiak berrargitaratu ditu Euskaltzaindiak, gehienbat. Dagoenekoz,
hamahiru /14 liburuki argitaratu ditu Euskararen Erret Akademiak, azkena lehentxoago
aipatu duguna, alegia: Antoine d'Abbadie: 1897-1997, hain zuzen ere.

12. BATZUK. Bilduma edo sail honetan, esparru jakinik gabeko argitalpenak ze
hazten ditu Euskaltzaindiak, 29 liburuki, hain zuzen, eta besteak beste, Pedro de Yrizar
jaunak euskal aditz laguntzaileari buruzko 10 liburuki eta laster batez hurrengo hau
izango dugu argitaratua, alegia: Morfologia del verbo auxiliar bajo-navarro occidental.
Liburukion babesa Gipuzkoako Kutxa, Bizkaiko Bilbao Bizkaia Kutxa, Nafarroako Go
bernua eta Euskal Herriko Unibertsitateari zor die Euskaltzaindiak.

13. Sarituriko lanak. Eremu honetan, Bilbao Bizkaia Kutxa eta Euskaltzaindiaren
artean, urtero, 1979.etik gaur egun arte, antzerki, eleberri, olerki eta gazte mailan ida
tziriko Ian sarituak kaleratzen ditu. Dagoenekoz hogeita hamazortzi liburuki kaleratu
ditu Euskal Erret Akademiak.

14. Jokin Zaitegiren ITZULPENAK. Sail honetan Jokinek buruturiko itzulpenak
azaltzen zaizkigu, besteak beste, Greziako Platon idazlearen itzulpenak.

15. KATALOGOAK. Esparru honetan liburuki bi argitaratu ditu Euskaltzaindiak,
alegia, L.L. Bonaparteren eskuizkribuak eta Bibliografia bonapartiana.

* * *

Eranskina:

16. Une honetan silutegietan dauzkagun argitalpenak jarraikook dituzue, hots:

16.1. EUSKERA, 1998, 1.
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16.2. VASCONIANA. R. Lafonen artikulu hautatuak. IKER 11.
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LIBURUEN AURKEZPENAK





ANTOINE D'ABBADIE 1897-1997 AGIRIAK:
LIBURUKIAREN AURKEZPENA

Hendaia/Hendaye, 1998-XlI-lS

Liburuki honek Biltzarreko lau ekitaldiren berri eskaintzen digu. Eusko Ikaskuntzak
eta Euskaltzaindiak Anton Abbadiaren mendeurrenean, 1997ko irailaren 24tik 26ra an
tolaturiko Biltzarrean aurkeztu txostenekin paratua duzue.

Ekitaldiotan, besteak beste, hamar euskaltzain osok parte hartu zuten.

Argitalpen honetan, guztira 47 txosten azaltzen zaizkigu, alegia, 24 euskaraz, 12
gaztelaniaz eta II frantsesez. Aipatu Nazioarteko Biltzarrean Euskal Herriko Uniber
tsitateko irakasleak, Deustukoak, Pabekoak, Baionakoak, Pariskoak eta Bartzelonakoak
izan ziren, besteak beste, partaide.

ANTOINE D'ABBADIE 1897-1997
Congres International Hendaye-Sare 1997

Eusko Ikaskuntza. Ezohiko Kongresua
Euskaltzaindia. XIV. Biltzarra
1998.LVI, 708 orld.: ir.; 24 em.
ISBN: 84-89516-71-5 (*)

Apain, ongi eta arin --ez dena gertatzen maiz Biltzarretako aktekin edo solase
kin-, datorkigu liburu mardul hau, Eusko Ikaskuntzak eta Euskaltzaindiak Anton
Abbadiaren mendeurrenean, 1997ko irailaren 24tik 26ra antolatu biltzarrean aurkeztu
txostenekin paratua.

Lau ekitaldi nagusi izan zituen kongresuak, hasierako eta bukaerako zeremonietako
hitzaldiez at, hauetan kultur eta politika agintariek parte hartu zutelarik bai Hendaian
bai eta Saran.

Konparatzen badugu Anton Abbadia hil zen urtean Donibane Lohizunen, Socihe
d'Ethnographie Nationale et d'Art Populaire erakundeak antolatu biltzarrean gertatu
takoarekin, alegia, bertako testu printzipalenak La Tradition au Pays Basque (1899)
liburuan bilduak, denak frantsesez zirela --Casals, Beeas, Otaiio eta Diharassarri ko
plarien euskal bertso sarituak salbu-, pentsa genezake Anton Abbadia beraren gazte
luko hilobitik iratzarriko balitz bozkarioz beteko litzatekeela, ikusiz nola ehun urteren
buruan haren oroimena ez den itzali, 1851ean, ereiten hasi zen hazia fruitu ederrik ema
ten ari dela, berak hasitako obrak baduela jarraitzailerik, ez zela alfer-Iana izan, eta
Euskal Herriak oraino bizirik dirauela.

* * *
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Ce livre volumineux recueillant les exposes presentes au cours des congres orga
nises par Eusko Ikaskuntza et Euskaltzaindia a l'occasion du centenaire d' Antoine
d' Abbadie du 24 au 26 septembre 1997 nous arrive elegant, agile et correct, ce qui
n'est pas toujours Ie cas des interventions au cours des Congres.

Le congres se composa de quatre sessions principales, sans compter les conferences
correspondantes aux ceremonies d'inauguration (Hendaye) et de clOture (Sare), au cours
desquelles intervinrent des autorites culturelles et politiques. Ce livre recueille 47 ex
poses de professeurs de differentes nationalites et universites. Vingt-quatre d'entre elles
furent presentees en basque, 12 en espagnol et 11 en fran9ais.

Si I'on compare tout cela avec ce qui arriva au cours du congres organise par la
Societe d'Ethnographie Nationale et d' Art Populaire I'annee de la mort d' Antoine d' Ab
badie, c'est-a-dire avec les textes principaux recueillis dans Ie livre La Tradition au
Pays Basque (1899), tous en fran9ais -a I'exception des vers basques primes de Casals,
Becas, Otano et Diharassarri-, nous pouvons penser que si Antoine d' Abbadie se re
veillait dans sa tombe il serait heureux de voir qu'au centenaire de sa mort sa memoire
reste et que Ie fruit qu'il avait commence a semer, aux alentours de 1851, donne de
bons fruits, que I'oeuvre qu'il commen9a continue, que ce ne fut pas un vain travail et
qu'Euskal Herria reste vivante.

* * *
Bestalde eskerrak azaldu nabi dizkiegu jarraiko erakunde-entitateei eskainitako ba-

besarengatik bai Biltzarra egiteko eta liburukia argitaratzeko orduan ere, alegia:

Akitania-Euskadi-Nafarroa Lankidetza Fondoa
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila,

Conseil General des Pyrenees Atlantiques,
Region Aquitaine,

Hendaiako Udala,
Sarako Udala,

Euskal Herriko Unibertsitatea,
Upresa 5478. Bordeaux III / CNR

(*) Liburu honen berri gehiago Interneteko helbide honetan ere izan dezakezue:
http://suseOO.su.ehu.es/denda.
Pour plus d'inforrnation sur ce livre, on peut visiter I'adresse suivante d'internet:
http://suseOO.su.ehu.es/denda.
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1999ko otsailaren 25an Baionako Rerriko Etxean
Rene LAFON-i omenaldia

Jean GRENET, Baionako auzapeza / Maire de Bayonne

"Monsieur Ie Recteur de l'Universite du Pays Basque, Monsieur Ie President de
I'Academie Basque, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir
que d'avoir pu repondre favorablement a cette invitation puisque nous avons ete solli
cites par I'Academie Basque pour ceIebrer les cent ans de la naissance de notre ami
Rene Lafon qui a ecrit des centaines d' articles qui ont ete repertories dans un ouvrage
de 900 pages, ce qui explicite bien Ie travail dont il s'agit.

Nous avons un devoir de reconnaissance parce que Rene Lafon etait un homme un
peu meconnu. Meconnu parce que tellement modeste, tellement affable, tellement dis
cret, que l'on ne mesurait pas, lorsqu'on I'abordait, la dimension de I'homme, et no
tamment du lettre, la dimension du Basque. C'etait un homme passionne par Ie Pays
Basque, bien entendu, c'etait un homme d'une grande culture. Je crois qu'il maitrisait
plusieurs langues, on a dit qu'il maitrisait jusqu'a une dizaine de langues, ce qui est
quelque chose d'extraordinaire, mais toujours avec discretion, finalement comme Ie sont
les gens intelligents qui sont souvent les plus modestes. C'etait votre prectecesseur a
I'Universite, donc a la chaire de basque; il nous a quittes, en 1974.

C'est aujourd'hui un hommage que l'on rend a Rene Lafon a travers cet ouvrage
qui restitue un certain nombre d'articles qu'i! avait publies. C'est aussi pour moi I'oc
casion de rememorer les souvenirs qui touchent a rna vie personnelle d' adolescent et
d'enfant puisque Rene Lafon etait Ie cousin de la famille Gouffrant. Je salue Madame
Gouffrant qui est ici. II etait Ie cousin de votre epoux, et i! se trouve que j'ai fait une
bonne partie de rna vie avec vos enfants. Je salue Pierre qui est icl avec sa fille, et
surtout Jean-Michel, chirurgien, qui a ete mon associe pendant plus de vingt ans et qui
continue d'exercer. J'etais, avec Rene Lafon, son temoin de mariage... il y a deja pres
que quarante ans. Aujourd'hui, c'est pour moi I'occasion de repenser a toute cette pe
riode de rna vie et a cette famille qui a tenu a etre presente parce qu'elle etait tres
attachee, et notamment votre epoux, a Rene Lafon.

Je ne vais pas prolonger ce discours d'ailleurs tout a fait improvise, vous I'aviez
compris, mais vous dire que nous sommes tres heureux que cet hommage soit rendu
ici a Bayonne, capitale du Pays Basque, dans ce Grand Salon de la Mairie, et que l'on
rende un hommage si simple mais tellement sincere a cet homme qui a decouvert puis
fait beaucoup pour Ie Pays Basque, pour son image. Je vais passer maintenant la parole
a Monsieur Ie Recteur de I'Universite du Pays Basque, puis au President Haritschelhar,
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que je remercie au passage des excelIents rapports que nous entretenons avec l'Aca
demie. Il aura des choses bien plus eloquentes que les miermes avous dire! Monsieur
Ie Recteur de I'Universite du Pays Basque c'est a vous."

* * *

Baiona, 1999-Il-25
Pello Salaburu

EHU/UPVerrektorealrector

Monsieur Ie Maire,
Euskaltzainburu jauna,
Mesdames, Messieurs

Urteak egon gara liburu honen zaino Urteak, baina azkenean merezi izan duo La
fonen lanen berri izatea, eta denen eskura modu erraz eta duin batean jartzea lortu dugu
Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euskaltzaindiaren artean egindako Ian eder honi
esker. Hau izan zen ni Euskara errektoreorde nintzela esku artean hartu nuen lehenbi
ziko lanetakoa, eta gaur da eguna, lehen esan bezala uste baino mantsoago izan bada
ere, gaur da eguna, diot, euskaltzale guztiek badutela aukera hizkuntzalari handi honen
han-hemenka sakabanaturik zeuden lanak eta artikuluak denak elkarrekin bateratuak eta
lotuak ikusteko. Zorionak denei hortaz, eta eskerrak.

Inork ere ezin du ukatu Lafonen garrantzia euskal hizkuntzalaritzan. Kanpoko hiz
kuntzalariek beti izan dute halako jakingura berezi bat euskarari buruz, eta goi mailako
ikerkuntzak egin izan dituzte hizkuntza honetaz. Horien artean aipatzekoa da, dudarik
gabe, Lafonen lana. Gaur jartzen dugu denen eskuetan. Nik uste dut euskaltzale guztiok,
euskaraz arduratzen garen guztiok, aspalditik behar genuela Ian hau mahai gainean.
Grain bi erakunde hauen ardurari esker bideratu dugu nahi hori. Nik neuk, halere, sin
bolismo berezia aurkitzen dut ekitaldi honetan. Nafarra naiz, eta Bizkaian bizi. Baina
gaur Baionan egin dugu aurkezpena. Nolabait ere esateko, liburu honek Euskal Herri
osoa kurritzen du gaur. Beraz, eskerrak guztiei, eskerrak Ian honekin aurrera egin du
tenei eskerrak euskaltzainburu jaunari eta eskerrak hemengo auzapezari ere.

* * *
Au nom de I'Universite du Pays Basque I Euskal Herriko Unibertsitatea, je tiens

avous remercier de I'accueil que vous nous avez reserve pour I'hommage au professeur
Rene Lafon et la presentation de l'ouvrage rassemblant les articles sur la langue basque
par celui que fut professeur titulaire de la chaire de langue et litterature basques al'Uni
versite de Bordeaux et membre d'Euskaltzaindia.

L'Universite du Pays Basque est heureuse, grace a I'accord qui I'unit a Euskal
tzaindia, d'avoir eontribue aI'edition de eet ouvrage.

En effet, aussi bien les enseignants-chercheurs du monde entier ainsi que tous ceux
qui s'interessent a la langue basque -en un mot les euskaltzale- pourront faire de ee
livre un instrument de travail efficace dans la mesure oil ils n'auront plus besoin de
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chercher dans la masse des revues dans lesquelles Rene Lafon a ecrit, l'apport de ce
linguiste de renommee intemationale.

Aider les enseignants, favoriser la recherche, cela represente un de buts de l'Uni
versite du Pays Basque.

Son etroite collaboration avec Euskaltzaindia, effective depuis plusieurs annees, se
concretise par ce tre bel ouvrage au service de l'euskara.

Encore une fois merci a vous, Monsieur Ie Maire, pour nous avoir offert I'hospi
talite aujourd'hui.

* * *
Jaun-andreok, esker lehenik, esan duen bezala, Baionako auzapezari. Eskuetan du

zuen Ian hau ikusi eta, nire lehenbiziko hitzak behar ziren izan eta hori zen pensatzen
nuena esatea, azkenean mahai gainean dugu Ian hau horrenbeste urtez Ian egin ondoren
edo pentsatu ondoren. Oker ez baldin banaiz, nik uste dut, orduan errektore-ordea nin
tzela honekin hasi ginen lanean eta hiru urte badaramatza izatea Errektoreordea beraz,
behar izan dut bidea egin liburu honek denen eskura jarri aurretik.

Nik uste dut euskaltzale guztiok, euskaraz arduratzen garen guztiok, aspalditik be
har genuela Ian hau mahain gainean, Lafonen lanak funtsezkoak direlako. Beti izan dira,
kanpoko ikerzaleak beti izan dute ardura. Euskarari buruz orain ere badira kanpoan,
ikerzale asko kezkatuak direnak euskararekin; Lafon izan zen hauetako bat, dudarik
gabe eta uste dut, bai Euskaltzaindiak eta bai Euskal Herriko Unibertsitateak mesedea
egiten diola euskarari mesedea egiten diela euskaltzale guztiei, Ian hau eskura jartze
honekin.

Beraz, eskerrak guztiei eskerrak Ian honekin aurrera egin dutenei, eskerrak eus
kaltzainburu Jaunari eta eskerrak hemengo auzapezari ere. Merci beaucoup.

* * *

VASCONIANA
AURKEZTEAN

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Euskaltzainburu gisa hasiko naiz euskaraz erraiteko Euskaltzaindiaren izenean zer
poza daukagun hemen izaitea, Baionako Udaletxean eta areto nagusi huntan, Rene La
fonen oroitzapenetan eta Rene Lafonen ohoratzeko.

Beraz, guretzat egun haundia da, Euskal Herriko Unibertsitatearekin antolatu du
guna eta, dudarik gabe, hemen aurkezten dugun liburu hau da denek elgarrekin egin
dugun lana, aIde batetik gure ikasle eta ikerleentzat, bainan denbora berean ere Rene
Lafonen ohoratzeko.
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Monsieur Ie Maire,
Mesdames et Messieurs,

II y a cent ans naissait a Merignac Rene Lafon; il y a vingt-cinq ans, Ie 4 fevrier
1974 il decedait a Arcachon. C'est une vie entiere de trois quarts de siecle qui s'etait
ecoulee, et je tiens a m'associer a ce que vient de dire Ie Recteur de I'Universite du
Pays Basque pour vous remercier de votre hospitalite, Monsieur Ie Maire.

Je crois que Rene Lafon, auquel nous allons rendre maintenant un hommage dis
cret, c'est-a-dire a la mesure du personnage qui a ete toujours d'une tres grande dis
cretion, meritait cet hommage dans ce salon de la Mairie de Bayonne. Le fait d'avoir
accepte cela, Monsieur Ie Maire, prouve de votre part a quel point vous etes attacM,
non seulement a votre ville, mais aussi au Pays Basque.

Rene Lafon a ete un personnage assez exceptionnel. Je suis de ceux qui, avec la
famille Gouffrant qui est ici presente, a eu I'occasion de Ie connaitre, et je dirais meme
de bien Ie connaitre dans la mesure ou il a guide mes pas dans la recherche et dans la
bascologie. II a fait une carriere universitaire fulgurante car a 17 ans il est entre a I'Ecole
Normale Superieure et au premier concours; apres quoi il a ete mobilise dans la derniere
annee de la guerre puisque c'est a partir de Juillet 1918 qu'il est monte au front. II est
revenu un an apres et a 21 ans il etait rer;u a l'agregation de philosophie.

Alors, comment ce philosophe s'est-il oriente vers les langues ? Je pense que sa
formation philosophique lui a permis de mieux comprendre ce que pouvait etre I' en
semble des langues, leur structure; il s'est oriente assez rapidement en allant voir Ven
dryes, professeur au College de France, lequellui a dit, car Rene Lafon avait ete nomme
a Alenr;on et ensuite au Iycee de Pau comme professeur de philosophie:

"Puisque vous Vous interessez aux langues, maintenant que vous etes a Pau,
allez donc travailler cette langue apparentee aux langues du Caucase et qui
s'appelle Ie basque."

Et c' est ce que Rene Lafon a fait. De 1926 a 1936, il a passe toutes ses vacances
a Larrau, dans ce village isole du Pays Basque, ou il a entretenu les meilleurs rapports
avec la population. II m'est arrive de passer a Larrau et d'evoquer la figure de Rene
Lafon et, constamment, je n'ai eu que des sourires et des gens qui m'ont dit a quel
point ils l'avaient apprecie lors de son passage.

Pendant dix ans donc, il a appris Ie souletin et, remobilise en 1939, il a ete fait
prisonnier et il est reste en captivite jusqu'en 1941 ou il a ete libere, comme l'ont ete
les officiers combattants de la premiere guerre mondiale. II est revenu a Arcachon avec
quand meme une sante quelque peu chancelante. Et c'est la qu'il a termine ses theses,
ses magistrales theses sur Ie systeme du verbe basque au XVIc siecle. These principale
et these complementaire toutes deux editees par I'Universite de Bordeaux et qui ont
rer;u Ie prix Volney.

La chaire de langue et litterature basques est creee en 1948 a I'Universite de Bor
deaux ou il enseignerajusqu'en 1969, date a laquelle il va prendre sa retraite, a 70 ans,
et ainsi je lui succecte de 1969 a 1986.
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Le travail qu'il a pu accomplir pendant cinquante a soixante ans de sa vie est enor
me. Dans la bibliographie que j'ai fait paraitre, dans Ie numero du Bulletin du Musee
Basque qui lui rendait hommage, je m'aper~ois que son premier article iI I'a ecrit en
1929 alors qu'jJ avait a peine 30 ans, et qu'i1 a continue jusqu'en 1974, a la veille de
sa mort. J'ai meme jete un coup d'oeil sur un article qu'i1 avait ecrit et envoye a la
Societe de Linguistique de Paris parce que Ie responsable de la publication m'avait
demande d' en faire une derniere lecture.

Mais dans cette carriere universitaire, je voudrais plus particulierement souligner
Ie double visage qu'a eu Rene Lafon. II a ete d'abord specialiste des langues caucasi
ques, et en particulier du georgien. II a ere ensuite specialiste du basque et, effective
ment, il a esquisse des comparaisons entre Ie basque et les langues caucasiques, ces
comparaisons que nous n'avons pas reprises ici car cela representerait encore un autre
volume, d'autant que Rene Lafon, avec ce cote humble qui etait Ie sien et en meme
temps Ie cote rigoureux de sa recherche, avait au fur et a mesure apporte quelques
nuances a ses premieres hypotheses. Dans un article important intitule "La langue bas
que" et que j'ai publie dans Ie Bulletin du Musee Basque (2C trimestre 1973) iI ecrivait:

"Lorsque I'on cherche a decouvrir ou a etablir un lien de parente entre Ie
basque, isole au sud-ouest de I'Europe et d'autres langues lointaines, il faut
proceder progressivement, c'est-a-dire lentement. Mais si I'on aper~oit, en
cours de route, des rapprochements, soit de morphologie soit de vocabulaire
qui ne pourront etre pleinement justifies que plus tard, il n' est pas interdit de
les noter et de les signaler, comme autant de jalons dont I' avenir dira si I'on
doit les consolider, les deplacer ou les enlever."

N'est-ce pas un tres bel exemple d'humilite et de rigueur scientifique?

Rigoureux, certes, mais toujours attentif aux arguments qui lui etaient opposes ainsi
qu'en temoigne son camarade de I'Ecole Normale Superieure, Georges Dumezil, pro
fesseur au College de France:

"Nous n'etions pas toujours d'accord mais discuter avec Lafon ne donnait que
des satisfactions, sans I'ombre de vanite, ignorant I'entetement, iI enveloppait
critiques et propositions d'une infinie gentillesse. II aura traverse la jungle
academique sans donner a personne un de ces coups de dent qui soulage
d'abord mais qu'on regrelte ensuite de n'avoir pas retenu."

Les liens qu'i1 avait tisses avec la Georgie en particulier et les travaux qu'il a menes
ont ete officiellement reconnus par I'Universite de Tbilissi qui I'a re~u en son sein en
lui decernant Ie titre de Docteur honoris causa.

Le choix de I' euskara a ete determinant non seulement pour lui mais est aussi un
honneur pour nous. L'ouvrage que nous presentons aujourd'hui demontre a quel point
iI aura marque les etudes basques.

Dans ces etudes basques, en dehors de sa these, car sa these, a ete reprise et reeditee
iI y a une dizainc annees par Elkar, nous avons selectionne une cinquantaine d'articles
se rapportant essentiellement a la langue basque, un total de neuf cents pages.
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Je voudrais surtout souligner que Rene Lafon n'est pas quelqu'un qui s'est can

tonne dans Ie dialecte qu'il avait etudie. II n'est pas simplement reste dans Ie souletin.
Et il n'est pas reste non plus dans une tranche de recherche qui a ete celle de sa these,
c'est-a-dire Ie verbe. Vous vous rendrez compte ici qu'apres une sorte de synthese sur
la langue basque, qui est celle-Ia meme qui a deja ete publiee dans Ie Bulletin du Musee
Basque, il travaille sur tous les plans: phonologie, declinaison, nom, adjectif, verbe,
syntaxe, accent, dialectologie. II s'interesse aussi a trois auteurs: Detchepare, notre pre
mier auteur de la litterature basque: grace aux notes que Lafon a ecrites pour une edition
critique de Detchepare mon collegue de l'Academie ici present Patxi Altuna a pu faire
une remarquable edition critique de cet auteur; Oihenart ensuite: et la encore grace aux
notes pour une edition critique que Rene Lafon a pu ecrire mon collegue et successeur
a I'Universite de Bordeaux Jean-Baptiste Orpustan a pu etablir une edition critique des
oeuvres d'Oihenart; enfin, il s'est interesse aussi a un poete souletin qui est celui de
rna these et il me disait assez souvent:

"Quelle chance vous avez de travailler sur Etxahun, c'est quelqu'un que j'au
rais aime pouvoir etudier de pres, mais je sais qu'iJ est entre de bonnes
mains."

II Y a a peu pres maintenant vingt-quatre ans, dans Ie Bulletin du Musee Basque,
j'ai rassemble en un numero hommage trois articles, I'un qui est Ie mien sur la pre
sentation de Rene Lafon, la bibliographie je pense la plus complete ainsi qu'un grand
article du chanoine Pierre Lafitte sur I'apport de Rene Lafon aux etudes basques. Pierre
Lafitte juge d'une maniere toujours tres sincere et tres aigue cet apport que Rene Lafon
a fait. Et iJ termine de la maniere suivante:
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"Pour conclure, nous nous excusons de n'avoir pas su presenter en termes
moins techniques les principales idees de Rene Lafon qui fut pour nous un
maitre et un ami. Grand travailleur, methodique, consciencieux, aussi brillant
dans la synthese que dans l'analyse, avec cela homme d'agreable compagnie,
plein d'indulgence, il laisse une place terriblement vide dans Ie chantier des
etudes basques. Puisse la publication de ses oeuvres essentielles faire en sorte
que nous ne Ie perdions pas tout afait."

Je repete ce voeu du chanoine Lafitte: puisse la publication de ses oeuvres essen
tielles faire en sorte que nous ne Ie perdions pas tout a fait. Du haut de votre eternite,
Monsieur Ie chanoine, voyez que votre voeu a ete accompli. Ce sont les articles essen
tiels pour les etudes basques que Rene Lafon a ecrits.

Son souvenir demeure a l'Universite de Bordeaux ou est entree sa bibliotheque
dans Ie departement d'etudes basques, la salle ou j'enseignais qui est certainement celIe
ou Jean-Baptiste Orpustan enseigne actuellement est appelee salle Rene Lafon.

En publiant cet ouvrage sur une idee de Henrike Knorr, vice-president de l' Aca
demie et titulaire de chaire a l'Universite du Pays Basque, aide dans la selection des
articles par ses collegues universitaires Ricardo Gomez et Joseba Lakarra, les epreuves
ayant ete lues et relues par Pierre Charritton et moi-meme, Euskaltzaindia et l'Univer
site du Pays Basque perpetuent la memoire de Rene Lafon, bascologue de renommee
internationale, et lui rendent l'hommage qu'il merite. Tout simplement parce que Ie
Basque n'a pas la memoire courte.

* * *

AMAIERAKO HITZAK

Jean Grenet, Baionako auzapeza/
Maire de Bayonne

Monsieur Ie President, je vous remercie de cet hommage illustre que vous avez
rendu a notre ami Rene Lafon. Vous avez evoque egalement Ie chanoine Lafitte que
j'ai connu professeur d'histoire et de geographie au petit seminaire, puisque j'etais son
mauvais eleve. Je savais aussi al'epoque combien il s'interessait atout ce qui touchait
la langue et la litterature basques.

Cette manifestation est comme l' aurait aimee probablement Rene Lafon: un hom
mage chaleureux, profond et sans beaucoup d'apparat mais avec infiniment de sincerite,
ce qui finalement pour vous comme pour moi est probablement Ie plus important.

Je vous remercie, Monsieur Ie Recteur, de votre presence. Je vous remercie, mon
cher President, j'en profite pour vous dire que je n'ai pas perdu de vue l'idee ambitieuse
mais que je realiserai, de vous reloger au Chateau Neuf. Nous sommes tres sensibles a
votre presence. Sur Ie plan de la culture basque, je veux vous dire a tous qui etes ici
que Ie Maire que je suis et qui preside Ie Syndicat Intercommunal pour Ie Soutien ala
Culture Basque a compris la dimension et la portee de cette culture et qu'il s'attache
a la promouvoir.
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Voila, Mesdames et Messieurs. Comme tout se termine, il ne reste plus qu'a nous
retrouver eomme souvent dans notre bon Pays Basque, autour d'un aperitif. Je vous
propose done de continuer a deviser de fa~on tres eordiale au fond de la salle autour
de ces rafrai'chissements. Merci encore a toutes et a tous de votre presence.
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PEDRO DE YRIZAR EUSKALTZAIN
OHOREZKOAKPARATUA

Bilbo, egoitza, 1999-IIl-25

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

AURKEZPENA

Jaun-Andereak, egun on.

Ez da lehen aldia biltzen garela Euskaltzaindiaren egoitza honetan Pedro de Yrizar
euskaltzain ohorezkoaren liburu baten aurkezteko; egungoa deitzen da Morfologia del
verba auxiliar bajo-navarro occidental. Hemen daukagu Pedro de Yrizar jauna beti
gazte eta langile sutsu 88 urte izanikan ere.

Begirada bat emaiten zaielarik orain arte agertu diren hamar liburukiei ikus daiteke
zer Ian ikaragarria egin duen. Egun aurkezten dugun liburuan Baxenabarreko aditza az
tertua da, bere mendebaleko eremua besarkatuz Baigorri, hain zuzen, hau delarik ene
sorterria, Uztaritze, Hazparne eta Aezkoa. Lau herrialde horiek elgarri lotuz nabari dago
ez dutela mendiek mugarik sortzen, hizkuntzetan bederen, ikusiz katalanera nola he
datua den Pirinio; bi aldetan, euskara halaber eta euskararen baitan euskalkiak ere.

Badakit Pedro de Yrizar jaunak prestaturik dauzkala jadanik bertze hiru liburuki,
Morfologia del verba auxiliar bajo-navarro oriental deritzanak, eta amaitu nahi duela
aspaldian hasi lana Zuberoari eskaini nahi dion azken liburukiarekin.

Zorionak zuri, Pedro de Yrizar jauna, eta gaur zure inguruan bildua den zure fa
miliari; zorionak ere liburu honen paratzeko aurkitu dituzun laguntzaileei, haien artean
laguntzailerik segurrena den Koldo Artola jaunari.

Ene ondoan ditut Miren Azkarate andere euskaltzaina eta Euskal Herriko Uniber
tsitateko errektoreordea, eta baita Juan Ignacio Perez Euskal Herriko errektore ordea.
Biak agurtzen ditut eta zorionik beroenak eskaintzen dizkiot Juan Ignacio Perez-i jakin
baitut katedradun izendatua izana dela berrikitan Animalia-Biologia eta Genetika sai
lean. Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean etorri baitira biak nahi dizkiet eskerrrik
bero eta kartsuenak eman, liburu hau agertu delakoz Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak
sinatu duten hitzarmenari esker. Eskuz esku joanez Ian ona egiten dugu jakinik joan
den hilabetean, Baionan elgarrekin aurkezten genuela Vasconiana, Rene Lafon-en Ian
hautatuak.

Goazen, beraz, aurrera, zu, Pedro de Yrizar jauna zure ikerketak segituz eta gu ere
Euskaltzaindia eta Euskal Herriko Unibertsitatea sortu dugun elgarrekilako lokarria be
har den bezala baliatuz
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Bilbo, Euskaltzaindiaren egoitza, 1999-Ill-25

Pedro de Yrizar

AURKEZPENA

Jaun-andreok:

Lehenbizi. Eskerrak Euskaltzaindiari eta bere buru den Jean Haritschelhar-i.

Eskerrak Euskal Herriko Unibertsitateari, eta bere errektorea Pello Salabururi. Be-
rari eskerrak izan da posible liburu hau argitaratzea.

Eskerrak Koldo Artolari, berau ibili da herriz-herri eta auzunez-auzune, adizkiak
biltzen.

Eta baita ere gai honetan ibili diren guztioi, bereziki Ricardo Badiolari, hain bul
tzada haundia eman duen nire liburu guztiak argitaratzeko.

Eta danon gainetik Jaungoikoari, osasunekin gorde naualako orainarte.

Gaurko egunean aurkezten dugu hamargarren tomoa, aditz-laguntzaileari buruz egi
ten ari naizen azterketarena.

Hurrengo hiru tomoak ere ia bukatuta daude eta aurki argitaratzeko prest egongo
dira.

Gaurko tomo honetan, ikergaia ekialdeko benaparreraren aditz laguntzailea da.

Bonaparte Printzearen mendebaldeko benaparraren mugak, pixkat aldatu egin di
tugu: Arnegi, Luzaide, Anhauze, Irulegi, Azkarate, Lasa eta Lekuine, euskalki honetatik
atera eta ekialdeko benaparreran sartu ditugu, herri horietan darabiltzatzen adizkiak,
euskalki honen gisakoak baitira.

Bonaparte Printzeak, mendebaldeko beneparrera lau azpi-euskalkietan zatitu zuen:

Baigorrikoa, Uztaritzekoa, Lekornekoa eta Aezkoakoa.

Guk -batez ere, Koldo Artolaren azterketaren ondoan- ikusi dugu Bonaparteren ba
rietate batzutan badirela ezberdintasunak, herri batetik bestera, eta erabaki dugu, barie
tate horiek zati tzea.

Baigorrikoa lau azpibarietatetan zatitu dugu: Berezia, Ortzaize, hegoaldekoa eta
iparraldekoa.
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Bonaparteren Uztaritzeko barietatea bost azpibarietatetan zatitu dugu: Berezia, Ez
peletakoa, Itsasukoa, Milafrangakoa eta Kanbokoa.

Lekorneko Bonaparteren barietatea, bi azpibarietatetan zatitu dugu: Berezia eta
Hazparnekoa.

Aezkoako barietatea ez dugu zatitu.

Azpibarietate bakoitzak baditu bi mapa, sarrera, iturburuak, kuadroak eta oharpe
nak.

I'u 11(\1 IlL 1'1\1/,,\1,
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PRESENTACION

En esta obra se presentan las forrnas verbales del modo indicativo de los verbos
auxiliares, intransitivo y transitivo, empleadas en el dialecto bajo-navarro occidental.

Se ha tornado como base la que hemos denominado cuarta clasificaci6n de Bo
naparte. Del dialecto bajo-navarro occidental establecido en dicha clasificaci6n, hemos
excluido los pueblos de Ameguy/Arnegi, Valcarlos/Luzaide, Anhaux/Anhauze, Iroule
guy/lrulegi, Ascarat/Azkarate, Lasse/Lasa y Bonloc/Lekuine. Los hemos incluido en el
dialecto bajo-navarro oriental, por considerar que las formas verbales que actualmente
se utilizan en ellos son caracterfsticos de este dialecto.

En vista de las diferencias que existen entre las formas empleadas en pueblos de
una misma variedad, hemos dividido estas en las subvariedades que se indican a con
tinuaci6n: la variedad de Bai'gorry se ha dividido en las subvariedades propia, de Osses,
meridional y septentrional; la variedad de Ustaritz se ha dividido en las subvariedades
propia, de Espelette, de Itxassou, de Villefranque y de Cambo-les-Bains; la variedad de
Mendionde, en las subvariedades propia y de Hasparren. La variedad de Aezcoa no se
ha dividido, por no existir diferencias sensibles entre las formas verbales usadas en los
diversos pueblos que la constituyen.

* * *

A los datos que proceden de publicaciones, se han agregado, no s610 los obtenidos
de manuscritos ineditos, sino tambien los recogidos sobre el terreno por Koldo Artola
y otros colaboradores. Se han conseguido asf las conjugaciones completas de la mayorfa
de los pueblos de cada subvariedad (cuando existe mas de uno). Creemos que estas
aportaciones de los colaboradores constituyen la parte verdaderamente importante de la
obra.

La exposici6n de los datos correspondientes a cada una de las subvariedades, se
halla precedida de dos mapas. Uno de ellos refleja la situaci6n de la subvariedad, tanto
dentro de la variedad a la que pertenece, como en el dialecto bajo-navarro occidental
y en el conjunto de los dialectos. Proporciona, al mismo tiempo, una idea de su exten
si6n territorial relativa. En el otro mapa se representan los pueblos incluidos en la sub
variedad, asi como los barrios mas importantes lingiiisticamente. El texto se inicia con
una introducci6n, en la que se enumeran los pueblos de la subvariedad, con indicaci6n
del mlmero de sus vasc6fonos. Sigue el capitulo dedicado a las fuentes, en el que se
indican los autores y obras de las que se han tornado datos y, por supuesto, los nombres
de los colaboradores y de los informadores. A continuaci6n, los cuadros de las formas
verbales, que constituyen el mlcleo medular de esta obra. Se completa esta exposici6n
con las observaciones referentes a dichos cuadros, que continen las variantes empleadas
en los distintos pueblos y barrios incluidos en la subvariedad.



710

SUMARIO

O. PROLOGO

1. SUBDIALECTO BAIGORRIANO
VARIEDAD DE BAIGORRY
I. Subvariedad propia
2. Subvariedad de Osses
3. Subvariedad meridional
4. Subvariedad septentrional

2. SUBDIALECTO DEL LABORT
VARIEDAD DE USTARITZ
I. Subvariedad propia
2. Subvariedad de Espelette
3. Subvariedad de Itxassou
4. Subvariedad de Villefranque
5. Subvariedad de Cambo-Ies-Bains

3. VARIEDAD DE MENDIONDE
I. Subvariedad propia
2. Subvariedad de Hasparren

4. SUBDIALECTO AEZCOANO
VARIEDAD DE AEZCOA

Subvariedad propia

EUSKERA - XLIV, 1999, 1



HIL BERRIAK





FEDERIKO KRUTWIG SAGREDO

IN MEMORIAM

(1921-1998)

Bilbo, 1999-/-29

'EK£tv0S llv 0 AUXVOS 0 K<Xtol..l£VOS
Kat <!>atVWV. 'IwaYVllS, V, 35.

Jaun-andreok:

Ohore handitzat daukat Federiko Krutwig Sagredo, oraintsu joan zaigun
euskaltzainaren oroitzapena egiteko, hemen, zuen aurrean, mintzatzeko parada
izatea. Izan ere, guztiok geure mendearen eta eraginen seme-alabak izanik, zin
zinez esan dezaket, nire belaunaldi osoak, eta bai eta aurrekoaren parte batek
ere, zor handia izan duela Krutwigekin, berak mende honen erdialdean erein
dako euskal hazi intelektualaren ume baikara guztiok nolabait. Hortaz, zor
dunaren lehen egitekoa emailearengandik jasorikoa aitortu eta modu onez ki
tatzea denez gero, iragan nadin, gehiago luzatu gabe, Euskal Herriko seme
handi horren bizitza ugari eta aberatsa azaltzera, horretarako, itsaso zabalegi
eta hondar gabean sartzeko arriskua gainditu beharko badut ere (1).

Federiko Krutwig Sagredo 192I.eko maiatzaren 15ean jaio zen Getxoko
Areetan. Aita alemana zuen, Koloniakoa, eta bertoko enpresa batean Ian egiten
zuen gure artean. Ama, aldiz, bizkaitarra zen, deiturak berak salatzen duenez,
italiar jatorrikoa, veneziarra hain zuzen, eta kanaleen hirian ba omen dirau
oraindik Sagredotarren leinu-jauregiak. Burges maila oneko familian hezia, Fe
derikok bere inguruan kulturarako giro ezin hobea izan zuen. Etxean Iiburutegi
ederra eta arteetarako zaletasun nabarmena izan zituen 1agun txikitandik, garai
hartan gure artean, bertoko handikien artean ere, hain komunzki gertatzen ez
zena.

Etxeko eta herriko giro eleanizdun hartan Federikok laster gaztelania, ale
mana eta frantsesa ikasi zituen. Lehen ikasketak frantses ikastetxean eginak
zituen, geroago batxilergoa aleman ikastetxean burutzeko. Ingelesa ere ongi

(I) Nori berea zuzenbidea omen denez gero, aitor dezadan, oroitzapeneko biografia hau pres
tatzeko, ohiko entziklopediez gainera, Euskaltzaindiko Bibliotekak eskaini dizkidan datuek eta,
batez ere, Josu Lavin-ek Bilbon, Bidebarrieta Kulturguneak 1997.eko ekainaren 19an F. Krutwigi
antolaturiko omenaldirako presatu zuen biografi hitzaldiak (Bidebarrieta. Bilboko Giza eta Gizarte
Zientzien Urtekaria, II, 1997. Bilbao, 342-345. orr.) laguntza handia eman didatela. Guztiei es
kerrik asko.
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menderatu zuen. Aitortu beharra dago hizkuntzak ikasteko erraztasun eta za
letasun goiztiarrak izan zituela. Ikasketengatik ez eze, kuriositateagatik ere,
bere eskuetara heltzen ziren liburu guztiak gogoz irakurri eta irensten zituen,
mintzaira arrotzen gramatikak batez ere.

Latina, greziera, euskara, hungariera, nederlandera, errusiera, arabiera, he
breera, persiera, Indiako hizkuntzak, txinera, georgiera, afganiera... hainbat eta
hainbat hizkuntzaren berri zekien. Horietako batzuk aski sakon, mintzatzeko
adina, beste batzuen kasuan, ordea, haien grafia, gramatika eta ezaugarri na
gusiak, gehienetan azalkerietan gelditu gabe.

Ikasketa formalak merkataritzan, zuzenbidean eta ekonomian egin zituen,
Merkatal Irakasletza lortuz. Hortik landa, Sorbonne-n eta Bonn-en Ekialdeko
hizkuntzak ikasi zituen, gaztetandik zetorkion jauginari jarraikiz.

Hizkuntzez gainera, giza mintzamen sakonaren azalerak diren hizkuntza
horietan hitz egiten zuten herrien berri ere jakin nahi izaten zuen Krutwigek.
AIde horretatik, hizkuntzazaletasunarekin batera, geografia, historia eta zibili
zazioak ere biziki interesatzen zitzaizkion. Herrialde ezberdinen mapa histo
rikoak egiteko ohi ez bezalako trebetasuna zuen, adibidez, muga aldakorren
zergatiak ere ongi gogoan izanik. Ekialdeko erlijioez ere kezkaturik ibili zen
garai batean Federiko, buddhismoaz batez ere, eta dakigunez hor ikasketa sa
konak burutu zituen.

Euskarari gagozkiola, gaztetan hasi zen gure hizkuntza ikasten, hamar urte
inguru zituenean, aitaren etxean, berak aitortzen zigunez, neskamearen gelako
ohepean, inork ikus ez zezan, ez baitzen garai hartan, non eta Getxoko giro
aristokratikoan, batere ongi ikusia denbora hala galtzea, euskara bezalako hiz
kuntza kaxkar bat ikasten. Hamalau urte bete zituenerako, ba omen zekien min
tzatzeko adina euskara.

Hemezortzi urte inguru zituenean, euskal zaletasunak Federiko Euskal
tzaindira erakarri zuen, gerra galduaren ondoko bakartasunean ia erabat ahan
tzirik zegoenera, eta bertan R.M. Azkue ezagutu, biak lagun minak izatera hel
duz.

Ez datorke gaizki gogoratzea Krutwigek zer nolako Akademia aurkitu
zuen orduan. Dakigunez, garaiko errepresio politiko espainolistagatik, euskara
erabat zapaldurik zegoen, eta kalean euskaraz mintzatzeagatik ere isunak jar
tzeraino heltzen ziren oraingo betidaniko demokrata batzuen gurasoak.

Halere, honekiko kontraesanean, Euskaltzaindiak bizirik zirauen. Izan ere,
Errepublika garaiko Autonomi Erkidegoen ahalbideei ate guztiak ixteko, Fran
cok Estatuaren eta probintzien arteko erakunde guztiak, atzeranzko balioaz,
ezabatu zituen, eta horregatik, Euskaltzaindia, hegoaldeko lau diputazioen ba
bespeko erakundea izanik, lege-nortasunik gabe gelditua zen. Baina Azkue or
duko alderdi nazionalistetan behin ere afiliatu ez nabarmendu ez zelako, eta
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zeukan apaiz kontsiderazioagatik, bere Euskaltzaindi 'izoztuan' utzi zuten ba
kean, horrela, gainera, Estatuak, kanpora begira, museoko hizkuntza zahar hura
errespetatzen zuelako itxura egin ahal izateko.

Bilerak bakan eta erdi klandestinoak izaten ziren urte ezin tristeago haie
tan. Euskaltzain abertzale asko ihes eginik edo atzerrian zeuden, euskara iker
tzeko bitartekorik ez, eta ofizialtasun hispano-frantsesetik kontrako eraso eten
gabeak zetozkion, desprestigio kanpaina latzekin. Idazleen arteko giroa,
gainera, garbizalekerian itorik zegoen, erdarazko eztabaida antzuetan norae
zean. Euskal argitalpenak oro, zer esanik ez, guztiz debekaturik... Eta Azkue
lekeitiarrak, gure kostetako karramarro ermitauen antzera, legez kanpoko Eus
kaltzaindi hartako oskol ahulean gorderik, gerrarik izan ez bailitzen, gure hiz
kuntzaren aurkako girorik ez balego bezala, egunero lanera joaten segitzen
zuen Ibaiondo kalean, bere hiztegirako berba aurkitu berriekin eranskinak pres
tatzen, folklore eta herri musika aztertzen, bera inguratzen zuten baina atsegin
ez zituen egoera eta denbora haietatik at erabat.

Giro benetan hits horretan, Federiko Krutwigen agerrera egiazko argia izan
zen euskal munduaren iluntasunean, zeren hizkuntzetarako zaletasunaz gainera,
Krutwig antolatzaile ona baitzen, hurrengo urteetan ederki erakutsiko zuenez.
Azkuek 1942.eko urriaren 29an euskaltzain urgazle izendatu zuen, 21 urte zi
tuenean, eta urte batzuk geroago, 1947.eko azaroaren 29an euskaltzain oso, 26
urterekin, gure Akademiak inoiz izan duen euskaltzainik gazteena, oker ez ba
nago (2).

Krutwig pausoka Euskaltzaindiaren barne funtzionamendua eta egitura
egokitzen saiatu zen. Ordurarte bilerak erdaraz egiten baziren, berari esker eus
kara 'lan-tresna' izatera pasatu zen. Hori, garai hartarako, urrats garrantzitsua
izan zen, eta haustura garbia zekarren aurreko mentalitatearekiko. Bestalde,
euskaltzain berri batzuk izendatzea proposatu zuen. Horietako batzuk frankis
moak begi onez ikusiriko euskaltzaleak ziren, horiei esker gobernuak Akade
miaz izan zitzakeen susmo txarrak uxatzeko, baina beste batzuk maila handiko
idazle eta azterlariak (Luis Villasante eta Rene Lafon, adibidez), gure erakun
dearen prestigioa goratzeko asmoz.

Literaturzalea ere genuen Federiko. Euskaltzaindiarekin erabat loturik
egon zen garai horretan artikulu, poema eta itzulpen ugari argitaratu zituen
Gernika, Egan eta Euzko gogoa aldizkarietan. Horiez gainera, ehundaka poema
aleman itzuli zituen Bizkaiko euskarara, atzerriratu behar izan zuenean, fami
liaren kalterako izango zirelakoan, itsasora jaurtiak. Bereziki gogoratzekoak
dira, besteak beste, Euskaltzaindiaren berregituraketaz eginiko txostenak.

(2) H. Knorrek ohartarazi didanez, Azkuek bere Estudio comparativo dentre el vascuence y
varias lenguas cultas, Bilbao, 1949, 65. orr., hungarierari buruz ari de1arik, honela dio Krutwigez:
"Debo a nuestro academico, el joven y notable vasc610go guechotarra Federico Krutwig Sagredo,
estos otros datos". Hau da, seguraski, Krutwigi buruz eginiko lehen aipamena.
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Ikerkuntza ere ez zuen aIde batera utzi Krutwigek. Julio Urkixo Minte
giaren buru izendatua izanik, Ekialdeko Ikasketen Atalean arabiera, persiera eta
indierazko gramatikak idatzi zituen, obra hauek, dirudienez, geroago galdu zi
ren arren.

Akademiaren egitekoak, fundazio garaian argi ezarriak baina geroago, gi
rorik ezagatik, tamalez, luzaroegi zokoratuak, hau da, hizkuntzaren ortografia
eta hizkuntza batuaren Iiteratur eredua finkatzea, berriro ere plazaratu zituen
Federikok. Berak euskal tradizio zaharra, Iparraldeko idazle klasikoena bere
ziki, berreskuratu beharra aldarrikatu zuen, Europako beste hizkuntza batzuen
batasunean gertaturikoaren iIdotik. Bestalde, gerraurreko garbizalekeria gain
ditu behar zela zekusan, eta euskaldunok mendebaldeko mundu greko-Iatin
darrean partaide izanik, nazioarteko kultura terminologia horretaz baliatzeko
eskubidea eta premia planteatu zuen zuhurki.

Krutwigek Iiteratur euskara baturako proposatu zuen bide berriak, hots,
aIde batetik, gure klasikoei atxikiak eta, bestetik, nazioartekotasun terminolo
giaz osatuak, laster bereganatu zituen haren inguruko idazleak (ViIIasante, Er
kiaga, Berriatua, Mirande... ). Egia da, noski, geroago, inguruko egoera sozio
logikoak denboraz erakusten digun pragmatismoak idazle horiek, gauza
batzuetan -grafia etimologikoetan batez ere-, bide teorikoegi hartatik urru
naraziko zituela, baina ezin ukatuzkoa da, oro har, berak seinalatu zigun bideak
gaur arte irekirik diraueIa, bere balio osoan. AIde horretatik, zinez jo dezakegu
Federiko Krutwig gaurko euskara batuaren gerraondoko Iehen teoriIari eta buI
tzatzaiIe nagusitzat.

EuskaItzaindiaz gainera, Federiko Krutwigek harreman zabaIak izan zituen
bere inguruko herritarrekin, arte eta kultur munduan batez ere. Horren adibidea
BiIboko Asociaci6n Art{stica Vizca{na-k 1951ean eskatu zion hitzaIdia dugu,
"EI Simbolismo en la Phlstica", Mikelditarrak deritzon bere eleberrian, 107.
orrialdetik aurrera tartekatua. Mikeldi pintatzaile-taldearen sortzailea ere izan
zen. AIde horretatik, kultur foro ezberdinetan zehar zebilelarik, Federikok adis
kide ugari zituen era guztietako artista eta intelektualen artean, politika eta iritzi
ezberdintasunek hor inolako oztoporik jarri gabe. Adibidez, Agustin Ibarrola
pintatzaile komunistaren adiskide ona zen, beronek duela gutxi kontatzen zi
danez, bai eta Enrique Mugica ministro sozialista-ohiaren eta Adolfo Careaga
Unidad Vizcafna-ren fundatzailearena ere.

Bada, ordea, Federiko Krutwigen bizitzan gertatu zen une erabakigarria,
haren harrezkeroko ibilbidea erabat markatuko ziona. 1952.eko maiatzean Luis
ViIIasante Kortabitarte jaunak bere sarrera-hitzaIdia egin zuen Bizkaiko Di
putazioaren Jauregian, "Litteratur Euskara Laphurtar Klassikoaren gain era
tua" zeritzona. Erantzunez, harrera-hitzaldia Federikok egin zion. Hartan, Krut
wigek, garai hartarako ezin sinetsizko ausartziarekin, Francopean Eliza
Katolikoak euskararekiko zerabilen zabarkeria salatu zuen gogorki, hargatik
kritika bortitza eginez. Txalo beroak jaso zituen, baina bertan zeuden agintari
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faxistetako batek, susmo txarrez, euskarazko hitzaldi hura eskuetatik kendu
zion, gaztelaniara itwlarazi eta Krutwigen aurka kartzela-neurriak hartzeko.
Federikok baina, itzalpean egoteko gogorik ez eta atzerrirako bidea abiatu na
hiago izan wen, gure heniko beste hainbesteren antzera.

Erbestean hogeita sei urte cman behar izan zituen Federikok, harik eta
1978.ean, Franco hil ondoren, Hego Euskal Hen'ira itwli arte. Artean, Parisen
hiru urtez egon zen. Ondoren, sei urte iragan zituen Alemanian. Han Johannna
Luck andrearekin ezkondu zen, ezkontza horretatik seme bat izan wen, Chan
dra Alexandros, sinologoa, gaur egun Alemanian ordenagailu enpresa batean
lanean aritua, euskaraz ere badakiena. Geroago Euskal Herrira itwlirik, Bia
rritzen hiru urte egin zituen, De Gaulle-ren gobernuak, Vasconia liburua ar
gitaratzcagatik (1963), kanporarazi arte. Ipar Euskal Herrian izan zen garaian,
ordea, ez wen Euskaltzaindiarekiko harremanik galdu; aitzitik, Xabier Dihartze
'Iratzederren' izendapena bultzatu wen. Geroztik, Belgikan izan zen, Erroman
(Iau urtez), Aljerian (zazpi hilabetez) eta Aosta haranean (zortzi hilabete), hor
tik berriz ere Belgikara joanez. Han Agnes Caers irakaslcarekin czkondu zen.

Federiko Krutwig Sagredo.

Atzcrrian zelarik, gorago aipatu Vasconia-z gainera, Federiko Krutwigek
anitz liburu izkiriatu zituen, Fernando Sarrailh de Ihartza ezizenarekin: La
Cuesti6n Vasca, Espainiako Aldcrdi Komunista Marxista Leninistak eskariz
prestatua (1965); Praktikaz (1968), Mao Tzedung Buruzagiaren aiphuak edo
Liburu Gorria (1970), Vasconia y La nueva Europa (1976). Herriratu ondoren,
ez zion argitaratzeari utzi eta bestc obra batwk ere kaleratu zizkigun: GaraLdea
(1978), La nueva Vasconia, berrargitarapena (1979), Ekhaitza eleberria (1980),
Be/atzen baratza saila (9 liburuki) (1979-1983), Computer Shock Vasconia.
Arlo 2001 (1984). Fantasia lantzea atseginago wen errealitate arrunta kontatzea
baino.
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Obra horiez gainera, erbesteratze-urte horietan Federiko ETAren ideologo
eta militantea ere izan zen. Branka aldizkarian gerrilla-borrokari buruz, taktikaz
eta estrategiaz maiz idatzi zuen. Berak esanik, jakin badakigu garai batean fran
kismoaren aurkako erresistentziarako armak erosten jardun zuela, non eta Txe
koslovakian, Pragako udaberriaren bultzatzaile izan zen Alexander Dubcek-en
inguruan. ETAren V. Asanbladan Krutwigek eginiko txostena oinarrizkotzatjo
zen, erakundean sortzen ari zen espainolismotik saihesteko.

Diktadura egoera hartako bidegabekeriei aitzi, Federikok armak erabil
tzeari beharrezko bazeritzon ere, demokrazia formala heldu ondoan, berehala
aldatu zuen lehengo jarrera, eta behin eta berriro esaten zuen egoera berrian
borroka armatuak euskal kausari mesede baino kalte handiagoa egiten ziola,
hura erabat gaitzetsiz.

Ideologiaz ezkerreko gizona bazen ere, pixkanaka, marxismo klasikotik,
kulturan eta jakintzan oinarrituriko ezker aristokrazia intelektualerantz lerratu
zen. Komunismo errealak eginiko kalteak eta izandako porrot ekonomiko so
ziala ikusita, ez zuen dogmakeria itsuetan iraun. Halere, ez zuen horregatik
herriarekiko eta eguneroko arazoekiko loturarik behin ere hautsi eta, hil arte,
konpromiso politikoak onartzen jakin zuen, Euskal Herritarrok talde eratu be
rriaren bultzatzaile gisa aurkeztu zen eta.

Haren obra politiko guztietatik eragin handiena utzi duena, ordea, Vas
conia izan da, zalantzarik gabe. Egia esan, ene ustez, liburu gutxi izan dira
Euskal Herrian gerra ondoko belaunaldiak horrenbeste inarrotsi dituenik. Obra
hori, noski, erabat galerazirik zegoen, baina ironiaz, Manuel Fraga Iribarne jau
naren kalkulu txarrei esker jakin genuen euskaldun askok horren berri. Gali
ziako gaurko Xuntako presiden~ea garai hartan Francoren gobernuko Infor
mazio eta Turismoko ministroa zen. Jendearen irizpidea moldatu eta gidatzeko,
propaganda-astekari bat argitaratzea bururatu zitzaion, El Espanol deitua, hain
zuzen. Eta non eta aldizkari horretan hasi ziren publikatzen, Krutwigen Vas
conia-ren pusketa hautatuak, Los delirios del separatismo-ren izenburupean.

Eta zer esanik ez, aitortu behar dut, ene hamazortzi urte haietan delirio
haiek ni eta nire inguruko lagunak behintzat erabat liluratzen gintuztela, gure
historia zaharra era berriaz kontatzeaz gainera, gertakari hurbilak interpretatze
ko era tremendistaeta epantante hartan egia sakon ugari esaten zituelako, as
koren begien irekiarazle. Ordurarteko nazionalismo geldikor, erdaltzale eta pro
bintzianoa ez bezala, Krutwigek askatasunaren aldeko borraka, euskara,
unibertsaltasuna eta kultura predikatzen zigun. Eta gazteok era horretako me
zuak nahi genituen, eta behar ere bai.

Euskal Herrira itzuli ondoren, Krutwig zenbait urtez Zarautzen bizi izan
zen, azkenean Bilbon kokatu arte. Gure artera etorri bezain laster bere lehengo
tokia bete zuen Euskaltzaindian, Literatura Batzordean (1981-1991), Jagon Sai
lean (1988) eta Exonomastika azpibatzordean (1985-1998) Ian eginez. Azken
honetan maiz guztiok txunditurik uzten gintuen bere jakituria sinesgaitzarekin,
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ekialdeko hizkuntzetan batez ere, horiei buruzko fonetika-datu zehatzak es
kaintzean.

Liburugile izateaz gainera, artikulu ugari ere idatzi zituen azken urteotan,
Eginen, Deian eta Bilbao udal hilabetekarian batik bat. Irrati eta telebista-el
karrizketak ere izan ditu, gehienetan zorrotz eta kritiko, gizarte-akuilari. Azken
urteetan zibernetikaz eta fisika kuantikoaz kezkatua zebilkigun, euskarak den
boraren kontzepzio berriak adierazteko zeuzkan baliabide interesgarriak azpi
marratuz. Hor garbi ageri da Krutwigek ez zuela hautsi nahi, gure P.M. Etxe
nike fisikariak hainbestetan salatu duenez, zientzien eta letren arteko zubia,
XX. mendearen bukaerako intelektualak arlo biak ongi gogoan izan behar zi
tuela kontsideratuz. Honek, besterik gabe, ederki asko erakusten digu nolako
jakintza-egarria mantentzen zuen Federikok bere azken urteetan ere.

Bazuen gure gizonak beste ezaugarri bat, ene ustez, behar bezainbat az
pimarratu ez dena: bere Akitaniazaletasuna. Vasconia irakurri duen orok badaki
Akitania behialako Euskal Herriaren funtsezko ataltzat aldarrikatzen zuela. Di
rudienez, Rene Lafon Akitaniako eskualdearen euskaltzaintzat proposatu zuen.
lido beretik, gaskoiera Euskal Herriko erromantze berezitzat jotzen zuen eta
Akitaniarekiko loturak sendotzearen aldekoa izan zen beti. Hortaz, Euskal Au
tonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Akitaniarekin Atlantiko aldeko ekonomi es
kualde nagusia antolatzeko, azken aldion ibilian ari den proiektua, nolabait,
Sarrailh de Ihartzak aspaldian aurrikusia betetzera letorkiguke.

Krutwigek, bere agerraldi guztietan, europar tradizio klasikoaren bideari
jarraikiz, ongi bereizten zituen, aIde batetik, herri mailako kultur adierazpen
xumeak eta, bestetik, goi mailako kultura landua. Eta Euskal Herrian bereziki
laudatzen zena herri mailako emaitza apala zela kontuan izanik, baserri girokoa
batik bat, bera behin baino gehiagotan sala-arbuiatzen zuen jebismoaren apo
teosi horretatik urruntzen saiatu zen.

Bera hiritarra zen, kaletar-kaletarra, eta horregatik, taberna ilun, zikin eta
merkeetako ardo txar edo sagardo garratzaren ordez, Bohemiako kristal lan
duzko kopan zerbitzaturiko ardo onaren maiestatea gurago zuen. Arrazoi ber
beragatik, letra gabeko bat-batekotasuna barik, berak ikasketan, irakurketetan
eta luzaroko gogoetetan oinarrituriko Ian ongi pentsatu eta mamituak zituen
nahiago. Horrexegatik, noski, erdeinatzen zuen bertsolaritza, era horretako Ian
gehienak iraute laburreko lore zirelakoan.

Bai, aristokrata genuen Krutwig; jakitearen aristokrata intelektuala, agian
zorrotzegia, baina gaztetako hainbat urtetan ikasteari egunero hamalau ordu es
kaintzen zizkion pertsonak bazuen, nolabait, besteekin ere zorrotz izateko es
kubiderik.

Ba omen zekizkien hogeitaka hizkuntzen artetik, Federikok bi maite zituen
bereziki: euskara eta greziera, eta bietan goi mailako aditua genuen. Lehenak
euskaldun egiten zuen, bigarrenak, ordea, europar, unibertsal, mundutar, eta bi
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maite horiek lantzen saiatu zen gaztedanik. Haren ustez, edozeinek, kultura
duna izateko, greziera klasikoa jakitea ezinbestekoa zuen, eta greziar ikasketak
gure artean bultzatzeko asmoz, lakintza baitha izeneko elkartea sortu zuen
1985.ean Bilbon, lagun batzuekin. Horko kideen artean Joan Jose Pujana Arza
Eusko Legebiltzarraren buru-ohia, Josu Lavin, Manu Ertzilla, Juan Luis Goi
koetxea, Erramun Gerrikagoitia eta beste euskaltzale ezagun batzuk aurkitzen
dira. Era honetako elkarteetan tradizioz izandako ohiturarekin bat, kide bakoi
tzak halako goitizena darama grezieraz. Federena 'AP10'''CCOV 'A/l/lcoV Ariston
Ammon zen, Getxoko 'Areetako Hoberena' alegia. Elkarte honek IEPA3 Hie
rax aldizkaria publikatzen du, 'belatza' hain zuzen, eta plazaratzen den bakoi
tzean, Greziako telebistak saio berezia eskaintzen omen dio. Hor Krutwigen
artiku1u luze bezain sakonak argitaratu dira grezieraz.

Kultura bultzatu nahian, Krutwig kultur erakunde batzuen kide izan zen,
adibidez Erromako Accademia Internazionale di Propaganda Culturale (1994),
Atenasko Nazioarteko Zientzi Forumaren ohorezko presidentea (1994), Thes
salonikako grezieraren zabalkunderako erakundearen ohorezko kidea (1994)
eta Atenasko Bizantziar Ikasketen Zientzi Elkartekoa ere CEmO'''CT]/lOV1KT]
'E"Catpaa Bu1;;avnvcov L1touocov).

Grezieraren eta nazioarteko kulturaren aide eginiko lanen esker onez, Fe
deriko Krutwigek sari eta ezagutza asko jaso zituen. Horien artean Atenasko
Homero saria (1989), Greziako Kabala hiriko ohorezko domina (1995), bai eta
Delphos hirikoa ere. Hermes fundazioak, gainera, beka eman zion Europako
munizipalismoari buruzko saiaera bat idazteko (1995).

Euskaltzaindiak ere ez du ahantzirik Federiko. Aitzitik, ongi gogoan izan
ditu euskararen eta gure Akademiaren aide eginiko Ian ugariak. Horregatik,
due1a bi urte, haren euskatzaingoaren berrogeita hamargarren urteurrena bete
tzean, gorazarre berezia eskaini zion, omenezko liburu eder batekin batera.
Bera izan genuen geure arteko euskaltzain zaharrena, urtez ez bada, izenda
penez bederen, eta ongi merezia zuen guztion ezagutza.

Bilbok, halaber, ez zeukan ahantzia. Bidebarrieta Biblioteka Kulturguneak,
horren zuzendaria zen Joseba Agirreazkuenaga jaunaren ekimenez antolaturik,
1997.eko ekainaren 19an omenaldia egin zion, Bilboko agintarien, Bizkaiko
intelektualen eta Greziatik bereziki etorririko Triantaphylos Karayannis Ira
kas1e Akademikoaren presentziarekin. Han euskaraz, greziera klasikoaz eta
modernoaz, eta gazte1aniaz, gure humanista bikainaren merezimenduak gorai
patu ziren, geroago liburu batean bilduak (3).

Obra horretan Josu Lavinek gogoratzen digunez, £yco /lovov ,"oyo1;; £l/ll
'hitza besterik ez naiz' idatzia zuen Federikok bere buruaz, apa1ki. Hitza, cgia,
baina hitz bizia, hitz eragilea, gogo-bultzatzailea, kezkak sortzen zekien hitza.
Hitzak maiz ideia eraberritzaileen lehen haziak izaten direlako, proiektu han-

(3) Ikus 1. oharrean aipaturiko obra.
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dien aitzindari. Horrexegatik goraipatzen zuen hitza Done Joanek bere eban
jelioaren hasieran, berri onaren ekarle: 'Ev apXl) ~v 6 Myol; ;Hatsean zen
Hitza' eta maiz, bataiatzaileari gertatzen zitzaionez, <povi] ~orov'tol; tv 'tii

-:>
epTJ/-HO 'desertuan oihuz dagoenaren boza' irudi dakigun arren, historiak es-
kuarki erakusten duenez, arrazoizko argudioetan oinarrituriko hitzei arrakasta
ohi darraie atzetik.

Amaitzera noa. Ez nuke kronikatxo hau bukatu nahi, ordea, Krutwigen bi
zitzako beste puntu bat, gainetik bederen ukitu gabe. Ongiegi dakit ohiko hil
berri batean honelakorik ez dela egiten, gizabide xumeenak hala gomendatzen
duelako. Halere, arazo hau aurretik plazaratu da, eta modu aski trakets, dese
goki eta, ene ustez, maliziatiaz plazaratu ere, ahoa isilik ukan balu dotoreago
egongo zatekeen alkate izandako baten nabarmenkeriagatik gainera. Beraz, ene
iritziz, besteok ezin gaudeke horretaz deus esan gabe. Noski, Federiko aban
donuan, bazterkerian zokoratua eta hila zelako gezur maltzurraz ari naiz. Eta
hemen kontua ez da nork bere buruari dominak ezartzen hastea, iraina argitzea
baizik.

Federiko Krutwigek, gorago esan denagatik, bere bizitzako zati luzean er
besteraturik bizi izan behar zuen, kanpoan era askotako lanetan (itzultzaile, in
terpretari ...) ibiliz. Hori dela eta, Euskal Herriratu zenerako, jadanik adineko
pertsona zen eta, berton Gizarte Segurantzapeko jardunik aski ez zuenez, egoe
ra ekonomiko larrian aurkitzen zen. Horretaz jabeturik, bai bere lagunek -eta
beste askoren artean Anton Artifiano, Manu Ertzilla, Juan Jose Pujana, Josu
Lavin aipa litezke- eta bai Euskaltzaindiak laguntza eskaini nahi izan zioten,
bere azken urteetan lasaitasunez bizi zedin. Lagun zintzo bezain eskuzabal ho
riengandik etxea eta bestelako sorospideak eskuratu zituen, Euskaltzaindiaren
gandik, ordea, hileroko diru-Iaguntza. Akademiaren bileretara joateko, bestal
de, hainbat euskaltzainek ukan dugu bera leku batetik bestera eramateko
ohorea.

Batzuek eta besteok gehiago ere eskaini nahi genion, egia, baina ezinezkoa
zen. Federiko Krutwigek bere bakartasun intelektuala eta askatasun pertsonala
uki ezineko altxortzat jotzen eta babesten zituen. Aide horretatik, ez zuen inola
ere nahi inor bere etxean eta bere barruko gauzetan sar zedin. Alferrik izan
ziren, beraz, bere bizilekura, garbi-ikuziak egiteko edo, zerbitzariren bat bi
daltzeko proposamen guztiak. Eta horren aurrean, bai lagunek eta bai Euskal
tzaindiak azken unerarte errespetatu nahi izan dute haren borondatea.

Besterik izan zen, ordea, iazko udaberrian aldakan istripua izan eta ospi
taleratu beharra ukan zuenean. Bere inguruko adiskideen urgazpenaz gainera,
Euskaltzaindiak eta Euskal Idazleen Elkarteak andre laguntzaile bat jarri eta
ordaindu zuten, haren ezintasunetan sorosteko. Lagundu bai, baina edozein ka
sutan berak nahi eta uzten zuen neurrian, haren nahia behin ere bortxatu gabe.
Eta hori behintzat behin betiko argi eta garbi gelditu beharko litzateke.
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Arestian aipaturiko aldaka-istripuaren ondorioz, makal xamar zebilen
azken hilabeteetan, horregatik, ahal zuen neurrian, gizarte eta politika-ekin
tzetara joateari uko egin gabe. Horrela, Guggenheim-en egon zen irailean,
ETAren su-etena baino bi egun lehenago, Katalan-galego-euskaldunen fo
rumaren aurkezpenean, bai eta Euskal Herritarrok taldearen jendaurreko
prentsaurrean ere. Heriotza 1998.eko azaroaren 15ean etorri zitzaion, igan
dez, bere etxean zelarik.

Fededuna ez izaki, haren omenezko ospakizunak Derioko hilerrian egin
ziren, senide, adiskide, euskaltzain, unibertsitario eta era guztietako politika eta
kultura agintari eta lagunen artean. Azpimarratzekoa da, berriz ere, bertan izan
dakoen iritzi, pentsamolde eta ideologia ugariak, Federiko Krutwigen gogo za
bal eta anitzaren ispilu.

Haren hilkutxa euskaltzain eta lagunen artean jasorik, Jean Haritschelhar
euskaltzainburuak, euskaraz, Krutwigen merezimenduak goraipatu zituen, ge
rra aurreko eta ondoko belaunaldien zubia izan zela azpimarratuz. Josu Lavi
nek, greziera klasikoaz, haren glosa egin zuen bokantza handiz. Haren loba ere
esker oneko hitzekin mintzatu zen gaztelaniaz. Xabier Amuriza bertsolariak,
bere boz ederraz, guztion izenean azken agurra eskaini zion bertso hunkiga
rrietan.

Egun batzuk geroago, azaroaren 27an Euskaltzaindiak, Bilboko egoitzan
egin zuen hileroko bileran, postume, gorazarre bat eskaini zion, euskaltzain
buruaren bidez. Hartan, Agnes Caers haren emazteak, Belgikatik bereziki hel
duak, laudorio eta omenezko hitzak esan zituen.

Biharamunean, azaroak 28an, Federiko Krutwigen azken nahiari jarraikiz,
emazteak eta adiskideek haren errautsen herena Laidako hondartzan itsasoratu
zuten, Euskal Herritik mundu zabalera heda zedin, zenduak eman ta zabal zazu
lema berea eginik. Errautsen beste heren bat senideek gorde dute, familiaren
panteoirako. Azken herena Atenasen barraiatzekoa da, Federen azken ekaiak
hegaz egin dezan betiereko, berak hainbat maite ukan zuen Heladeko zeru ur
dinetan zehar. Horrela, bi urte lehenago, 1997.eko omenaldian Xabier Iratze
derrek eskaini zion poeman profeta gisa eskainiriko hitzak betetzen ziren: "Ba
dakit euskaltzain bakoitzak, zuk bezala, bi Herri dauzkala: Euskal Herria... eta
mundu zabala".

Gure artean ere haren bizialdi eta mezu distiratsuaren itzala ez da erraz
iraungiko, zeren hura zen kandela zatxekana eta argi egiten zuena.

Bukatzeko, erregu bat egin nahi nioke Euskaltzaindiari: eska diezaiola Ge
txoko udalari haren jaioterrian, Areetan, Federiko Krutwigen izena kale bati
ezartzeko. Bilboko udalari, aldiz, Ibaizabalen gainean eraikitzeko omen diren
zubi berrien arteko bat, halaber, Krutwigen zubia gisa izendatzea kontsidera



FEDERIKO KRUTWIG SAGREDO - Xabier Kintana 723

dezala, belaunaldien artean eta kultura ezberdintasun artean hainbeste aldiz
zubi izaten jakin zuen euskaldun ospetsu honen ohoretan.

Zaude bakean. 'Ev EtPllVll to'8l!

Xabier Kintana Urtiaga

* * *

KRUTWIGJAUNARIBURUZ

Xabier Kintanak esan duenari ezer kendu gabe, nik ere nahi nituzke hitz
batzuk esan, gehituz, Federiko Krutwigi buruz, neronek ezagutu nuen aldetik.
Eta hasiko naiz Krutwig nola ezagutu nuen esanez. Teologian graduak egiteko
Comillasera bidali ninduten eta han hiru urte pasa nituen, udako bakazioetan
Arantzazura etorriaz, Bilbotik pasatuz, noski. Han -Comillasen- tesia egin nuen
Ama Aingeru Sorazuri buruz, Aita Eusebio Hernandez jesuitaren zuzendari
tzapean. Arantzazun bagenuen inprentatxo bat eta han tesia argitaratzea pen
tsatu nuen, baina esan zidaten ezetz, han ezin zitekeela atera, lehendik ere ba
zutela lanik aski, etab.

Norbaitek esan zidan orduan Bilboko Erruki Etxean (Casa de Misericordia
deritzonean) bazela inprenta bat, han bizi eta Ian egiten zuten gazteei ofizioa
irakatsi eta liburuak ateratzen erakusteko, eta hara jo nuen. Eta argitaletxe ho
rretara maiz egin behar izaten nituen joan-etorriak Arantzazu eta Bilbo artean.
Orduan hasi nintzen Federiko Krutwig Sagredoren izena ere entzuten. Berau
bilbotarra zen, baina aita alemana zen, Bilbon fabrikaren bat zuena. Bilboko
gure komentuko telefonotik deitu nion, eta bai berak puntualki erantzun ere.
Esan nion nahiko nukeela bera agurtu eta ezagutu. Eta esan zidan "Ba etorri!".
Eta beste gabe joan egin nintzen. Etxe eder bateko pisu batean bizi zen. Esan
nion zertara nentorren: bera ezagutzeko, alegia, bere entzutearen berri banuenez
gero.

Hauxe izan zen, bada, nire lehenengo harremana Krutwigekin. Berak Eus
kaltzaindiarekin bazituen harremanak eta lortu zuen ni euskaltzain egitea ere.
Horretarako hitzaldi bat behar nuen egin, eta eguna eta herria ere finkatu behar
ziren. Nik esan nuen neure herria -Gernika- orduan bonbardeoarekin deusez
tatuta gelditu zela eta han ezin zela egin. Krutwigek bere aldetik esan zuen:
"Ez, hori hemen Bilbon, Bizkaiko Foru Diputazioan egin behar da".
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larri zen, bada, epea eta eguna hori egiteko. Eta eguna heldu zenean eta,
entzule gisa, jende asko zegoelarik, nik neure hitzaldia irakurri nuen, ez osorik,
ordea, luzeegia zelako. Euskaltzaindia zer zen, zertarako zen, bere historia etab.
azaldu nuen pixka bat, laburki. Gero Krutwig jaunaren aldia izan zen. Izugarri
txalotua izan zen. Eraso bortitzak egin zituen orduko egoerari buruz. Gero, be
rriz, Krutwig laster desagertu zen. Aitak gomendatu zion estranjerira ihes egi
teko eta han makina bat urte igaro zituen, barkazioa iritsi zitzaion arte. Eta bai,
urte batzuk pasata, iritsi zitzaion.

Gordetzen dut oraindik egun hartan eman zidaten diploma. Eguna, 1952ko
Orrilaren 23an eta zadorlari bezala firmatzen du Nazario Oleagak. Eta Eus
kaltzainburuaren ordez Lekuona'tar Imanol-ek.

Krutwigek, bada, urte asko pasatu zituen ihes egina bezala Italian, Ale
manian... eta ez dakit nik non gehiago. Niri ez zidan kartarik egin, bera kan
poan zegoen bitartean ni ez konprometitzeagatik edo uste dut.

Akademiaren aktoa izan zen hura. Baina Bizkaitik izan ezik, ez zen han
beste euskaltzainik izan, Lekuona jaunaz kanpo.

* * *

Nik ezagutu nuen aldetik begiratuta, nolakoa zen, bada, Krutwig jauna?
Euskaltzaindiko batzarretara beti etortzen zen, hutsik egin gabe. Gero gurekin
bazkaltzen zuen, hotelean. Ez zuen asko hitz egiten. Beharbada hori konpre
nitzeko, esan behar da pixka bat totela ere bazela.

Behin bakarrik uste dut egon zela Arantzazun Euskaltzaindiko batzar bat
han egin zenean. Eta mendiak eta paisajea ikustean, hauxe esan zuen: "Esto
no es bello, esto es sublime".

Euskaltzaindiko batzarretan nahikoa isilik egoten zen. Esaten zirenak
errespetoz entzuten zituen, hori bai.

Behin gogoan dut nola etorri zen Krutwigen aita Gernikako gure etxera
(hobekiago esan, Errenteria aldean bizi ginen etxera). Pentsatzen dut berak nor
baiti galdetuko ziola non bizi nintzen, eta hala etorri zen. Gogorrak bota ziz
kidan semearen kontra, ez baitzegoen pozik atzerrian zeraman bizimoduarekin.

Hori ez dakit, baina Krutwig atzerritik etorri zenerako, uste dut aita hila
egongo zela jadanik.

Nik entzuna dut Bilbon bazirela -eta orain ere izango dira agian- Deuts
che Schufe deituak, hots, aleman eskolak, Bilbon fabrikak zeuzkaten alemanen
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seme-alaben eskolak, eta dirudienez, gure Krutwigek horietako batean egingo
zituen haurtzaroan bere eskolak. Eta agian horregatik bazuen alergia bat kristau
eskoletarako, baina ez dakit hala den.

Jaunak, hori da nik dakidan guztia.

Fr. Luis Villasante a.p.M.
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SARRERA

Joan zan abuztuaren 4an hi! zan Elorrion Jaime Iiiazio Kerexeta abadea, aspalditik
euskaltzain urgazlea (1964). Hiru bat hilabete lehenago, apirilaren 24ean, Ohorezko
Euskaltzain egin eban Euskaltzaindiak, eta izendapen hori guztiz pozik hartu eban Jai
mek. Baina ez eban berak etxe honetara etorterik izan, Agiria hartzeko: bezperan buruko
ondoeza agertu jakon, eta gatx horrexek eroan euskun gure artetik, aste gutxi barru.

Jaimeren omenez berbalditxu hau egiteko eskatu eustenean Euskaltzainditik, ezin
nik ezelan ere ezetzik emon: aspaldiko laguna eta sarritan lankidea neban Kerexeta jau
na, haren Ian eskergearen txalotzaile izan naz beti, beragaz batera eta egun berean jaso
neban Euskaltzaindiagandik ohorezko izendapena, eta ganera neuk emon behar izan
neutsan azken agurra, Eleiza Amaren izenean, Elorrioko parrokian, joandako abuztuaren
bostean.

1. BIZITZA

Elorrion jaio zan Kerexeta, 1918. urteko uztailaren 31.ean, Aita San Iiiazio Loio
lakoaren jaiegunean, hain zuzen ere. Mutiko zala, abadetzarako bidea hartu eban eta
hainbat ikastetxetan burutu zituan bere ikasketak: Gaztelu Elexabeitian, Comillasen,
Burgos, Sevilla eta Galiziako Tui-n. Azken hiru uriotan musikarako eukan trebetasuna
ere erakutsi eban. "Schola Cantorum"eko zuzendari Burgosen, organujole Sevillan, mu
sika-irakasle Tui-ko Seminarioan: hementxe egin zan abade, 1947. urtean, eta katedra
leko organujole izatea irabazi eban, norgehiagokan. benefiziadu lez... Urte bi lehenago,
pianu-titulua ere eskuratu eban Bilboko Musika Konserbatorioan.

Bere etxean eta herrian ikasitako euskerea ez eban guztiz galdu erbesteko egotaldi
luzean. Nik dakidala, urrutian bizi beharrak biziagotu egin eutson herrimina, eta batez
ere Tui uri apal baketsuan zaletasunik handienaz ekin eutson euskerea ikasteari, Re
surrecci6n Marfa de Azkueren Moifolog(a Vasca eta Seber Altuberen Erderismos gidari
zituala. Bere bizitza guztian ez dau Jaimek ukatuko, ez isilduko, maisu handi bioi zenbat
zor deutsen.

1952. urtean Galiziako lurralde gozoak utzi eta bere Euskal Herri maitera biurtuko
jaku Kerexeta betiko. Urkiolako Santutegian emongo ditu 4 urte, 1956. urtean Elorriora
jatsi arte. Harrezkeroko bizitza guztia Elorrion emongo dau: San Agustin eta Sortzez
Garbia eleizetan abade (urtebete labur baten Iurretako abade laguntzaile ere izan zan).
Berrogeta bi urte luze, Elorrion, amaibako lanean.
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2. EUSKAL IDAZLEA

2.1. Olerkaria
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1954. urtean agcrtzen jaku Kerexeta euskal idazle lez, Euzko Gogoa aldizkarian.
"Arantzibia" izenordepean bere burua lotsor estaltzen dauala, 15 olerki argitaratzen ditu.
Gero, Euzko Gogoa eta Olerti aldizkarietan argitara emoniko olerkiak liburu bitan ba
tuko ditu: Orbelak (1958) eta Bitargi (1960). Hogei urte geroago liburu bioi barri bat
erantsi eta Orbelak, Bitargi, Udazken (1980) liburua argitaratuko dau, gaztelaniazko
itzulpen eta guzti ("versi6n castellana revisada por Luis de Castresana").

Bere burua, poeta lez, apal agertzen dau hasiera honetan Kerexetak: bere olerki
txuak "xume ta mengel" dirala autortuko dau, "edonok egin daikezanak"... Etzan hori
Euzko Gogoaren zuzendaria zan Udalaizperen (Jokin Zaitegiren) eritzia: "Belarri-bio
tzetan samur, goxo eta gogor iosi ta itsatsi oi diran olerki errex, arin eta bigunak...
Orainaldi ontan bizkaieraz nabarmentzen diran olerkari gorengoen artean gorengoeta
riko bat dugu «Arantzibia», nonbait: dana neurri, dendu ta musika". (E.G., 1959,294
6).

Kerexetak hasiera hasieratik autortzen deusku bere euskalzaletasun bizia ere: "Eus
keraganako maitasunak erabilli nau; bai, aldarrika diflot: argitara damodazan lerro
oneik, arek sortu ta eragiflak dozuz..." (Orbelak, Hitzaurrea, 9). Geroko ahaleginak eta
Ian ugariak argi eta garbi erakutsiko deuskue benetako bizkaitarra izan zala honetan,
"corto en palabras, pero en obras largo", "hitzetan urri, egintzetan ugari".

Poesiaren munduan murgilduta ibili zan lehenengotan. Baina Euzko Gogoaren ur
teotan, beste alderdi bi ere erakutsi euskuzan: bata, musikazalearena; bestea, berak
"mazmarroizti" deritxonak, erderazko "heraldica". Hori bai: gai biok ere euskera hu
tsean erabiliko ditu eta prosaz.

Musika gaiari hiru artikulu eskeiniko deutsoz:

1. Ereslari batzuen oldozkunak (itzulpena, 1954).

2. Frederic Chopin (1954).

3. Ereslari erromantikuen aldia (Schubert, Mendelssohn, Schumann) (1955).

Chopinzale dala autortzen dw, "Ez diflot besteak baiflo geiago balio dauanik, atse-
giflen izango yatzula baiflo... 13ein baiflo geiagotan esan dot neurekotan: Al izango ba' 
neu nik Chopin'en antzerakoa izan, aren eskuak euki, aren adorea lortu!" (E.G., 1954,
9-lOz., 151).

Mazmarroiztia dalako horri 11 artikulu labur eskeini eutsozan Euzko Gogoan, hiru
urtetan (1956,1957,1958). Bere bizi guztian ekingo deutso gogotsu gai honi eta hainbat
liburu eskeiniko deutsoz, gaztelaniaz: Diccionario Onomastico y Heraldico Vasco (5
tomotan, 1970-74); Casas solariegas de Bizkaia (tomo bitan, 1987. 1989), Linajes y
Casas solariegas de Elorrio (1988), Linajes y Casas de Gipuzkoa (1993), Fogueracio
nes de Bizkaia del siglo XVIII (1992).

Gramatikazale zorrotza ere, agertzen jaku Kerexeta, Euzko Gogoaren aldi horretan,
Aita Pi karmeldarraren Kristoren Antz-bidea eta J.B. Ibargutxiren Otoia liburuei egin
dako kritika laburretan (E.G., 1957).
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Bibliari eskeini eutson Jaime Kerxetak bere bizitzako ekitaldirik luzeena eta emon
korrena. Hamabi liburu, gutxienez, argitaratu ditu gai honen inguruan. Itun Barriagaz
hasiko da eta Biblia osoa Bizkaiko euskerara itzuli arte ez dau bakerik izango. Bere
Euskal Biblia dau Kerexetak lanik ospetsuena, Bizkaian hutsune luzea ederto bete dauan
liburu txalogarria.

- Jesu Kristo gure Jaunaren Barri Dna (1960) da lehenengo liburua gai honetan.
Ebanjelio alkartuen itzulpen honek zabalkunde handia izan eban: aspaldiko egarri bizia
asetzera ctorren ur garbia zalako. Ebanjelioak bizkaieraz irakurteko ez geunkan besterik
Argi Doneel baino, eta honek domeketako ebanjelioak baino ez ekazan. Bai abadeok,
bai kristinau herriak pozarren hartu genduan Kerexetaren itzulpen hau: edozeinek neke
handi barik ondo ulertzeko euskera garbian egoan bizkaieratuta. Gerora ere birritan
ckingo dcutso Jaimck gai bcroni: Ebanjelio alkartuak (1973 eta 1989, baifia azken hau
Biblia Interconfesional-etik euskeratua).

- Langile amorratu honek aurkitu dau gai egokia eta ez da lotan egongo: hurrengo
urtean Apostoluen EgiJ'iak (1961) kaleratuko deusku eta lau urte geroago Apostoluen
Egiliak eta Idazkiak (1965). Ez jako gauza handirik falta Testamentu Barri osoa eus
keratzeko. Hurrengo urtean lau ebanjelioak osorik itzuli eta Jesukristoren Barri Dna
(1966) argitaratzen dau. Zatika egindako lana batu eta Alkartasun Barria (1972) es
kciniko deusku, lehenengo aldiz Bizkaiko euskeran.

- Behin Testamentu Barria egin ezkero, Zaharra zergaitik ez? Lan gogorra eta lu
zea da hori itzultzaile bakarrarentzat. Baina Ian eskerga hori osotzeko eskatzen deutsoe,
bchin eta barriro, hainbcste adiskidek, baita Bilboko gotzaina dan Antonio Aiioverosek
ere. Liburu barriaren edizinoa ta zabalkundea aurrera eroateko lagun-aldra batek Ba
tzorde bat sortu dau eta dirua aurreratu. Baina, buztarri bakarreko idi indartsuaren an
tzera, testuaren itzultze-Ian ikaragarri hori Jaimek berak bakarrik egingo dau. Oharrak,
abade talde batek euskcratuko deutsoz eta liburuaren Sarrera guztiak Lorentzo Zugazaga
abadeak. Holan, inok uste izango eban baino bizkorrago ikusiko dau argia Euskal Bi
bliak (1976). Urte bian egin dau Kerexetak Testamentu Zaharraren itzulpena. Harri
garria, benetan, eta eskertzekoa Ian eder hau. Baina han bere etxeko ganbaran edo "txori
tokian" sartuta, egunero bederatzi ordu Ian egiteak ez deutso mesede handirik egingo
Jaimeren osasunari.

Dakigunez, Kercxctaren aurretik beste bizkaitar batek ere euskeratu eban Biblia
osoa: Arrigorriagako semea zan Aita Uriarte frantsizkotarrak. Duvoisin kapitainak lez,
honek ere Luis Luziano Bonaparte printzearen aginduz egin eban, eta egin ere, ez biz
kaieraz, gipuzkeraz baino, printzearen aginduari jarraituz. Bonapartek, ostera, Duvoi
sinena baino cz cban argitara cmon; Uriartercnetik Bibliaren lehenengo liburu batzuk
baino CZ, Otaegi gipuzkoarrak zuzenduta. Printzeak, antza, langile sutsua aurkitu eban
Aita Uriartegan, baina bizkaitarraren gipuzkerea orrazteko langilerik ez eban aurkitu,
nunbait. Horregaitik edo geratu zan Uriarteren Biblia argirik ikusi barik.

Batzordeko lagunak "Eskintza"n autortzen dabenez, eurak "bizkaierazko Biblia
osoaren bearrizana somatzen" eben, eta ganera "gaurko gure erriarentzat. .. , gaur biz
kaieraz egiten dauan erri onek erraz-erraz ulertuko leukean eraz..." (Euskal Biblia, V).
Aita Olabideren Jdazteunak ez zituan beteten egarriok: gasteiztarraren euskerea ilunegia
zan gure herriarentzat. Eskatzen jakon helburua lortu ete eban Kerexetak? Baietz uste
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dogu. Lehen ere bere maisutasuna ondo erakutsita eukan horretan. Bibliaren itzulpen
barri honen zabalkundeak ere beste horrenbeste dinosku: lehenengo edizinoa urte gi
txitan agortu zan, eta harrezkero beste argitalpen bi egin dira (1993. 1994). Dana dala,
apal eta bihotz-zabal agertzen jakuz batzordekoak Kerexetaren Biblia eskeintzerakoan:
"Zabalik geratzen dira -dinoskue- ekinbideak, zabalik eginbideak; Biblia-arloan diar
duen jakitunak jarraitu daikeoe euren lanari, euren arazoari, Biblia jakintza-aldetik obe
tzen, apaifiagotzen, bikaifiagotzen, eta bide-zidorrak argiagotzen... Ekin dagiola bako
txak bere lan-arloari!" (lb. V).

Horixe lortu nahi izan dau oraintsu Euskal Herriko jakitun talde batek: Kerexetak
bere Biblia-itzulpena gazteleniatik egin badau, talde honek jatorrizko hizkuntzetatik
egingo dau zuzenean, gaur egin ohi dan legez. Ganera, azken urteotan Euskara batua
nagusitu da gure artean, eta eskabide barri honi erantzun nahi izan jako, Elizen arteko
Biblia (1994) argitaratzean. Itzulpen barriaren arrakasta handia ikusirik, hurrengo ur
tean, ltun Berria ere argitaratu deuskue, hiru hizkuntzetan hatan ere (grekoz, latinez eta
euskaraz), Biblia barriaren itzulpen ekumenikoaz baliatuz. Holan, bai Bizkaiko kristi
nauak, bai beste euskaldun kristau edo giristino guztiak badoguz orain Biblia osoa geure
hizkuntzan irakurteko erea eta poza.

2.3. Liturgia euskeraz

Danok dakigunez, Erromako Eleizeak, azken Kontzilioaren aurretik, latina crabili
izan dau bere hizkuntza bakartzat otoitz ofizialetan: mezarako, sakramentuetarako, Or
duen liturgiarako... Mende luze askotan horrelantxe.

Baina hcrriak latinik ez ekian eta, hainbat eleiz gizon arduratu zan latinezko testuen
itzulpenak egin eta herriaren eskuetan jarten, batez ere mezako testuenak.

Euskeraz ere hutsune hori beteteko ahalegin batzuk aspalditik egozan eginda: letra
handiko esku-liburu edo debozionario zaharrak gogora ekarri daiguzan, baita Argi Do
nea mesedegarria ere. Oraintsuago, 1949.ean, Orixek euskeratutako Urte guziko Meza
Bezperak zabaldu zan gure artean, latinaren parean euskerazko itzulpena ekarren liburu
dotorea. Nik neuk ez deutsat gitxi zor liburu honi. Mezearen beste euskal itzulpen bat
ere ezagutu neban, Jon Gurutz Ibargutxi abadeak bizkaieraz egina. Argitaratua izateko
eleiz baimena ere lortu ebala uste dot Bilboko gotzaitegian, baina cz eban argirik ikusi.
Ez dakit zergaitik. Orixerenaren itzulpen soiJa ete zan? Non ete dabiJ orain ubidetarraren
itzulpen hori?

Orixeren eta lbargutxiren bidetik ekin eutson gure Kerexetak. Bere Eguneroko
Meza 1963. urtean argitaratu aurretik, domeka eta jaiegunetako mezen itzulpenak orri
solteetan argitaratzen zituezan Aita Onaindiak eta Jaime Kerexetak. Hau dala eta, Egll
neroko Mezak argi dinosku liburu barri hau "Kerexeta'tar Jaime'k eta Aita Onaindia
'eginda, ta Kerexeta'ren ardurapean atonduta" dagoala. Baina egiari berea zor jako eta,
csan daigun mezaliburu honen egile nagusia Jaime izan zala.

Jaimek, jakina, Orixeren meza-liburua ondo ezagutzen ebanez, behin baino sarriago
izango cban begien aurrean haren itzulpena. Baina Eguneroko Meza ez da, cz, bestearen
bizkaieratzea: aide batera utziko ditu haren Bezperak, latina, goratzerretako doinuak,
Rituala eta azkenenko eliz abestiak. Apalago eta laburrago dator Kerexetaren liburua
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Orixerena baino, ahal danik eta merkeen eta Bizkaiko kristinau askoren eskuetan la
gateko borondatez edo...

Sekulako harrera ona egin jakon Bizkaian, honen antzeko mezaliburu baten pre
mina gorria egoalako gure artean. Izan ere, Argi donea zaharra laburregi ta estuegia zan
orduko eskabideentzat; Orixerena, ostera, agortuta egoan eta, ganera, ilunegia zan biz
kaitarrik geienentzat, bere nafar usaineko euskera bereziagaitik. Kerexetak ondo hartuta
eukotson bere neurria Bizkaiko euskereari. 5.500 ale argitaratu ei zituan, eta, urtebeteren
barruan, dan-danak egozan salduta edo zabalduta. Egilea bera ibiIi zan, herririk herri,
Bizkaiko eleizarik gehienetan bere "ume" barria aurkezten.

Beranduegi etorrela Eguneroko Meza? Aide batetik, halan dirudi: argitaratua izan
zan urtearen azken aldian, hain zuzen ere, Kontzilioko Gurasoak ontzat emon eben Erro
man Iiturgia barriztatzeko agiria. Laster hasiko ziran loratzen eta frutuak emoten liturgia
barriaren lanak.

Ezkerretik eskubira: H. Knorr, J. Kerexeta -euskaltzain ohorezkoaren diploma etxean
jasotzen-, J. L. Lizundia.
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Esan daigun. horraitino, Kerexetak bere meza-liburua euskeratu ebanean inongo
inok ez ekiala etorkizun barri horren barririk. Artcan, Kontzilioa iragarrita egoan, bai,
haina batzeko. Eta nok jakin orduan handik lasterrera zer etorriko jakun? Beste hau ere
esan daigun: liturgia barrirako lehcnengo baimenak eta aldaketak etorri ziranean, zo
rionez guk bageunkala Bizkaian Kerexetaren liburu hau. Esaterako, meza irakurgaiak
-ordukoak, ez gaurkoak- herriko hizkuntzan egiteko baimcna eldu zanean, Bizkaiko
Eieizeak erraztuta eukan bidea: Kerexetaren itzulpena erabilteko baimena emon eban
gotzainak eta danok pozik. (Bizkaitarrok baino estu ta larriago ibili ziran orduan gurc
auzoko beste euskaldunak, itzulpen egokirik ez eukcla eta).

Domeka ta jaiegunetako irakurgaiak hainbat urtetan entzun izan dituez Bizkaiko
gure eleiztarrak Kerexetaren hizkeran; astegunetako eta santuen mezetako irakurgiak,
ostera, oraindino luzeroago, Irakurgaiak deritxon liburu lodikote ofiziala 1988. urtera
arte ez zalako Bizkaian argitaratu. Horra hor zelan, Kontzilioari eskerrak, Kerexctak
eleiztarrendako asmatu eta egindako meza-liburu txikia, gero Altarako liburu bihurtu
zan urte askotan Bizkaiko abade euskaldunontzat.

Kontzilio ostean, urteak joan urteak etorri, mezeak aldaketa asko eta sakonak izan
ditu: egituran, otoitzetan, irakurgaietan, oikune edo ritoetan... Hau holan dala, Kere
xetaren Eguneroko Meza ere, beronen antzeko beste liburu asko lez, alboratu egin behar
izan da, liburu ofizialei lekua emonez. Baina esan daigun, testu eta liburu ofizialok
argitaratu eta gero ere, gure arteko abade batek baino gehiagok jarraitu izan dauala Ke
rexetaren liburu txikia erabilten, honen berbetea argiago, samurrago, bertokoago egiten
jakolako-edo, hizkera horretara belarria eginago eukalako-edo...

Eguneroko Meza da, liturgi arloan, Kerexetaren Ian nausia, baina ez bakarra. Hor
doguz, beste batzuen artean, Astegunetako Meza-Otoitzak eta Jainko-Erriaren Otoitza
(1977), Elizearen otoitza (1982), (Orduen liturgiako Gorespenak eta Bezperak, era la
burrean), Domeka eta Jaiegunetako Ospakizunak, Abade bagarik (1982) eta Fededunen
Otoitza (1988) ...

Elizbarrutiarteko itzultzaiJe-taldean ere partaide izan genduan, lehenengotik hasita.
Baina geroago eta gitxiagotan etorten zan talde-batzarretara: Jaimek erosoago aurkitzen
eban bere burua bakar-lanean jo ta ke, talde-Ian gogaikarrietako eztabaida luzeen artean
baino. Berak argi ikusten eban bere bidea, arau jakinak eta zehatzak zituan euskera
gaietan, eta nekez aldenduko eban inok bere erizpide ta jokabideetatik, talde-lanetan
behin baino sarriago egin behar danez, norberaren hizkerearen berezitasuncn kaltetan,
batasunaren mesedetan.

Hutsuneak betetea: horixe izan da beti Kerexetaren asmoa, Bibliaren eta liturgiaren
arloetan. Testu barrien itzulpen ofizialak astiroegi etozala? Gure eleizetan horreen pre
mina handia egoala eta, berak, bere kontura, inok esanaren zain egon barik, behingoan
euskeratu eta argi taratuko zi tuan.

2.4. Beste erlejino-gai batzuk

Biblia eta meza-liburua dira, duda barik, Kerexetaren lanik behinenak, gure Herrian
eraginik handiena izan dabenak. Euskerazko zenbat liburu irakurriago eta, batcz ere,
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entzunago gure Bizkaian mende honetan? Eta, Jaimeren meza-Iiburua bazterrean utzi
behar izan badogu ere, Euskal Bibliak mesede handia egingo dau luzaroan ere, nik uste.

Baina etzan horretan itota gelditu Kerexetaren ahalegina. Erlejino gaien artean, ezin
guk aitatu barik utzi beste itzulpen batzuk:

- Didache eta Apostoluen Siniskitza (1965), Eliz-Guraso Apostolikuak (1975) eta
Kunran-eko esku-izkribuak (1989), antxinakoak.

- Gure Salbazino-egintza (Alkartasun Barria) (1972), Kristau-Ikasbidea (4. maila)
(1974), katekesi-arloan.

- Berrio-Otxoa (1988), Kenpis (1989), Kristau-Gaiak (1995) eta Escriva de Ba
laguer-en Bidea ospetsua (1995).

3. GAl PROFANOAK

Olerkiak aIde batera uzten baditugu, Kerexetaren euskerazko lana, ia oso osorik,
itzulpenari eskeinita dago, erlejino gaien itzulpenari, ikusi dogunez. Baina gai profano
batzuk ere euskeratu zituan, euron artean: Luis de Castresanaren Iparragirre 'ren Bizitza
(1978) eta Gernika'ko beste Arbola (1979); Boh6rquez-en Bolibar (1984). Euskal idazle
batzuen euskerazko lanak zerbait orraztu eta eratu ere bai: Aita Basaberen Gogarteak
(1963), Bustintza'tar Errose "Mafiariko"ren Ipuinak (1990) eta Xabier Goitiaren Eusko
Umeak Atzerrian (1991).

Hiztegigintzan ere Ian egindakoa dogu. Horra hor, adibidez, bere Diccionario Eus
kerico (1977) eta Diccionario AMAYA de la Lengua Vasca (1991).

Nire ustez, ondo mereziduta eukazan Jaime Kerexetak Euskaltzaindiak berari egin
dako izendapenak: lehenengo, urgazle; aurton, ohorezko. Berrogeta hamar euskal Ii
burutik gora egin eta argitaratu dituan langile nekaezin honi horrenbeste eta gehiago
zor deutsoe Herriaren eta Eleizearen ordezkariak.

Kerexetaren lanik gehientsuenak itzulpenak baino ez dirala, eta itzulpen soilak ez
deutsola ospe handirik emoten, ez egileari berari, ez euskereari, Iiteratura ederraren al
detik, behintzat? Holan uste izango dau batek baino gehiagok. Baina Kerexetaren Ian
luze eta ugaria guztiz dogu aintzat hartzekoa eta txalogarria:

- AIde batetik, Bizkaiko Eleizearen -hau da, bizkaitar asko ta askoren- beha
rrizanei erantzun egokia emoten jakin daualako, beste inok baino lehenago, gehiago eta
hobeto.

- Eta bestetik, azken berrogei urteotan beste noren euskerea izan dogu hemen ira
kurriagoa edo, behinik behin, entzunagoa? Hizkera argia, gehiegikeria bako garbia, zu
zena, arau zehatzez ondo hornitua, zentzun handiz landua eta txukuna, gure herriak egu
nero ahotan erabilten dauan berbetatik hur-hurrekoa... Gogoangarriak dira, duda barik,
gure idazle "klasikoen" lanak, hori ezin ginei ukatu. Baina euron artean, zeinek izan
dau bizkaitarron gogo-bihotzetan Kerexetak hainako eragin luze ta sakonik?

Amaitzeko, Juan Mari Lekuonaren bertso dotore batjatort gogora. Behin Urkiolako
Santutegian, Bizkaiko Eleizeak omenaldi apal bat egin eutsen 5 eleizgizoni, euskeraz
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eleiz gaietan egindako Ian ederragaitik; boston artean, han zan gure Jaime ere. Bakotxari
bertso bana kantatu eutson Juan Marik. Kerexetari hauxe:

"Elorriotik dator
Jaime Kerexeta.
Nork du sendoagoa
idazteko seta?
Bizkaiera hotsegin
gogor lau haizeta...
Euskaran bere pare
gaur askorik ezta."

Karmelo Etxenagusia Uribe,
Bilboko Gotzain Laguntzailea/

Obispo Auxiliar de Bilbao.
EuskaItzain urgazlea



YON ETXAIDE ITHARTE
(1920-1998)

Bilbo, 1998-XII-18

Donostian hil zaigu 1998ko ekainaren 30ean Yon Etxaide Itharte. Gipuzkoako hi
riburu berean jaioa zen 1920. urteko martxoaren 20an, bere bizitzan zehar euskarari eta
euskaltzaletasunari eskaintza oparoa emango zion idazle. Ongi merezia zuen 1957. ur
tean Euskaltzaindiak urgazle izendatzea eta baita ere 1991ean euskaltzain ohorezko egi
tea (ikus Euskera, III, 1958, 169. or. eta XXXVI, 1991,453. or.).

Lagun minak izan ginen ezagutu ginen une beretik. Anaiarteko gerrate haren on
dotik urri ginen mendizaleak eta urriago euskaltzaleak, batez ere, hauek ziren lekuan
zirela, beraien buruak isilpean gorde beharra zuten. Baina garai haietan, elkar hobeto
ezagutuala adiskidetzen ginen. Donostiako Amaikak-bat mendizale taldearekin ibiltzen
Yon eta hortik ezagutu genuen elkar berrogeitagarren urte ilun haietan. Pundu honetan
ohar bat egin beharra dut, bere izenaren grafiaz Yon erabiltzen dut, bere gogozkoa zena
bete nahirik.

Euskarazko liburu bila aritzen nintzelarik zein ustekabea izan nuen mendi lagun
nuen Yonek Alos-torrea (1950) eleberria bere sinadurazko eskaintzaz igorri zidanean.
Ez nenkien zelan eskertu ere eta Donostiara joan nintzen batean, Kale Nagusian Grupo
de Puertos de Guipuzcoan delineante lana egiten zuen bulegora joan nintzaion pertso
nalki eskertzeko. Eleberri hura berriturik eman zuen 1981ean.

Orduz geroztik, elkarren lagun minagoak bihurtu ginen. Eta aitortu beharra dut eus
kal kulturaz inori ezer zor badiot, lehen lehenik Yon Etxaideri lOr diodala, zeren bere
gomendioek gidatu baininduten gure literaturako autorerik hoberenak ezagutzera, aldi
berean baita ere bultzatu ninduen gure historia eta izaerak hobeto ezagutzeko Arturo
Campi6n zenaren lanak irakurtzera. Beti esaten zidan gure literatura ongi ezagutzeko,
Ekialdera begiratu beharra dagoela, han hemen baino lehenagotik idazle asko eta oso
onak izan zirelako. Ekialde horri, gaurko idazleek, Iparraldea deritzate baina geografia
koordenadak kontutan hartzen baditugu, hobe zaigu Ipar-ekialde bezala izendatzea.

Euskaraz idazten noiz hasi zen galdetu nionean esan zidan gaztetxoa zela, bere le
hen lana Till Eulenspiegel Erdi Aroko alemanaren abendurak euskaratu eta La Cruz
astekarian argitaratzen hasi zenetik.

Yonen lana, ordea, urte ilun eta larri haietan iraultza bezalakoa iruditzen zitzaidan.
Bera idazlea izateaz gainera, bere ogibidezko langela hartan klandestinoki euskara ira
kasten aritzen zelako. Sarri egiten genituen elkarrekin mendi ibilerak eta maiz etortzen
zen bere ikasleak lagun zituela. Ikasleetariko bat zuen gero bere bizitzan emazte eta
laguntzaile bikaina izango zuen Pilartxo Rekalde.
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Mendian ibiltzaile bikaina zen, nekeak ongi menderatzen zituenetarikoa eta 1952an
elkarrekin ginen Pirinioetako gailurrik altuenetan, zenbait egunez Aneto eta inguruko
beste zenbait gailurretara igoaz. Donostiar eta eibartar talde txiki bat ginen eta, besteak
beste, han lagun izan genuen Agustin Barrena donostiarraren gogoa zen Balaitus gai
lurrera heltzea, baina berak eskaladarik egiten ez zuenez, lagunduko ote nion eskatu
zidan, eta handik urtebetara han ginen Balaitusen. Baina Yon Etxaide bera ere ez zen
atzean gelditu, gurekin batean gailurra hartu zuen. Horrek erakusten du norainoko men
dizalea zen. Gainera, Pirinioetako ibilera haietan, eguneroko ibilaldiaren ondotik, ilu
nabar aldera kanpinera itzultzen ginenean ohizko euskal kantak kantatzen genituen el
karren artean eta Yonek horretarako zuen zaletasunez ohartzen ginen, gutako beste inork
baino gehiago zekizkiela. Esan beharrik ere ez, zein egun alai bezain atseginak igarotzen
genituen, Yonengandik beti zer ikasirik jasoaz.

Bere euskaltzaletasuna eta euskal idazle bikaina izateari ikuspegi bat ematean de
ritzat gaur egin nezakean ohoretik hoberena.

Purra! Purra! (1953) zeritzan ipuin parregarriz osaturiko liburu hura argitaratu zue
nean nioen, bilduma hortakoak baino askozaz biziagoak zirela Plaentzia eta Eibarko
kaleetan barra-barra kontatzen ziren umorezko ipuin eta gertaerak. Eta gure mendi ibi
leretan eibartarrok ahoz kontatzen genizkion. Nik, batzutan idatziz igorri ere baL Horren
fruitua izan zen Pernando plaentxiatarra (1957). Bertako azken hiru gertakariak non
eman zituen idatzi nizkion bezala. Geroago, gehigarriz eta haurrentzako irakurgai eran,
1987-1989. urteetan sei aletan emango zuen Purra! Purra! gehiturik eta berritua.

Eibarren euskal gramatika ikasketan ari ginenok, lehenik Zabala-Aranaren metodoa
erabili genuen, gero Bonifazio Ataunen hura, B. Arrigaraik hobekuntzaz berritutakoa.
Yon Etxaidek, ordea, Umandirena erabiltzen zuen, artean orri multikopiatu soiletan zena
eta, bere gomendioz, metoda hobetzat kopiak igorri zizkigunetik hori erabili zen gu
reartean. Baina, Gipuzkoako Diputazioak Urkixo Mintegia sortzean, arduradun izendatu
zituztenen artean Mitxelena eta Irigaray ere baziren. Orduan horiengana jo genuen, An
doni Urrestarazu "Umandi"ren Gramatica vasca hura Mintegiaren babespean gure diruz
argitara ematea proposatuz. Ontzat hartu zuten eta hala lortu ere 1955. urtean. Egia esan,
isilpean aldez aurretik ordaintzeko gertu ziren harpidedunak lortu genituen, lehenik ei
bartar euskaltzaleen artean eta gero kanpoan. Adibidez, Yon Etxaidek inprimatuaren
sorta ederra hartu zuen bere lepora. Gasteizen asko zirenez metoda horrekin euskara
ikasten ari zirenak eta erosketa handia egin ziguten. Beraz, diru laguntza erraz lortu eta
baita ere argitalpen hura laster agortu.

Urte haietan eskatu nion Yoni, Eibarko euskaltzale talde bati hitzaldiren bat ematea,
euskal literaturari buruz. Jakina, mendian klandestinoki izan behar zuen, bestetara ezin
baitzen urte haietan. Hala bete zuen eskari hura, Elgetako Egotxeaga pagadipean, au
torerik hoberenen bizitza eta lanen berriak emanaz. Gerora, hitzaldi hartarako prestatu
zuen materialetik sortu zitzaion Amasei seme Euskalerriko (1958) zeritzan liburua,
1990an berralgitaratua.

Aipagarrientzatjoko nuke eleberrigintzan goi mailetara eraman zuen lana, Joanak
joan (1955), Piarres Topet Etxahun barkoxtar koblakariari buruz egin zuena. Gainera,
hura izan zen Euskaltzaindiaren eleberri lehiaketan lehen saria jaso zuena. Gero, eus
kaldun irakurleen artean berebiziko harrera ona erakutsi zigun eleberri harek, eta 1980,
1986 eta 1992. urteetan berralgitaraldiak izan zituen. Bere berrargitaldi guzietan bezala,
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pasarteetako xehetasunen hobekuntzaz kezkaturik, lana zabalduz eta hobetuz emanak
dira.

Hurrengo lana Pio Barojaren Las inquietudes de Santi Andta eleberriaren itzulpena
izan zen, ltxasoa laino dago (1959) izenburupean. Lan hura berritu wen gero bi li
burukitan argitaratzeko, baina oaraingoan Santi Andiaren kezkak (1984) izenburuz.

Esan beharra dut, ordurako bere beste idazlan laburragoak aldizkari askotan argi
taratzen zituela. Nik dakidanez, gehienetan honako izenordeak erabiliz: Karranka, Ze
lai, Aldapeko, Uarrain, 1ge1do eta Etxaithar. Hortatik nonbait, harreman zabalak zituen
euskal kulturagintzan ari zirenekin, eta beti guziei laguntza emanez. Zer esanik ere ez
Jon Mirande, Jokin Zaitegi, Isidoro Fagoaga eta beste zenbaitekin zituela harreman her
tsiak. Adibidez, 1962ko urtarrilaren 26ko Euskaltzaindiko batzar agirian irakur daiteke
honako hau: "Rudolf De Rijk jaunari Azkue-ren «Particularidades del Dialecto Ron
cales» eta «Aezkera» bialdu jakozan Jon Etxaide jaunaren eskabidez eta eskerrak emo
ten dituz euskeraz oso ondo idatzitako karta batean".

Bere idazlan laburrok gogoan izateko, aipaturiko izenordeekin batean, artikulu,
itzulpen, saio, bertso eta abar idatzi zituen aldizkarien artean aipa nezazke: La Cruz,
Gernika, Euzko-gogoa, Egan, Jakin, Gure Herria, Karmel, Olerti, Euskera, Zeruko Ar
gia, El Diario Vasco, Bo/. R.S. V. Amigos del Pats eta abar.

Yon Etxaide Itharte.
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ElIzko-gogoa eta Gernika aldizkariekin zituen harremanegatik, Miarritze eta Do
nibane Lohizunera maiz joaten zen. Behin, harpidedunentzat zekartzan Gernika-ren sei
ale mugan atzeman ziotelako, zenbakirik adina kartzela eman zioten, sei hilabete Mar
tuteneko presondegian. Harpideetariko bat ni neu nintzen, baina Etxaidek, zigorra le
poratuz, ez zuen eman harpideetariko inoren izenik.

Beste honako oroitza hau ere badut, 1962ko azaroaren 30ean, Dassance jaunak Eus
kaltzaindiko batzarraren buruorde eginik, Inazio Maria Etxaideren hilberria ematean,
aipatu zuen haren hutsunea betetzeko bere seme Yon Etxaideri aulkia eskaini behar
zitzaiola. Baina Yonek uko egin zuen, idazkari zen Mitxelenak 1963ko urtarrilaren
25eko batzar agirian jasorik datorrenaren arabera: "Eleuke euskaltzain izan gura. Bera
baifio leenago egokiagoa badagoela dino". Eta Irigaray jaunak berakin hitz egitea era
baki zen orduan. Baina ezin lorturik etsi zuten.

Handik laster, 1964an, Sebero Altuberen heriotza gertatu zen eta hutsunea betetze
ko, euskaltzain osotarako proposatu nindutenean. Batzar agiriak biltzen zituen Euskera
argitaratzeko txanponez urri genbiltzalako atzerapen handiak zituen eta oraindik ez nuen
arestian aipatu dudan ukapenaren berririk. Mitxelenak deitu ninduen proposamena on
tzat har nezan eta nik erantzun nion, Yon Etxaidek merezimendu hoberik bazuela eta
haren aide egin zezatela. Orduan aditzera eman zidan Yonen ukapenaz. Eta nik bereala
deitu nion Yoni, baina alperrik, ezezkoan zegoen, lehen ere ukapenarekin batean berak
eman ziela nire izena eta nik har nezan bultzarazi ninduen. Esanaz, bere iritziz jendau
rrerako berak baino dohai hobeak nituela eta izakera irekiagoa euskararen arloan be
harrezko lanak hobeto egin nezazkeela. Amor eman beharra izan nuen.

Baina nihoan berriz bere idazlanen adierazpenera, askok ez baitakite Yonek burutu
duen Ian handi bezain bikainari buruzkorik eta, azken batean, gizona bere obratik eza
gutzen baita. Aipatutakoekin bateratsu, hiru drama aipagarri idatzi zituen: Amayur!
(ElIzko-Gogoa, 1951), eta gero hiru ekitaldiko antzerki hau, bi agerraldi hobetutan, li
buru bezala argitaratua da 1978 eta 1983, urteetan. Iturrinoren bertsoetan oinarriturik
Markesaren alaba (Egan, 1958) gerora, 1982an liburu batean berralgitaratua. Eta bes
tea, Begia begi truk (Egan, 1962), baina, hau ere liburu bezala berrargitaratu zuen 1978
eta 1984an.

Jose Artetxe zenaren Caminando euskaratu zuen, Egan aldizkarian zatika argita
ratzeko, Bidez-bide (1952-1954) izenpean. Baita Yvar Lissner-en Ainsi vivaient nos an
cerres, hau ere Egan-en Egipto'ko gizalantze miresgarriaz idatzia (1961) izenpean.

Historia gaiaz eleberri luzeago bat eman nahirik, Oifiaz-Ganboar borroketan oina
rritu zen Gorrotoa lege (1964) deritzana burutzeko. Eleberri hau ere, hil baino lehen
xeago, berralgitaratua izan da 1998. urtean.

Etxahun Zuberoako koblakariaren bertsoak hunkigarri zitzaizkion eta mugaz he
mendik zabalkundea izan zezan, Etxaun'en bertsoak gipuzkeraz (1969) publikatu zuen,
Jon Miranderen lankidetasunez. Gainera, hori aski ez zitzaiolarik, Etxahunen bertsoak,
egileak bere garaian eman bezala eta gazteleraz zein euskara batuan jarriak publikatu
zituen Boletrn de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pars-en 1972-1989.
urteetan.

Tartean, liburu berezi batean, Isidoro Fagoagak gazteleraz burutu zuen Domingo
Garat. El defensor del Biltzar (1951) biografia bikain hura, euskaraturik Domikll Garat.
Biltzarraren defendatzaille (1979) agertu zuen.
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Yonek, bere etsipenezko uneak lanez gainditzen zituen eta lehengoen jarraipenez
zetorren Eneko Agerroa (1981) eleberri historikoa. Hain gogoko zituen Zuberoa eta Ba
xenabarre artean, Behorlegiko larradi inguruetan kokatzen den gaia du eta hain maite
zituen Agosti Xaho eta Johane Miranderi eskainia da. Eleberri hau ere bigarren izkri
baldi hobetuan eman zuen 1991.urtean.

Baina, nire ustez, hain hunkigarri zitzaizkion Etxahun Barkoxekoaren bertso haiek
ez zioten laguntzen bere izate etsipenduaren egoerari, bai ordea etsipena areagotu.
1987ko irailaren 24an Joseba Etxarri kazetariari Eguna egunkarirako egin zion elka
rrizketan agertu zizkion iritzien artean zioen: "Ezaguera nuen ordutik ez nuen bizia mai
te" (ikus uztailaren Ieko Egunkaria, 23 or.). Esaldi hori niri ere behin baino gehiagotan
agertu zidan. Eta nire aldetik erantzuten nion, gizarte hobeago bati begira euskaltzalerik
gehienok genituela holako etsipenak, baina gizarte hobekuntzaz hainbeste egin beharren
aurrean, ekintzari lotuz gainditu beharrezkoak zirela biziaren arrazoiak.

Bere etsipenezko jaistaldiak ezagunak nituen, lagundu nahirik, behin baino gehia
gotan mintzatu nitzaion eta baita berak erantzun ere, esanaz: "Eta zuk, fedearekiko za
lantzak izanik, mundu hontan bizitzeko gogoa duzu?". Nire erantzuna: "Zergatik ez?
Pertsonak bere naturarekikoa du bizitzari atxekirik irautea eta iraupenerako beharrezko
idealei oratuz aurrera joatea edo gogozko gaietan murgilduz zerbait landuz bideratzea;
zuk zerorrek euskalgintzan egiten ari zeranean aurkitu beharko zenuke bizinahi gogoa
ren askapena, nioen, gure belaunaldian jasan beharrezko zaiguna lasaiago har zezan".

Baina, behin, Etxahunen Ian horiek Bo!. R.S. V. Amigos del Pais aldizkarian bu
rutzen ari zen garaian, etorri zitzaidan Martzelo Esnal elkarren adiskide mina laguntza
eske, Yon beha jota ikusten zuela, eta inoiz esaten ziola nire itxaropena bekaizten zuela.
Bere fede tinko bezain zintzoa ezaguturik, Patxi Altuna euskaltzainkidea lagun harturik
jo genuen Karlos Goena sikiatrarengana eta harekingo harremanean jartzeak bideratu
zuen ezbeharren batetik aldeaz seneratzea.

Bere abertzaletasuna, sorreraz Aitzolen idazlanetatik zuzpertua zen. Baina ez zen
talde hertsi batean mugatzeko gizona. Gainera, demokraziaruntza abiatu ginen neurri
berean, behar bada abertzale askoren gure hizkuntzaganako huts nabarmena ikusiz, le
hengo bidetik, euskaran eta euskalgintza soilean mugatzen zuen bere ekintza guzia. Ja
kina da ideetan ez zetorrela bat bere aitarekin, baina ez, ordea, bere aita maite ez zue
lako. Yonegan aitaren euskaltzaletasunak eragin handia izan zuen eta eskergarri
zitzaion. Alderantziz, aitak ere oso maite zuen bere Yon, behin baino gehiagotan hala
agertu zidanez. Bestalde, aitarenganako maitasuna argi utzi zuen gure erakunde honek
I.M. Etxaide Lizasoain, 1952tik 1962ra artean euskaltzainburu izan genuenaren men
deurrena ospatzean, Yonek bere aita zenaren oroitzapenezko bio-bibliografia txostena
irakurri zigun: "Inazio Maria Etxaide Lizasoainen bizitza eta lanak" zeritzana. Ondotik,
bere arreba Ana Mari urgazleak, beste laburrago bat aitaren oroitzapenez (ikus Euskera,
XXX, 1985, 345-374. orr.).

Gero, Etxaide jauna (1986) deritzan liburu mardula argitaratu zigun, bere lehen
partean Euskaltzaindian aurkeztu zigun txostenarekin baliatuz, zabalago eta zehatzago
landurik, noski. Baina liburu honek, gehigarrizko beste arlo batzuk ere baditu, aitaren
pentsakeraz gainera, bere lanetarik asko erakusgarri hor biltzen dituenez gero.

Azken urteotan, Yon Etxaidek, euskaltzain ohorezko izendapenez gainera beste
zenbait omenaldi ere izan ditu. Adibidez, zituen merezimenduegatik, EIZIE (Euskal
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Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpretarien Elkartea) delakoak eta Euskal Idazleen Elkar
teak ohorezko bazkide izendatu bai zuten.

Barnekoia zen, ez zitzaion gogoko jendaurrean agertzerik, baina lagunekin oso mai
takorra eta zintzoa zen. Guk, hain hurbildik ezagutu dugunok, bera ere benetan mai
tatzen genduen. Zuberoa eta zuberotarrak hain gogoko zituenez, azken urte hauetan
Txomin Peillen euskaltzainkide eta adiskideak maiz uzten zion Santa-Graziko etxea,
Pilartxo emaztearekin udaran oporrak han igarotzeko. Zer esanik ere ez, etsipenezko
jaitsialdi haietatik irteteko, bere emazte Pilartxok asko laguntzen ziola.

Historiazalea zen eta hortaz asko irakurria, egin zituen eleberri batzuek argi era
kusten digutenez. Arturo Campi6nen lanak gogoko zituen eta maiz aipatzen zuen 1200.
urtean Euskal Herriaren zatiketa etorri zenez, geroztik ez dugula izan bakerik.

Gure mundu honetan bakezko lasaitasunik aurkitu ez zuen adiskide honek, bere
Cede zintzoaren laguntzaz, beste mundurik baldin bada, hemen aurkitu ez zuena han izan
dezala opa diot (G.B.).

Juan San Martin
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JON ETXAIDEREN JATORRIZKO IDAZLANEN
DOHAINTZAREN ERANSKINA

Bilbo, 1998ko azaroaren 27an

1. karpeta

- Etxaide jauna (original. Inprentarako prest).

Donostia: Erein, 1986ko argitaldiaren orijina1a 95. orrialdetik aurrera, lehen eskuz
ko zuzenketekin (makinaz).

2. karpeta

- Etxaide jauna. Copia n° 2. Inprentarako prest.

Donostia: Erein, 1986ko argitaldiaren kopia osoa, bigarren zuzenketekin; bukaeran
argitaratu gabeko gazte1aniazko aurkibidea (makinaz).

3. karpeta

- "(E)za" aditz-erroa datiboko aditz-jokoetan autoretan zehar. Original y copia nO
3.

Euskera, 1984,29. t., 601-730. orr. testu orijinala; kopia bat; "zuzenketak" orijinala
eta 2 kopia (makinaz).

- Euskal pontizen zahar batzuk aztarrikatuz (orijinalak).

Euskera, 1985,30. t., 513-525. orr. testuaren kopia, 525. orr.ko "Oharra"ren faltan
(makinaz).

- Inazio Maria Etxaide Lizasoain (orijinalak).

Euskera, 1985, 30. t., 344-367. orr. "Inazio Maria Etxaide Lizasoainen bizitza eta
lanak" titu1upeko testuaren kopia , 367-371. orria1deetan argitaratutako kapitu1ua falta
da. Orijinala, Jon Etxaidek Jose Antonio Aranari emanda, Euskaltzainen txostenetako
bere karpetan gordetzen da (makinaz).

4. karpeta

- Xanti Andiaren kezkak (orijinal).

Donostia: Lur, 1984 (2 libk.), argitaldiaren testu orijinal osoa, azken zuzenketekin
(makinaz).
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5. karpeta

- Xanti Andiaren kezkak (copia n° 2).
Donostia: Lur, 1984 (2 libk.), argita1diaren kopia osoa, bigarren zuzenketekin (maki
naz).

6. karpeta

- Xanti Andiaren kezkak (Copia n° 3).

Donostia: Lur, 1984 (2 libk.), argitaldiaren kopia osoa, lehenengo zuzenketekin
(makinaz).

7. karpeta

- Amaiur...! (Drama, hiru ekitalditan) Hirugarren agerraldi hobetua.
Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1983.eko argitaldiaren kopia osoa,
azken zuzenketekin (makinaz).

8. karpeta

1. Usoa Alostorreko.

Donostia: Hordago, 1981.eko argitaldiaren orijinal osoa, bigarren zuzenketekin.
Azken zuzenketak fotokopian (ez ziren kontuan izan argitaldian), (makinaz).

2. Markes baten alaba.

Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1982.eko argitaldiaren orijinal
osoa lehen zuzenketekin (makinaz).

3. Amaiur... !

Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1983.eko argitaldiaren orijinal
osoa lehen zuzenketekin (makinaz).

4. Begia begi truk.

Donostia: Erein, 1984.eko argitaldiaren orijinal osoa zuzenketekin (makinaz).

5. "Begia begi truk" eta "Amaiur"en huts zuzenketa.

Lau orritan Gerok egindako edizioan dauden hutsak zerrendatzen ditu, Ereingo edi
zioan kontuan hartzeko.

9. karpeta

1. Usoa Alostorreko.

Donostia: Hordago, 1981.eko argitaldiaren kopia osoa, lehenengo zuzenketekin.
Azken zuzenketak fotokopian (ez ziren kontuan izan argitaldian), (makinaz).

2. Markes baten alaba.

Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, 1982.eko argitaldiaren kopia
osoa. Testuaren bukaeran "hirugarren iraztaldia" dela dio (makinaz).
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3. Amaiur. .. ! (3. aldakia).

Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, I983.eko argitaldiaren kopia
osoa bigarren zuzenketekin (makinaz).

4. Begia begi truk. (Drama, hiru ekitalditan). Hirugarren argitaldi hobetua.

Donostia: Erein, 1984.eko argitaldiaren kopia osoa, orijinalaren zuzenketa berdi
nekin (makinaz).

10. karpeta

- Etxahunen bertsoak (1) (orijinalak).

1. Gaztalondo handian. 2. Oraiko neskatilak. 3. Musde Deffis.

BRSBAP, 1983,485-532. orr. testu orijinala.

4. Sohiitako ezteietan. 5. Urx'apahl bat. 6. Amodio gati.

BRSBAP, 1984, 35-110. orr. testu orijinala; "Fe de erratas"en orijinala.

7. Ahargo eta Kanbillu. 8. Hauzen bada laborari. 9. Idorroki olha.

BRSBAP, 1984, 511-548. orr. testu orijinala; "Fe de erratas"en orijinala.

10. Montebidorat juailiak. 11. Gaztalondoko prima. 12. Bi ama alhaba.

Donostia: Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, 1985, 37-94. orr. testu orijinala;
BRSBAP, 1986, 89-90. orr. argitaratutako "Fe de erratas"en kopia.

13. Musde Cierisse. 14. Gure laun Aphezkiipia. 15. Musde Legouve.

16. Musde Hegobe.

BRSBAP, 1986, 13-89. orr. testu orijinala; "Fe de erratas"en orijinala.

11. karpeta

- Etxahunen bertsoak (kopiak) .

1. Gaztalondo handian . 2. Oraiko neskatilak. 3. Musde Deffis.

BRSBAP, 1983,485-532. orr. testuaren kopia; BRSBAP, 1984, 109-110. orr. ar-
gitaratutako "Fe de erratas" orijinala eta kopia bat.

4. Sohiitako ezteietan. 5. Urx'aphal bat. 6. Amodio gati.

BRSBAP, 1984, 35-110. orr. testuaren kopia; "Fe de erratas"en kopia.

7. Ahargo eta Kanbillu. 8. Hauzen bada laborari. 9. Idorroki olha.

BRSBAP, 1984, 511-548. orr. testuaren kopia; "Fe de erratas"en kopia .

10. Montebidorat juailiak. 11. Gaztalondoko prima. 12. Bi ama alhaba.

BRSBAP, 1985, 37-94. orr. testuaren kopia; BRSBAP, 1986, 89-90. orrialdeetan
argitaratutako "Fe de erratas"en orijinala.
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13. Musde Clerisse. 14. Gure Jaun Aphezkiipia. 15. Musde Legouve.

16. Musde Hegobe.

BRSBAP, 1986, 13-89. orr. testuaren kopia.

12. karpeta

- Etxahunen bertsoak. Orijinalak.

1. Gaztalondoko neskatilak.

BRSBAP, 1979,81-118. orr. testu orijinal osoa. BRSBAP, 1979,353-354. orr.etan
argitaratutako "Fe de erratas"en orijinala.

2. Belhaudi'ko bortian.

BRSBAP, 1979,327-353. orr. testu orijinal osoa. BRSBAP, 1981,205-206. orr. "Fe
de erratas"en orijinala

3. Barkoxe-ko eliza.

BRSBAP, 1980,21-71. orr. testu orijinal osoa."Fe de erratas"en orijinala.

4. Musde Tiraz.

BRSBAP, 1980, 289-311. orr. testu orijinal osoa.

"Fe de erratas"en orijinala.

5. Miindian malerusik

BRSBAP, 1981, 150-207. orr. testu orijinal osoa. BRSBAP, 1982,57-58. orr. "Fe
de erratas"en orijinala.

6. Maria Solt eta Kastero. 7. Sarrantzeko senthoralak. 8. Bi ahizpak.

BRSBAP, 1982, 32-58. orr. testu orijinal osoa.

9. Ahaide delezius huntan.

BRSBAP, 1983, 127-198. orr. testu orijinal osoa. "Fe de erratas"en orijinala.

13. karpeta

- Etxahunen bertsoak. Kopiak.

12. karpetako testuen kopia guztiak.

14. karpeta

- Etxahunen bertsoak. Orijinalak.

1. Bi berset dolorusik.

BRSBAP, 1986,451-492. orr. testu orijinal osoa. BRSBAP, 1987,280. orr. "Fe de
erratas"en kopia
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2. Musde Xaho. 3. Musde Renaud.

BRSBAP, 1987, 237-280. orr. testu orijinal osoa. "Fe de erratas"en kopia.

4. Jinkuaren manuak. 5. Hiltzerako khantoria.

BRSBAP, 1988, 17-49. orr. testu orijinal osoa. "Fe de erratas"en orijinala.

6. Filipifiekuak. 7. Arengaraiko primaren khantoria.

BRSBAP, 1988,369-414. orr. testu orijinal osoa. "Fe de erratas"en orijinala.

8. Galharragako khantoria.

BRSBAP, 1989,25-35. orr. testu orijinal osoa. BRSBAP, 1989,483. orr. "Fe de
erratas"en testu orijinala.

9. Etxahun eta Otsalde.

BRSBAP, 1989, 37-64. orr. testu orijinal osoa. (Zuzenketak Galharragako Khan
toria-rekin batera).

10. Eihartxe eta mifiau.

BRSBAP, 1989, 409-483. orr. testu orijinal osoa, salbu azken orri biak, hauek [0

tokopiatuak dira eta beste orrialdeztapen bat dute.

15. karpeta

- Etxahunen bertsoak. Kopiak.

14. karpetako testuen kopia guztiak.

16. karpeta

- Etxahunen bertsoak. Orijinalak.

I. Mendi-ko herrian.

BRSBAP, 1973, 547-556. orr. testu orijinal osoa.

La Voz de Espaiiako prentsa mozkina lana goraizten, 25.2.1975.

2. Odoi-en prozesaren khantoria.

BRSBAP, 1976, 199-228. orr. testu orijinal osoa, eta "Fe de erratas".

3. Igaran Sen Bladi'z.

BRSBAP, 1975, 59-73. orr. testu orijinal osoa. "Fe de erratas y observaciones"en
testu orijinala.

4. Bi berseten egitez.

BRSBAP, 1977, 205-232. orr. testu orijinal osoa. "Fe de crratas"en kopia.

5. Khantore berria (EguiIuz).
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BRSBAP, 1976,519-549. orr. testu orijinal osoa. BRSBAP, 1980, 310-311. orr. "En-
miendas a "Khantore berria" y "Ofizialenak" ".

6. Khantoren khantatzeko (Urdinarbeko andregaiarena).

BRSBAP, 1975,409-427. orr. testu orijinal osoa.

7. Phixtako olha.

BRSBAP, 1977,471-488. orr. testu orijinal osoa.

8. Ofizialena:~.

BRSBAP, 1978, 169-213. orr. testu orijinal osoa. "Fe de erratas"en orijinala.

9. Etxahunen bizitziaren khantoria.

BRSBAP, 1978, 413-529. orr. testu orijinal osoa. "Fe de erratas"en orijinala.

17. karpeta

- Etxahunen bertsoak. Kopiak.

16. karpetako testu guztien kopiak (8. eta 9.ak bi kopia)

18. karpeta

- Etxahunen bizitziaren khantoria (1834) (orijinalaren fotokopia).

BRSBAP, 1978,413-529. orr. testuaren fotokopia.

19. karpeta

- Purra! Purra!. Orijinala.

(I. libk.)
(3. Iibk.)
(3. Iibk.)
(3. Iibk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. Iibk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. Iibk.)
(3. libk.)

a-b orr.
1-3. orr.
3-5. orr.
5-7. orr.
8-11. orr.
11-13. orr.
13-18. orr.
18-20. orr.
20-22. orr.
23-24. orr.
24-26. orr.
26-28. orr.

Donostia: Erein, 1987-1989, 6 libk. Lehen liburuakiaren 7. orrialdeko "oharra"-k
esaten duenez ez zen testu orijinalaren ordena mantendu.

Erein argitaldariarekin egindako hitzarrnena.

Testuaren kopia osoa, sorrerako ordenan:

- Hitz aurre gisa
1. Eskola maisuaren kalluak
2. Intxaurra, sagarra eta kalabaza
3. Irabazi ustez galdu
4. Entzun! Entzun!
5. Txomin, langile bizkorra
6. Pigmeo artean
7. Zapatak merke asko erosi
8. Ingeles maitabera
9. Dirubide bikaina

10. Garagardoaren ondorenak
II. NoIa-nahi hatzemateko, izarrak goitxo
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12. Lapur dotorea
13. Bartolo, txerri nagusi
14. Larruz urri
15. Ameriketako berri zenbait
16. Dagoenean bon-bon, ez dagoenean egan
17. Vme kakontzia
18. Don Boseoren ateraldi bi
19. Dirua gizonaren atzetik
20. Nor gehiagoka
21. Txitxirio-mitxirio
22. Argi ibiIi labur jendearekin
23. Joan-etorri onurakorra
24. "Superproduzioa" dela eta ez dela
25. Olio kontuak
26. Igarkizun asmagaitza
27. Nora jo jakin ezean
28. Eskularru batzuren istorio polita
29. Nik oso gutxi jaten dut eguerditan
30. Azkenak izango dira aurrenak
31. Jaungoikoa ikusi nahi eta.. kataplun!
32. Arangioko basalorea
33. Ezin aberastua
34. Hogei miloi zirtzileria baten truk
35. Ziri eta miri ahal duenak ahal duenari
36. Maltzurra galtzaile
37. Zakua ezin beteko gizona
38. Hamar urte 10 eta hamar kantari
39. Txiki bixkorrak
40. Jesus jauna eta jaun Doni Petri...
41. Andre Leokadiren odoluzkiak
42. Astoak asto
43. Pella Kaikuren hiru bazkoaldi
44. Ingeles baten buruaustea
45. Ostikozale bi.. puzkarka
46. Ziri sartzaile trebea
47. Albiste berri-berria
48. Apez burutsua
49. Zureak egin du, Jauna
50. Haur jolasa
51. Ezkontzeko tratuetan
52. Azkeneko jentiia
53. Onartuko ala baztertuko?
54. Hanka bat eta hanka bi
55. Sakabi
56. Hitz gutxiko zopa jalea
57. Eskolapioa eta jesuita
58. Haundiputza
59. Martin katiIIu
60. Ahiizkiko herensugea

28-31. orr.
31-32. orr.
32-34. orr.
34-36. orr.
36-37. orr.
37-39. orr.
39-42. orr.
42-44. orr.
44-45. orr.
45-47. orr.
47-48. orr.
48-50. orr.
50-52. orr.
52-53. orr.
53-54. orr.
54-56. orr.
56-59. orr.
59-64. orr.
64-69. orr.
70-72. orr.
72-78. orr.
78-83. orr.
83-91. orr.
92-93. orr.
93-97. orr.
98-99. orr.
99-101. orr.
102-104. orr.
104-118. orr.
119-121. orr.
121-122. orr.
122-127. orr.
127-128. orr.
129-131. orr.
131-133. orr.
133-135. orr.
135-137. orr.
138-140. orr.
140-142. orr.
142-148. orr.
148-154. orr.
154-156. orr.
156-157. orr.
157-159. orr.
159-160. orr.
160-161. orr.
162. orr.
162-163. orr.
163-168. orr.

(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(1. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. Iibk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(1. libk.)
(1. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(3. libk.)
(1. libk.)
(3. Iibk.)
(3. Iibk.)
(3. Iibk.)
(5. Iibk.)
(5. libk.)
(5. Iibk.)
(5. Iibk.)
(5. libk.)
(5. libk.)
(5. Iibk.)
(5. libk.)
(5. libk.)
(1. libk.)
(5. libk.)
(5. Iibk.)
(5. Iibk.)
(5. libk.)
(5. libk.)
(5. Iibk.)
(5. Iibk.)
(5. libk.)
(5. libk.)
(5. libk.)
(5. Iibk.)
(5. libk.)
(5. libk.)
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61. Kanpaiaren esana
62. Egia eta gezurra
63. Musde Haritxabalet
64. Urumea errekako krimena
65. Gudari baten promesa
66. Euskaraz egitea bekatu zenean
67. Lizarrara-n salatuak
68. Ez dira, ez, sartuko..
69. Arturo Campion-en Pedro Marl
70. Elkar hizketa irudikorrak
- Aurkibidea

20. karpeta

- Purra! Purra! (Lehenengo kopia) Inprentarako.

19. karpetako testuaren kopia, azken zuzenketekin.

21. karpeta

- Purra! Purra! (Bigarren kopia).

19. karpetako testuaren kopia, lehenengo zuzenketekin.

22. karpeta
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168-170. orr. (5. libk.)
170-173. orr. (5. libk.)
174-181. orr. (5. libk.)
181-194. orr. (1. libk.)
195-201. orr. (2. libk.)
197-199. orr. (2. libk.)
199-201. orr. (2. libk.)
202-259. orr. (2. libk.)
260-305. orr. (4. libk.)
306-364. orr. (6. libk.)
365-36. orr.

- Joanak joan. Orijinala.

Donostia: Erein, 1986ko argitaldiaren testu orijinal osoa. Donostia: Gipuzkoako
Aurrezki Kutxa Probintziala, 1980 argitaldiaren "huts zuzenketa".

23. karpeta

- Joanak joan. Copia n° 1 .

Donostia: Erein, 1986ko argitaldiaren kopia azken zuzenketekin.

24. karpeta

- Gorrotoa lege. Orijinala.

Donostia: Elkar, 1984ko argitaldiaren testu orijinal osoa.

25. karpeta

- Hamasei seme Euskalerriko (l).

Donostia: Erein, 1990eko argitaldiaren testu orijinal osoa.
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26. karpeta

- Eneko Agerroa (berria) 1989-1990. Argitaratu gabea.

Donostia: Erein, 1991ko argitaldiaren testu orijinal osoa eta bi kopia.

27. karpeta

- Domiku Garat. Orijinala. Bigarren eskribaldi berria. Argitaratu gabe.

Donostia: Erein, 1997ko argitaldiaren testu orijinal osoa.

28. karpeta

- Arturo Campion-en Beltzak eta Zllriak (Blancos y negros). Orijinala.

Argitaratu gabea.

29. karpeta

- ZENBAIT IZKRIBU. VARIOS.

- Etxaithar' ck: Euskal-kezka Baroja'ren baitan. Jakinen argitaratzen hasia eta
moztua.

Jakin, 1966, 21. zb., 16-24. orr. argitaratutako lana.

- Compendio historial de Esteban de Garibay.

- Los cantares antiguos del euskera (Juan Carlos de Guerra).

- Cuestionario-Bidania = Bidania'ko galdegaiak.

- Uri eta toki-izen batzuen euskal izendegia, orain arte bildutakoen osagarri.

Egan, 1961,217-228. orr. argitaratutako lanaren kopia.

- Mitxelena-Elizalte jaunari biotzez-biotz.

(Mitxelenak, Euskera 1959, "Euskal-itzak zein diren" artikuluari erantzunez).

- Eleberri Langaia. Lope Garzia de Salazar.

- Bereterretxe'en Khantoria. Jean de Jaurgain.

- Ene aitaren biografia liburutik ateratako euskal-hiztegia ( 1969.03.20an Jose An-
tonio Loidi jaunari bidalia).

- (Aditzari buruzko ikerketa: Arrue, J.B. Agirre, Iztueta).

- Erroldan'en eresiaz eta Altabizkar'ko kantuaz berri zenbait.

Egan: 1960, 186-196. orr. argitaratutako lanaren kopia.

- Aymeric Picaud Euskalerria'n barna.

Egan: 1957, 32-36. orr. argitaratutako lanaren kopia.
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- Orio'ko Francisco Lertxundi'k jarritako bertsuak. Nik Orio'ko bentan jasoak.

- Titta Ruffo eta emakumearen betikotasuna. Isidoro Fagoaga'k bilbatua eta "Ua-
rrain"ek euskeratua.

Egan: 1963, 90-97. orr. argitaratutako 1anaren kopia.

- Alfonso lrigoien-i azken hitza.

Zeruko Argia 1979, Ekainak 10, 833. zb. argitaratutako lanaren kopia.

- Erantzunak (21 galderei).

(Zerttko Argiarako??)

- Xabier Tolaretxipi'ren oroiz.

- Xabier Tolaretxipi Lizarralde.

BRSBAP, 1976, XXXII. zb. 290-291. orr. argitaratutako lanaren orijinala.

- Isidoro Fagoaga'ren oroigarri.

- El ultimo "jentil".

Jesus Olaso jaunari, bere semearentzako, bidalitako ipuina.

- "Axmutil" jaunari nere azken-hitza.

Jakin, 1966, 23. zb. 60-64. orr. argitaratutako lanaren orijinala

30. karpeta

- Idazlan zahar berrituak (I). (Argitaratugabeak). Orijinala eta bigarren kopia. Zen
bait aldizkari.

Egan:

4. Erroldanen eresiaz eta Altabizkarko kantuaz berri zenbait. 1960, 3-6.zb.

6. Azkoitiko zalduntxoak eta... 1978-79, 1-6.zb.

7. Lamennais, bide urratzaile. 1980-1981, 1-6. zb.

8. Orain ehun da hogei urte... 1982, 1-6.zb.

Gernika:

1. Itsutasunari. .. minezko kanta. 1951, 15. zb., 126. orr.

2. "Giputz" ala "gipuzkoar"? 1951, 16. zb., 11. orr.

3. -URR eta -ORR atzizki hilotzak. 1952, 18. zb., 53. orr.

4. Herrimin. 1952, 21. zb., 259. orr.

5. Ernioko gurutze hegalpean. 1953, 22. zb., 50. orr.

6. Argi urratze1953, 24. zb., 167. orr.
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7. Elkor!. .. Gemikan argitaratzeko igorritako olerkia eta galdua.

31. karpeta

- Idazlan zahar berrituak (2) (Argitaratugabeak). Zeruko Argia. Orijinala eta bi
garren kopia.

O. Xabier Mendigurenek, Elkar argitaletxearen izenean, 1992.08.28an egindako gu
tuna, azalduz ez dituztela Ian hauek argitaratuko (kopia).

1. Ignacio Maria Etxaide jaun agurgarriaren heriotza gogoratuz. 1963,
epaillmartxoa, 3.

2. Etxahun munduan eta teatruan. 1963, epail/martxoa, 10.

3. Esker bederatziurrena Jaun Done Antxiko Xabierrekoaren omenez. 1962,
epail/martxoa, 10.

4. Hiru bertsolari aintzinako? 1963, epail/martxoa, 7.

5. Txirrita bertsolari iaioa. 1963, epail/martxoa, 24.

6. Axular eta euskara. 1963, epaillmartxoa, 31.

7. "Pacem in Terris"en inguruan. 1963, jorrail/apirila, 21.

8. Joane XXIII-garrena nor izan den. 1963, garagarrillekaina, 9.

9. Paul Laxalt, Ipar-Ameriketako gobernadore euskalduna. 1963,
uztaila, 7.

10. Luis Mitxelena jauna euskal-hizkuntzaren atlas delakoaz mintzatu da. 1963,
uztail,7.

11. Paulo VI-garrena koroatua. 1963, uztaila, 7.

12. Bertsolarien zaindari. 1963, uztaila, 28.

13. Josepe Paulo Ulibarriko, Ukondoko semea. 1963, iraila, 1.

14. Irufiea euskal soinekoz. 1963, abendua, 1.

15. "EI borracho burlado"ren bigarren ehunurrena dela-ta. 1964, jorrail/apirila, 5.

16. Jaun Peru Abendafioko. 1964, loraillmaiatza, 13.

17. Jaun Matxin Ganboa Olasoko. 1964, dagonilalagorrila, 2.

18. Jaun Gomiz Onzalutx Butroeko. 1965, jorraillapirila, 4.

19. Artetxe jaunari esker onez. 1971, urria, 10.

20. Jon Mirande hil zaigu. 1973, otsaila, 11.

21. "Baitu" ala "bait du"? 1973, uztaila, 29.

22. Zuzenketa bat eta galdera bat. 1979, epail/martxoa, 18.
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32, karpeta

-Idazlan zahar berrituak (3) (Argitaratugabeak). Zenbait aldizkari. Orijinala eta bi-
garren kopia.

30. karpetan dauden lanekin elkartu beharreko lanak.

Egan:

1. Aymeric Picaud Euskalerrian barna. 1957, enero-abril.

2. Fabliaux izeneko ipuinak. 1959, 1-4. zb.

3. Margarita Angulematarra. 1959, 5-6. zb.

5. Euskal eresi zaharrak. 1977, 1-6. zb.

Euskera:

1. Euskal-pontizen zahar batzuk aztarrikatuz. 1985, 513. orr.

2. Etxahunen sortzearen bigarren mendeurrena dela eta. 1987, 45. orr.

Euzko Gogoa:

1. Donaphaleura Getharia zehar. 1950, 11-12. zb., 15. orr.

2. "Gogo" dela ta..1951, 7-8. zb., 36-37. orr.

3. Euskaldunak Ipar-Amerikan. 1951, 1-2. zb., 47. orr.

4. Etxahun. 1957, orrilla-garagarrilla, 73. orr.

33, karpeta

- Idazlan zahar berrituak (4) (Argitaratugabeak). Euskara harriaroan (l eta 3, hots,
orijinala eta 2-gn. kopia).

- Euskara harriaroan. (Euzko Gogoa, 1954-55, orijinalaren 29.orr.raino argitara
tua, 29/110. orr.ak argitaratu gabe) .

34. karpeta

- Egan-en argitaratuak 1972-tik 1981-era. Ikusi idazlan zahar-berrituak.

I. Psikolojia alorrean pizkunde Aintzindari: Huarte Donibaneko. Egille: Isidoro Fa-
goaga.

Egan, 1973, 24-31. orr. argitaratutako lanaren orijinala (berriztatu gabe).

2. La Mennais, bide urratzaile. (Berritua dago. Anulatua. Ikus berriztatua).

Egan, 1980-81, 1-6. orr. argitaratutako lanaren orijinala.

3. Euskal opera. Isidoro Fagoaga'k gaztelaniaz egifia.

Egan, 1973, 33-54. orr. argitaratutako Ianaren orijinala (berriztatu gabe).
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4. Azkoitiko Zalduntxoak eta Paulo Olabide-Jauregi, Europako kultur hedatzaile.
(Anulatua. Ikus berriztatua).

Egan, 1978-79.

5. Euskal-eresi zaharrak. (Anulatua. Ikus berriztatua).

Egan, 1977, 1-6. zb., orijinala .

6. Euskal-eresi zaharrak. (Desbaliatua. Ikus berritua).

Egan, 1977, 1-6. zb.; bi kopia.

7. Arturo Campion: Jaun Done Antxiko Xabierrekoren maifiada.

Egan, 1976, 1-6. zb., 23-48. orr. argitaratutako lanaren orijinala (berriztatu gabe).

8. id.id. ( Karpetan azaldu arren, ez dago beste kopiarik).

9. Lehenengo euskal-olerki sariketa Urrufia-n. (Ikus bi zatitan berriztatua).

Egan, 1981, 1.6. zb. "Orain ehun da hogei urte..." tituluarekin argitaratua .

10. Ivan Lissner'ek Egipto'ko gizalantxe miresgarriaz idatzia, "Ainsi vivaient nos
ancetres" deitu liburuan.

Egan, 1961,71-100. orr. argitaratutako lanaren orijinala (berriztatu gabe).

11. Pierre Topet Etxahun (1786-1862).

Egan, 1970-1971, (berriztatu gabe).

12. Printze euskalzale bat: Luis Luziano Bonaparte (Egille: I. Fagoaga).

Egan, 1975,3-13. orr. argitaratutako lanaren orijimila (berriztatu gabe).

35. karpeta

- Egan-en argitaratuak 1972-tik 1982-era. Ikus: idazlan zahar berrituak.

34. karpetan dauden Ian guztien kopiak.

36. karpeta

- Bidez bide. Orijinala.

(Jose Artetxeren "Caminando"ren itzulpena).

Egan, 1950-1954.

37. karpeta

- ARTURO CAMPION:

1. Itzaltzuko koblaria.

2. Villalba koronela.
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3. Gamio anaiak.

4. Yan Pier.

5. Erraondoko azken ttunttuneroa.

Donostia:Erein, 1993ko argitaldiaren testua.

- 1990.06.20an Jose M. Satrustegi jaunari zuzendutako karta .

("Erraondoko azken ttuntuneroa"ren itzu1penaz).

38. karpeta

- Zenbait Ian. Besteren artean: "Domiku Garat", 3-gn. kopia..

- Domiku Garat, 3-gn kopia.

(27. karpetako testuaren kopia).

- Egulla-ren ga1degintza. (Orijina1a, kopia bat, eta egunkaria).

Eguna, 1987.09.24an argitaratua.

- 1987.03.6, 1987.04.4, 1987.04.21, 1987.04.30ean Luis A. Aranbarri (Amatifio)
Eguna-ko zuzendariari idatzitako 1au gutun.

(1987.09.24an argitaratuko zen e1karrizketari buruzko oharrak).

- 1987.04.27, Luis A. Aranbarri (Amatifio)k, Eguna-ko zuzendaria, Jon Etxaideri
zuzendutako gutuna.

- Eguna: 1987.10.8 eta 1987.1O.15eko Joxeagustin Arrietak egindako "Etxaide
izeneko baten bideak" artiku1uen mozkinak.

- 1988.04. 19an Argia a1dizkariko zuzendariari gutuna.

(E1karrizketa ukatuz eta Egunakin izandako eztabaida aza1duz).

- Pierre Topet-Etxahun (1786-1862). Etxahunen sortzearen bigarren mendeurrena
de1a eta...

Euskera, 1987, 45-52. orr. argitaratutako 1anaren orijina1a, kopia bat eta "Zuzen
keta"ko orria.

- "Eehahun, e1 bardo ma1dito", por Jose Ma Donosty (La Voz de Espana,
27.04.1948) artiku1uaren makinazko kopia.

- (Gernikako bonbaketari buruzko txostena).

- Carlo Carretto: iIglesia eminto te quiero! (Vida Nueva, 14.03.1987) artiku1uaren
bi fotokopia.

- 1980.an Rafael (Etxaide)ren gabonetako lOrion txarte1a.

- HARE a1dizkaria, 1984.04.1, 40. zb. (Jon Etxaiderekin hizketan).

- 1985.09.30ean HARE a1dizkariko zuzendariari egindako gutuna.
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HABE, 1985.11.1, 74. zb.an argitaratua.

- 1985.11.25ean HABE aldizkariko zuzendariari egindako gutuna.

HABE, 1985.12.15, 77. zb.an argitaratua.

-1990.05.17an Izarberri S.A.ren gutuna (BRSBAPko inprentako frogak).

- 1990.1O.17an Ereineko gutuna (liburu bat oparituz)

- dig, J. Oregi Aranbururi zuzendutako gutunaren fotokopia..

- 2 orri solte (zuzenketak eta oharrak).

Beraz, guztira 38 karpeta dira.

J. Haritschelhar P. Rekalde





JULIA BERROJALBIZ.EN OMENEZ

(1923-1998)

Bilbo, 1999-/-29

I. DATU PERTSONALAK

Julia Berrojalbiz Berrojalbiz, Gemika-ko auzategia den Ajangizen jaio zen, 1923
ko otsailaren 19an. Haren aita Juan Pedro Berrojalbiz Uriarte izan zen, eta ama, Teresa
Berrojalbiz Abaitua. Aita gizon ikasia zen, urte batwetan apaiz ikasketak egin zituelako,
baina apaizgaitegitik irten eta nekazaritzan arduratu zen. Urte batzuetan Bake Epailea
izan zen. Ama etxeko lanetara emana zegoen. Ezkontzatik him seme-alaba izan zituzten,
zaharrena Julia.

Juliak Gernikako eskoletan egin zituen bere lehen ikasketak, hamabi urte bete arte.

Hamabi urte zituela Bilbora bidali zuten bere ikasketak jarraitzera. Teresianen ikas
tetxean hasi zen Batxillergoa ikasten, eta ondoren Gasteizera bidali zuten, hango ikas
tetxe famatu batean Batxillergo Nagusia egitera.

Batxillergo Nagusiaren titulua lortu ondoren, Juliaren asmoa Medikuntza ikastea
izan zen, baina, tamalez, ezin izan wen bere nahia bete, garai haietan ez zegoelako
ondo ikusia emakumek horrelako ikasketak egitea. "Emakumea, etxean". Hori zen Of

duko ohitura. Gehienik, Magisteritza ikastea toleratzen zen.

Horretan zegoela, zer egin jakin ezinik, mutil bat ezagutu eta hartaz maitemintzen
da. Jose Andres Andia zeukan izena, eta oso gazterik hasi ziren ezkongaietan.

Zer ikasi behar wen Juliak? Berak, esan digunez, Medikuntza egin nahi wen, baina
gurasoek aIde batetik, eta nobioak bestetik, bumtik kendu zioten asmo hori.

Juliak amore eman wen, eta Medikuntza ikastea baztertuz, beste aukera baten bila
hasi zen. Berari Zientziak atsegin zitzaizkion, eta Kimika ikastea erabaki wen.

Erabaki hori hartu ondoren, berriro jarri zitzaion kontra familia. Hala ere, Valla
dolidera joan zen, Kimika ikasketak hastera, baina etxetik zetorkion presioa handiegia
zen eta hori ere utzi egin behar izan wen.

Juliak ikasteko zaletasuna zeukan, eta besterik ezinean, Magisteritza ikasteari ekin
zion. Ikasketa horiek gainditzea lortu wen, eta hogeita sei urte zituela egin zen maistra.

Zerbait geroago, 1951 ko irailaren 27an, Jose Andres Andiarekin ezkondu zen. No
bioa, orain senarra, abokatua zen eta Bilbon jarri wten egoitza, Rodrfguez Arias kalean.
Him seme-alaba izan zituzten: Isabel, Ander eta Javier.
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Julia Berrojalbizek hasiera-hasieratik hartu zuen parte Bizkaiko ikastolen sorreran.

Bilboko lehenengo ikastola San Nikolas parrokiako katekesisa praktikatzeko era
biltzen zituzten geletan hasi zen lanean 1957-ko urriaren 9an.

Ikastola horrctako sorreran Ian handia egin zuten Julia Berrojalbizek eta eliza har
tako apaiza zen Jesus Gonzalezek. Anderenoak, Agurtzane Alberdi eta Maria Angeles
Garai izan ziren, eta ikasleak, hamal au ume.

Bilboko bigarren ikastola Iralabarri-ko Frantzizkotarren komentuan sortu zen 1959
ko urtarrilaren San, eta hor ere Ian handia egin zuen Julia Berrojalbizek. Ikastola ho
netako anderenoak lau izan ziren: Agurtzane Alberdi, Severina Mardaraz, Estibaliz Ge
reno eta Carmen Gangoiti, eta ikasleak 4S ume.

Julia Berrojalbiz Berrojalbiz.

Julia Berrojalbizen inguruan taldc bat sortu zen ikastola hauek, eta gero ctorriko
zirenak, aurrcra bultzatzeko. Taldc horretan aipagarriak dira Tere Rotaetxc, Sabin Zu
biri, Karmelc Goni, Asun Candina, Mari Iraragorri, Begona Rotaetxe, Luis Mari Re
tolaza, Mari Etxebarria, Bernardo Mesanza, Miren Goitia, Nikola Madariaga, Txaro So
pelana, Tere Markoartu eta beste batzu gehiago.
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Bi ikastola horiek, garai hartako legeetaz kanpo zeudenez, ez zuten izan bizitze
luzerik, eta agintariek itxi egin zituzten.

Umeen heziketa euskaraz jarraitu ahal izateko, bide berri bat asmatu zen, hau da,
ikasketak etxerik etxe ematea.

Etxe horiek asko izan ziren eta neurriak hartzen zituzten deskubrituak ez izateko,
klandestinitatean mugitzen zirelako. Antolaketa horretan Ian nagusia Julia Berrojalbiz
ek bete zuen.

Arazoa, ikastolak legeztatzea zen. Hori lortzeko, Julia Berrojalbizek Pablo Sanchez
heziketa inspektorearekin hitz egin zuen eta honen aholkuekin, Madrilera joan ziren
1968ko apirilaren l7an Julia bera, Tere Rotaetxe eta Alfonso lrigoien, Elkano kalean
zabaldu nahi zuten ikastola berri bat hasiera bertatik lege barruan sortzeko.

Bidaia horretan arrakasta lortu zuten, eta horrela sortu ahal izan zen Bilboko le
henengo ikastola legeztatua, Elkano 6an, Tere Rotaetxe jabea zen pisu batean.

Elkanoko ikastola Iegeztatua handitzen joan zen urterik urte, eta igoera horrek be
hartu zuen inguruan pisu berriak alokatzera, ikastola handitzeko. Horrela, hiru urte ge
roago, hau da, 1971. urtean, hogei ikasgela zeuden funtzionamenduan, Julia Berrojalbiz
en zuzendaritzapean. Ikasleen kopurua, 1971-72 ikasturtean, 530koa zen. Gogoan izan,
azken zifra hau ondo ulertzeko, ikastola horren legeztatzea 1968ko maiatzaren 7an lortu
zela. Beraz, harrigarria izan zen hiru urtetan lortutako gorakada.

Hori ikusita, zeregin horretan zebilen jendea animatu egin zen, eta Julia Berrojal
bizek ahalegin berri bati ekin zion, ez beharbada aspaldikoak bezain arriskutsua, baina
bai handiena, hau da, Lauro ikastola martxan jartzea.

Momcntu horretan, Lauroko ikastola martxan jartzearenean, Elkano kalean sortu
tako Resurrccci6n Marfa de Azkue ikastolan, 630 ume zegoen ikasle bezala.

Lauroko ikastola handiaren proiektua martxan jartzeko kooperatiba bat sortu eta
Loiun 46.730 metro karratutako lurrak erosi ziren.

Lan handia eta korapilotsua egin zen edifizioak eraiki ahal izateko eta, azkenik, Ian
guztiak amaituta, I972ko irailean zabaldu zen Lauroko ikastola handia, Julia Berrojalbiz
zuzendari pedagogikoa zela.

Zuzendaritza horretaz gain, Julia Berrojalbizek ikastola berriak sortzeari ekin zion,
Bizkaiko hainbat herritan. Bera izan zen ikastola horietan bultzatzaile eta laguntzailea,
hala nola Algortako San Nikolasen, Deustuko ikastolan, Artxandapekoan, Portugaleteko
Astilekun, Lekeitioko Resurrecci6n Maria de Azkuen, Markinako Zerutxon, Santutxuko
Karmelon, Bermeoko Elcizalden, Elorrion, Durangon, Gernikan, Euban, Ermuan, Ma-'
tienan, etab.

lkastoletako lanetatik aparte, udalekuetaz ere arduratu zen, eta Euskerazaleak el
karteko lanetan ere parte hartu zuen.

Ondo merezita, Euskaltzaindiak euskaltzain urgazlea izendatu zuen 1967 urtean, eta
ohorezko euskaltzaina 1998n.

Xabier Cerelia





Il~AKI BARRIOLA IRIGOYEN
(1906-1998)

Bilbo, 1999-I-29

Iiiaki Barriola lrigoyen mediku ospetsua Donostian jaioa zen 1906ko abuztuaren
15ean (bataio izenez, Ignacio Maria zen baina lagunartean beti Iiiaki), eta hiri berean
hila da 1998ko azaroaren 3an.

Donostiako Maristetan batxi!er ikasketak egin ondorean Madrilen egin zituen me
dikuntzako lizentziaturakoak, ondotik Parisen hobetuz eta gero Vienako Unibertsitatean
doktoradutza. 1936an itzuli zen handik eta bere tesia aurkeztu: Tratamiento Quirurgico
del cancer de recto, zeritzana, garai haietarako abantaila handikoa noski.

lfiaki, Abelino Barriola Aizpurua (1885-1944) euskal idazlearen semea zen. Abe
lino, euskarazko zenbait antzerkiren egilea eta Donostian zinegotzi zelarik, 1915. urtean,
bere proposamenez sortu zen "Escuela de Lengua y Declamaci6n Euskaras" deritzan
erakundea, antzerkigintzaz hainbeste Ian egingo zuena.

Anaiarteko gerra hura gogorra izan zen, izatez hain bakezale ziren Barriola fami
likoentzat. Aita Pauen exilaturik hi! zen eta Iiiakik berak, bere ekintza soila medikuntzaz
jardutea besterik izan ez bazuen ere, abertzale izatea zuen bere pekatua, hori pekatua
baldin bada; eta gerran parterik hartzeke, heriotzara kondenatua izan zen. Horren oroitza
latzak idatzi zituen 19 condenados a muerte deritzan liburuan, baina ez zuen izan ar
gitaratzerik 1978. urtera arte. Azkenik, heriotzatik libratu zen, baina hala ere, hiru ur
tetako kartzela zigorra ezagutu zuen.

Hala ere, gcrraren ondotik, medikuntzaren deontologia ongi beteaz aritu zen. Baina,
horrez gainera, idatziz eta Elbira Zipitriaren ikastoleri laguntza ematetik Santo Tomas
Lizeoaren sorketan parte hartzeraino. Laguntza horien eskergarriz, 1965eko azaroaren
24an Euskaltzaindiak urgazle izendatu zuen.

Bere arreba Mirentxuk, Donostiako Garibai kalean zuen denda hura, gudaostean
ginen euskaltzale guti batzuen biltoki izaten zen. Maritxu Barriola beti baitzen zerna
hitarako prest. Ondo oroitzen naiz denda hartan isilpean nola erosten nituen haurrei
euskaraz irakurtzen erakusteko Ixaka Lopez-Mendizabalen Xabiertxo zeritzaien Iibu
ruak, John Zabalo "Txiki"-ren irudi edergarriz apaindua. Liburu hau Euskalerriaren
Alde-k saritua zen 1923. urtean, 1925ean izan zuen lehen argitalpena eta 1932an bi
garrena. Bigarren honek isilpeko argitarapenak izan zituen, 1932.urte bera gordeaz, fak
simil gisa, eta erosketa haietan inoiz ez nien galdetzen non eta zelan argitaratua zenik,
edozer gertaturik ere, zenbat eta gutiago jakin hobe. Baina handik eramaten nituen aleek
abegi ona zuten eibartar euskaltzaleen artean, batez ere ikastoletan.

Gure gizartean, aide batetik zein bestetik, zenbaiten basatikeriak ikusiz, zuzenta
sunerako zerbait egin beharrez, 1980ko maiatzaren 27an, Iiiakiren etxean bildu ginen
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bakezale talde bat, ospetsu ziren J.M. Barandiaran, 1. Caro Baroja, K. Mitxelena eta I.
Barriola bera buru gisa zirelarik, Eugenio Ibarzabal eta Idoia Estornesek prestaturiko
"Aun estamos a tiempo" zeritzan manifestu hura sinatuz kaleratzeko. Zeren, gertatuak
gertatu, iruditzen zitzaigun bake biderako indarkeriak baztertu behar zirela, demokra
tikoki jokatu behar zela. Konpromezu hori aurrera eraman ahal izateko bere etxea iriki
zigun Barriolak.

Kultur aldizkarietan egin zituen lanak kontutan hartzekoak dira eta, adibidez, ho
rietako guti batzuk aipatuko dut: Bolet(n de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos
del Pars-en kolaboratzaile izan zen 1948.etik aurrera. Aldizkari hortako azken lanetariko
bat da, "Los Amigos del Pafs y el euskera" (ikus Bot. R.S. V. de los Amigos del Pars,
1991, 181-197. orr.). Aranzadi Zientzia Elkarteko Munibe aldizkarian, 1954tik hasi zen.
Hor agertu bai zuen "Algunas peeuliaridades de la sangre vasca" hitzaldi hura (ikus
Munibe, 6. urtea, 1954, 322-327. orr.), gai hortaz ordurarteko medikuntza ikerketak eta
Rh- delakoaren bereizkuntzak zer eta zertan ziren lehen aldiz agerraraziz. Aranzadi
Zientzia Elkarte honek antolaturik, Homenaje a D. Joaqu(n Mendizabal Gortazar de
ritzan liburukian, ordea, "Las aguas de Cestona y los caballeritos de Azcoitia". Bolet(n
de Estudios historicos sobre San Sebastian, 10. alean (1976) "El c61era de 1834 en San
Sebastian". Horiez gainera beste zenbait Ian hor-hemenka sakabanaturik, adibidez,
Muga aldizkariaren II. alean (1980), "Algunos medicos notables de la Bascongada".
Medikuntzaren historiaz Salamancako Unibertsitatean katedradun zen Luis S. Granjel
jaunari bere biziko laguntza eman zion, beronek aitortzen duenez, eta han agertu zion
Petrikillo sasimedikuari buruzko liburua. Baina, gogoangarriak dira gai hortaz RIEV-en
(Revista Internacional de los Estudios Vascos) euskaraz idatzirik eman zituen saioak.

La Academia Errante zeritzan mugimenduko taldekide zen eta Jose Miguel Baran
diaranen omenaldiz bildu zirenean, "Aranzadi, Azkue, Barandiaran y Eguren" zeritzan
hitzaldia eman zuen 1963an. Urte berean, beste hitzaldi bat, "Medicos guipuzcoanos de
la generaei6n del 98". Eta, bi urte geroago, "La medicina donostiarra en San Sebastian.
Curso breve" zeritzana. Guziok, Auiiamendi argitaldariak La Academia Errante-ren li
buru berezietan kaleratu zituen.

Euskal Herrian Unibertsitatea sortze lanetan nabarmendu zen 1963-1979. urteetan
eta horren ondoriozko kontu emateaz idatzi zuen liburu berezi bat.

Medikuntzazko beste idazlan askoren artean, honako liburu hauen egilea dugu: El
enigma de la muerte de Napoleon 1 (Donostia, 1950), La medicina popular en el Pars
Vasco (Donostia, 1952), Los Amigos del Pars y la medicina (Donostia, 1963), 19 con
denados a muerte (Donostia, 1978), El curandero Petriquillo (Salamanca, 1983), eta
Gestiones guipuzcoanas pOI' una universidad oficial en el Pars Vasco, 1963-1979 (Bil
bo, 1983).

Real Sociedad Baseongada de los Amigos del Pafs-Euskalerriaren Adiskideen EI
kartean zuzendari izan zen 1983-1985. urteetan. Hori baino lehen. 1985ean, Juan An
tonio Garmendiari lagundu zion 1768-1793 urteetako Extractos de la Sociedad Bas
congada de los Amigos del Pars direlako XII liburukiak argitaratzen. Bestalde, kontutan
hartzekoa da, hil ondorean, medikuntza gaiaz agertu den lana: "Viejos recuerdos" de
ritzana (ikus, Bolet(n de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pa(s-Euska
lerriaren Adiskideen Elkartea, LIV, 1998, 5-14. orr.).
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Euskal Herriko Unibertsitateak, bere lancngatik, Urrezko domina eman zion. Do
nostiako Udalak Hiritar Meritudun izendatu zuen, Mediku Kolegioak Ohorezko izen
dapena Urrezko ezaugarriarekin. Gainera, Eusko Ikaskuntza eta Sociedad Vasca de His
toria de la Medicina-ko ohorezko zen.

lfiaki Barriola, Koldo Mitxelena zenaren lagun handia zen eta honen heriotza on
dotik Egan aldizkariaren ale berezi bat K. Mitxelena, gizona eta hizkuntza izenburupean
eskaintzea pentsatu nuenean, lfiakiri ere Ian bat eskatu nion eta zintzo bete zuen eskaria,
"Mitxclena eta Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pafs" Ian jakingarri hura
igorriz (ikus fc'gall. 19R7. 3-6 alea. I R5-1 RR. orr.).

Irlaki Garriola, Medrku kolegioak oilorezko izendatzoan. 19940"10

Baina hori cz zen euskaraz idazten zuen lehena, zeren Eusko Ikaskuntzak RJEV
en, XXXI. urtekoa, bi ale berezitan Julio Caro Barojari Omenaldia (1986) eskaintzean,
han agertu baitzucn "Jose Manterola" iker lana, bigarren liburukiko 655-660. orrial
deetan datorrenez, Horrez gaincra, hurrengo urtean, RfEV-en bertan, beste honako saioa
hauek datoz auskaraz: "Anton Erkoreka. Amilisis de la Medicina popular vasca" eta
"Peru Abarka-ren irakurpen berria", XXXII, 127-130 eta 301-314. orrialdeetan.

Hamabost urtez Colegio Medico de Guipuzcoa-ko idazkari izan zen I934tik aurrera
eta buru 1978-1993. urteetan. Eta 1994ko urrian Guipuzcoa medica-Medikuen ahotsa
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deritzan Sendagileen Elkarteko aldizkaria sortzeaz, lehen alearen 4. orrialdean agertzen
da orduan egin zitzaion omenaldiaren berria eta ale beraren, 10-11. orrialdeetan, dator
bere idazlan bat, "Guipt1zcoa Medica" deritzana, non agertzen zuen, 1911. urtean Ko
legioa sortu zenetik, hirurogeita hamar urteren buman izan dituen ekintzen berri ematea.

1fiaki Barriola, gizon zuzen, zintzo eta benetan ona zen; euskaltzale bikaina eta
musikazalea. Goian bego.

Juan San Martin
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U.P.V./E.H.U. 94-6012000.

Pello EsnaI. Kasino, 8, 3. A, 20800 ZARAUTZ. 943-833320; HABE:
943-022607; faxa: 943-412601; E-mail: esnal@bezeroak.euskaltel.es.

Enaut Etchamendy. Arandikia, Route d'Iholdy, 64120 BEYRIE-SUR
JOYEUSEI MITHIRINA 00-33-(0)559-658095.

Jean-Baptiste Etcharren. Chemin Kurutxamendi, 64220 SAINT JEAN PIED
DE PORT/DONIBANE GARAZI. 00-33-(0) 559-373199; 31640 AURITZ,
948-790379.

Marcel Etchehandy. Abbaye Notre-Dame de Belloc, 64240 URT/AHURTI.
00-33-(0) 559-29655.5; faxa: 00-33-(0) 559-294408.
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Jacques Etcheverry, Foyer Andre Harambillet, Hauts de Ste Croix, Avenue
Andre Harambillet, 64100 BAYONNEIBAIONA.

Jose Mari Etxaburu. Villa Ongi-etorri, Amute auzoa, 20280 HONDARRIBIA.
943-643002

Ana Mari Etxaide. Trav. Baiona, 1, 2. G, 31011 IRuNEAlPAMPLONA.
948-260880; lanekoa: 948-425600; faxa: 948-425636; E-mail:
aechaide@unav.es.

Jose Mari Etxebarria. Easo, 75, 20006 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
943-474432-34.

Juan Manuel Etxebarria. Zamakoa, 29, 4. B, 48960 GALDAKAO.
94-4568310; faxa: Deustuko Unibertsitatea, 94-4139087.

Igone Etxebarria, Elexalde auzoa, 27, 1,3. B, 48390 BEDIA. 94-6314337.

Pilartxo Etxeberria Murua. Mendigain, 32, 1. D, 20014 DONOSTIAI
SAN SEBASTIAN. 943-450228; lanekoa, Psikologia Fakultatea, Tolosa etor
bidea, 70, 20009 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, 943-018000; faxa: 943
311056; E-mail: fvpetmup@sf.ehu.es.

Peter Etxeberria. 543 Ridge Street, 89501 RENO, NEVADA (USA).

Luzien Etxezaharreta. 15 Pontrique karrika, 64100 BAYONNEIBAIONA.
00-33-(0) 559-598633.

Jesus Mari Etxezarreta. Calbeton zumardia, 2, 2., 20820 DEBA. 943-603545;
943-601622.

Eustasio Etxezarreta. Urdaneta, 10, 579 Postakutxa, 20080 DONOSTIAI
SAN SEBASTIAN. 943-465326; faxa: 943-470363.

Patrik Farrell. 12, Leopardstown Grove, DUBLIN 18 (Irlanda). 2882644.

Hiazinto Fernandorena Setien. Arantzibia, 12, 4. A, 20130 URNIETA.
943-008571.

Salome Gabunia. Am Anger, 17,85053 INGOLSTADT, (Alemania).

lfiaki Gaminde. Artazuriiia, 6, 3., 48004 BILBO. 94-4111262; E-mail:
tlpgatel@lg.ehu.es.

Bitoriano Gandiaga. Arantzazuko Santutegia, 20567 ONAT!. 943-781302.

Sebastian Garcia Trujillo. Andikollano, 2, 2., 48903 BARAKALDO.
94-4991699; BBV, Gran Vfa, 1, 2. solairua, 48001 BILBO. 94-4876236;
faxa: 94-4875369.

Jose Garmendia Arruebarrena. Consulado, 8, 2. B, 20011 DONOSTIAI
SAN SEBASTIAN. 943-472841.
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Juan Garmendia Larraiiaga. Nagusia, 1,20400 TOLOSA. 943-670919.

Salvador Garmendia. Mugika-enea, 20270 ANOETA. 943-652539.

Manex Goienetxe. Chikitoys, 46 route d'Aritxague, 64600
ANGLET/ANGELU. 00-33-(0) 559-423933.

Juan Luis Goikoetxea Arrieta. Santiago etorbidea, 4, 48160 DERIO.
94-4540176; Institutua: Gernikako Arbola etorbidea, 14, 48160 DERIO.
94-4543258; faxa: 94-4543262.

Bernard Goity. Apezpikutegia, Place Mgr Vansteenberghe, 64100
BAYONNEIBAIONA. 00-33-(0) 559-591688.

Mikel Gorrotxategi. Euskal Herria, 23, 3. F, 48990 GETXO. 94-4607275.

Mariano Iceta. 31700 ELIZONDO. 948-580755.

Roger Idiart. "Artzaina", 64250 SOURAIDE/ZURAIDE. 00-33-(0)
559-938487.

Arantza Idiazabal. Tolarieta, 6, 1. esk., 20180 OIARTZUN.

Itziar Idiazabal. Sarriena, 54, 48940 LEIOA. 94-4642608.

Joseba Intxausti. Arturo Campion, 15, 20009 DONOSTINSAN SEBASTIAN.
Telf. + faxa: 943-311276.

Jose Angel Irigaray. Aldamar, 9, 1. esk., 20003 DONOSTINSAN SEBAS
TIAN.943-426489.

Joan Mari Irigoien. Elizazu, 16,6. C, 20017 ALTZA.

Jose Mari Iriondo. Nafarroa, 11, Eguzki-Iore, 2, 3. B, 20800 ZARAUTZ.
943-834351.

Michel It9aina. Maldagarria, 64250 ITXASSOUIITSASU. 00-33-(0)
559-292446.

Fermin Ixurko. Nafarroa Behereko etorbidea, 64 "Argarai", apaiz etxea, 31004
IRuNEAIPAMPLONA.

Xabier Kaltzakorta. Zabalbide, 45, 4. esk., 48007 BILBO. 94-4332203;
Deustuko Unibertsitatea: 94-4139000.

Ramuntxo Kanblong. 34 Allee Fontaine Laborde, 64600 ANGLET/ANGELU.
00-33-(0) 559-637991.

Jon Kortazar. Elorriaga, 8, 48100 MUNGIA. 945-183149.

Joseba Andoni Lakarra. EHU/UPV, Euskal Filologia, Unibertsitatearen etor
bidea, 5, 01006 VITORINGASTEIZ. 945-013000.



784 EUSKERA - XLIV, 1999, 1

Daniel Landart. Xahaldegiberria, Rue Principal, 64480 USTA
RITZIUZTARITZE. 00-33-(0)-559-703352; lanekoa: 00-33-(0)-559-932525.

Jose Mari Larrarte. Pasionistak, Nieves Cano, 55, 01006 VITORIAIGASTEIZ.
945-232470.

Mikel Lasa. Lauaxeta etxea, z.g. Askizu auzoa, 20808 GETARIA. Lantokia:
943-482843.

Jose Manuel Lasarte Muguiro. Miguel Astrain, 10, 1. A, 31006 IRU
NEAlPAMPLONA. 948-150014.

M.a Pilar Lasarte. Portuene, 10, 3. ezk., 20008 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-215015; LEITZA: 948-510208; bulegoa: 943-428050.

Anjel Lertxundi. Villa Teresita, Don Leandro, 3, 20800 ZARAUTZ.
943-830591; E-mail: andu@jet.es.

Juan Antonio Letamendia. Gabriel Aresti dorrea, 1. C, 20280 HONDARRI
BIA. 943-643514; bulegoa: telf. + faxa: 943-271038.

Xabier Lete. San Juan plaza, 20, 20130 URNIETA. 943-551849.

Jose Luis Lizundia. San Roke, 6, 2. F, 48200 DURANGO. 94-6814109; bu
legoa: 94-4158155.

Peli Martin Latorre. Manuel Iradier, 9, 4. ezk., 01006 VITORIAIGASTEIZ,
945-232386.

Xabier Mendiguren. Delgado Doktorea, 8, 4. C, 20001 DONOSTIAISAN SE
BASTIAN. 943-272951; faxa: 943-29 29 31; E-mail: mendi
ber@mail.sendanet.es.

Fernando Mendizabal. Zarategibidea, 12, 2. C, Marrutxipi, 20015 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN. 943-473377.

Jose Antonio Mujika. Zedroaren plaza, 3, 9. esk., Bidebieta 1, 20016
DONOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-392528; bulegoa: 943-288211;
faxa: 943-282948.

Luis Mari Mujika. Zabaleta, 34, 4. ezk., 20002 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-283637.

Abel Muniategi. Bizkaiburu, 12, 6. A, 48370 BERMEO. 94-4479615; faxa:
94-4477603; Eusko Jaurlaritza. Justizia Sailordetza 945-189116;
faxa: 945-189153.

Juan Carlos Odriozola. UPV/EHU, Zientzi Fakultatea, 48940 LEIOA. 94
6012000.

Miren Lourdes Ofiederra. UPVIEHU, Filologia, Geografia eta Historia Fakul
tatea, 2.111 p.k., 01080 VITORIAIGASTEIZ. 945-013000; faxa: 945-144290;
mugikorra: 656 728835; E-mail: fvponoll@vh.ehu.es.
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Jean-Baptiste Orpustan. Tipirena, 64780 OSSESIORTZAIZE. 00-33-(0)
559-377314.

Jon Ortiz de Urbina. Deustuko Unibertsitatea, Ingeles Filologia, 1 Postakutxa,
48080 BILBO. 94-4139000.

Karlos Otegi. Jose Pablo Ulibarri, 7, 1. A, 01002 VITORIAIGASTEIZ.
945-274121; UPVIEHU: 945-013000; faxa 945-144290.

Rosa Miren Pagola. Unibertsitate etorbidea, 3, 4. ezk., 48007 BILBO. 94
4130667; Deustuko Unibertsitatekoa: 94-4139000.

Manex Pagola. Larrea, 64990, URKETA. 00-33-(0) 559-429096; faxa: 00-33
(0) 559-255098; Euskal Erakustokia: 00-33-(0) 559-590898; faxa: 00-33-(0)
559-590371.

Patziku Perurena. Amazabal, 32, 3., 31880 LEITZA. 948-510435.

Georges Rebuschi. 13, Avenue du Chateau, 54220 MALZEVILLE. Tel+faxa:
00-33-(0) 383-212082; tel: 00-33-(0) 144-320575; faxa: 00-33-(0)
144-320573; E-mail: rebuschi@ext.jussieu.fr.

Jose Antonio Retolaza Ibarguengoitia. Eleizaldeburu, Ugartegoikoa, 8,
48392 MUXIKA. 94-6254324.

Karmele Rotaetxe. Bombero Echaniz-Plaza, 4, 6. ezk., 48010 BILBO. 94
4214033; UPVIEHU Filologia fakultatea: 945-013137; E-mail: fe
proamk@vc.ehu.es.

Manuel M." Ruiz Urrestarazu. Berroztegieta, 59, 01194 BERROZTEGIETA.
Bulegoa: 945-181843.

Andoni Sagarna. Eguzki-etxea, Kale Zahar auzoa, 20170 USURBIL.
943-365373.

Ram6n Saizarbitoria. Pefia y Gofii, 1, 6. esk., 20002 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN. 943-287990.

Patxi Salaberri Zaratiegi. Jose Jimeno zeharkalea, 2, 4. ezk., 31015
IRUNEAIPAMPLONA. 948-148846; (Unibertsitatea): 948-169517; faxa: 948
169463; E-mail: salaberri@si.upna.es.

Pedro Sancrist6val. Arabako Diputazioa, Probintziako plaza zig. 01001 Vito
riaiGasteiz. 945-181818; faxa: 945-181760.

Jose Mari Sanchez Carri6n. Udaletxeko plaza, 1, 6., 31001
IRUNEAlPAMPLONA.

Joseba Sarrionaindia. Landako etorbidea, 1, 3., 48200 DURANGO.
94-6811882.
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Iiiaki Segurola. Paulo VI, 10, 20730 AZPEITIA. Bulegoa: 943-470284; faxa:
943-459964.

Natela Sturua. 1625 East Ave. Apt. 305, ROCHESTER NY 14610 (USA).

Suzuko A. Tamura. Hamadayama, 3-35-1-301, SUGINAMI-KU, TOKYO,
168 (Japon).

Jose Ignacio Telleehea. Usandizaga, 27, 5. ezk., 20002 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN, 943-280062.

Ana M. Toledo. Lapurdi, 11, 3.A, 20800 ZARAUTZ. 943-130746; Deustuko
Unibertsitatekoa: 943-273100.

Juan Mari Torrealdai. Tolosa hiribidea, 103, 1. C, 20009 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-218092.

Patxi Uribarren. Begonako Karmelo, 10, 48004 BILBO. 94-412 43 43;
bulegoa: 94-4207939; faxa: 94-4207830.

Patri Urkizu. Kristo Santuaren plaza, 4, 20100 LEZO. 943-527224; lanekoa:
943-457015.

Ignacio Urquijo. Munibe, 48270 MARKINA. 94-6166031.

Arantza Urretabizkaia. Madril etorbidea, 8, 9. A, 20011 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-428756; Feo. Silvela, 27, 8. E, 28028 MADRID.

Jose Mari Velez de Mendizabal. Nafarroa etorbidea, 9, 3., 20500 ARRASATE.
943-793682; bulegoa: 943-310855; faxa: 943-213956; E-mail:
ix0909@xpress.es.

Xarles Videgain Zolakia. 7 avenue des Pres, 64100 BAYONNEIBAIONA.
00-33-(0) 559-553757; bulegoa: 00-33-(0) 559-256426; faxa: 00-33-(0) 559
594559.

Mikel Zalbide. Karlos I, 13, 9. C, 20011 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
943-465462; bulegoa: 945-188341; faxa: 945-188336.

Juan Jose Zearreta. Andrandi auzunea, 7, 3.,48340 ZORNOTZA. 94-6731520;
bulegoa: 94-4158155.

Koldo Zuazo. UPVIEHU, Filologia, Geografia eta Historia Fakultatea, Uni
bertsitateko ibilbidea. 5, 01006 VITORIAIGASTEIZ. 945-013984; faxa: 945
138227; E-mail: fvpzuzek@ve.ehu.es.

Joxe Ramon Zubimendi. Etxeberri Txiki, 20160 ZUBIETA. 943-371457;
E-mail: zubimendi@euskalnet.net.



BATZORDEKIDEEN HELBIDEAK
(Euskaltzain ez direnenak)

Joseba Agirreazkuenaga. Askorbeko-Ugarte bidea, 7, Goierri-Martiartu, 48950
ERANDIO.94-4170366.

Kepa Altonaga Sustatxa. Villamonte, B-1, 4. ezk., 48990 GETXO.

Aurelia Arkotxa. "Goiz eder", 22 rue Bigarren, 64700 HENDAIA. 00-33-(0)
559-204011.

Jon Artatxo. Makua Aholkularitza, Dr. Atxukarro, 7, 48011 BILBO. 94
4153477,
faxa: 94-4150572.

Isaak Atutxa. Agirre Lehendakaria, 16, 1. esk., 48140 IGORRE. 94-6319052.

Gidor Bilbao Telletxea. Sandurdi, 11,01170 LEGUTIANO. 617-060853.

Ifiaki Camino. 31670 ARANTZA.

Jon Casenave. Eleparria, 64640 HELETA. 07-335-59376791.

Jon Castafiares. Juan de Ajuriagerra, 22, 2. ezk., 48009 BILBO. 94-4234388.

Arantza Egia. Hiztegigintza bulegoa, Marina, 4, 2. C, 20007 DONOSTIA.
943-470284, faxa: 943-459964.

Xabier Erdozia. Jose Luis Ifiarra pasealekua, 9, 20500 ARRASATE. 943
795934; Euskadiko Kutxa, Jose Ma Arizmendiarrieta pasealekua, 5, 20500
ARRASATE. 943-779303, faxa: 943-796632.

Ainara Estarrona. Hiztegigintza bulegoa, Marina, 4, 2. C, 20007 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN. 943-470284, faxa: 943-459964.

Izaskun Etxebeste. Garibai, 10-5, 20004 DONOSTWSAN SEBASTIAN. 943
429104, bulegoa: 943-271038.

Gabriel Fraile. Hiztegigintza bulegoa, Marina, 4, 2. C, 20007 DONOS
TIAISAN SEBASTIAN. 943-470284, faxa: 943-459964.

Patxi Gale. Uribarri, 36, 1. ezk., 48007 BILBO.

Pruden Gartzia Isasti. Azkue Biblioteka, Plaza Barria, 15, 48005 BILBO.
94-4152745, faxa: 94-4150051.
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Jose Antonio Gonzalez Salazar. Casa Cural, 01139 DOMAIKIA.

Juan Cruz Igerabide., Sonola etxea, 20150 ADUNA. Telf. 943691646.

Patxi Hiigo. Altzate, 10, 31780 BERA, 948-630307; Hizkuntza Eskola, Com
pania, 6, 31001 IRUNEA. 948-222202-03, faxa: 948-211425.

lfiaki Irazabalbeitia. Elhuyar, Asteasuain poligonoa, 14. pabilioia, Txikierdi
auzoa, 20170 USURBIL. 94-3363040, faxa: 943-363144.

Roldan Jimeno Aranguren. Usungo monasterioa, 4, 2. C, 31011 IRU
NEAlPAMPLONA. 948-260572.

Alan King, Orkolaga. 3, 1. A, 20800 ZARAUTZ. 943-134125.

Elizabet Kruzeta. Hiztegigintza bulegoa, Marina, 4, 2. C, 20007 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN. 943-470284, faxa: 943-459964.

Juan Luis Laskurain. Merkaritza, Industria eta Itsasketa Ganbera, AIda. Re
kalde, 50, 3. solairua, 48008 BILBO. 94-4104664, faxa: 94-4433295.

Gotzon Lobera. Zurbaran auzoa, 59, Txaleta, 48007 BILBO. Telf. 94-4207939.

Ane Loidi. Hiztegigintza bulegoa, Marina, 4, 2. C, 20007 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-470284, faxa: 943-459964.

Jesus Mari Makatzaga. Bainuetxeko zumardia, 4, I. ezk., 20860 Altzola, EL
GOIBAR. 943-741748; UPVIEHU, Farmazia Fakultatea, Unibertsitateko
ibilbidea, 7, 01006 VITORIAIGASTEIZ. 945-013037, faxa: 945-130756,
E-mail: fvpmaeij@vc.ehu.es.

Jose Maria Makua Goienetxe. Makua aholkularitza, Gran Via, 45, 1., 48011
BILBO. 94-4795660, faxa: 94-4795663.

Koro Navarro. Katalin Erauso, 4,3. C, 20010 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
943-456698; LUR argitaletxea, J.M. Soroa, 17, behea, 20013 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN. 943-286343.

Amaia Olabarria. Hiztegigintza bulegoa, Marina, 4, 2. C, 20007 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN. 943-470284, faxa: 943-459964.

Maria Jose Olaziregi. Beloka pasealekua, 7, 2. C, 20009 DONOSTIAISAN SE
BASTIAN. 943-468652.

Jose Luis Ormaetxea. Alberto Schommer, 5, 4. esk., 01006 VITO
RIAIGASTEIZ. 945-132758.

Lourdes Otaegi. VitoriaiGasteiz, 8, 6. C, 20009 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-211180; lanekoa: 943-529907.

Ainhoa Otamendi. Hiztegigintza bulegoa, Marina, 4, 2. C, 20007 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN. 943-470284, faxa: 943-459964.
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Eugenio Riafio. San Juan, 19, 3., 48230 ELORRIO.

Patxi Salaberri Mufioa. Joaquin Collar, 10, 01002 VITORIAIGASTEIZ.
945-280760.

Koro Segurola. Arrobitxulo, 11, Argarbi etxea, 20170 USURBIL. 943-360096,
bulegoa: 943-271038.

Miriam Urkia. Narrika, 21, 4.C, 20003 DONOSTIAISAN SEBASTIAN. 943
420663; UZEI, Aldapeta, 20, 20009 Donostia, 943-473377, faxa: 943-457944.

Amaia Usabiaga. Euskara teknikaria, Loinazko San Martin plaza, Udaletxea,
20200 BEASAIN.





EUSKALTZAINDIAREN BATZORDE·ORGANIGRAMA (*)

A. IKER SAILA: sailburua: Befiat Oihartzabal

I. HIZTEGIGINTZA
Buru: Ibon Sarasola

1. OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIA lantaldea
Arduradun: lfiaki Segurola
Kideak: Arantza Egia

Ainara Estarrona
Gabriel Fraile
Elizabet Kruzeta
Ane Loidi
Amaia Olabarria
Ainhoa Otamendi

2. HIZTEGI BATUKO lantaldea
Arduradun: Jose Antonio Aduriz
Kideak: Luis Baraiazarra

Pierre Charritton
Jean-Louis Davant
Koro Navarro
Andoni Sagarna
lfiaki Segurola
Miriam Urkia

II. GRAMATIKA batzordea
Buru: Patxi Altuna
Idazkari: Jesus Mari Makatzaga
Kideak: Miren Azkarate

Luis Baraiazarra
Pierre Charritton
Andolin Eguzkitza
Patxi Goenaga
Alan King

Jose M. Larrarte
M. Pilar Lasarte
Jose Antonio Mujika
Befiat Oihartzabal
Francisco Ondarra
Karmele Rotaetxe
Pello Salaburu

(*) 1999-II-26an, Baionan, XI. Barne-Jardunaldietan onartua.
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III. DIALEKTOLOGIA batzordea
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Buru: Befiat Oihartzabal

ATLASGINTZA lantaldea

Arduradunak:

Kideak:

Gotzon Aurrekoetxea
Xarles Videgain
Isaak Atutxa
lfiaki Camino
Ana M. Etxaide
Jose M. Etxebarria
Izaskun Etxebeste
Juan Antonio Letamendia
Koro Segurola

IV. ONOMASTIKA batzordea

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Henrike Knorr
Mikel Gorrotxategi
Andres lfiigo
Jose Luis Lizundia
Jean-Baptiste Orpustan
Txomin Peillen
Patxi Salaberri Zaratiegi
Juan San Martin
Jose M. Satrustegi

Exonomastika kideak:

Gidor Bilbao
Andolin Eguzkitza
lfiaki Irazabalbeitia
Xabier Kintana

Aholkulariak:

Patxi Gale
Jose Antonio Gonzalez Salazar
Roldan Jimeno Aranguren
Jose Maria Jimeno Jurio
Jose Luis Ormaetxea
Eugenio Riafio
Manuel Maria Ruiz Urrestarazu
Patxi Uribarren
Amaia Usabiaga



v. LITERATURA batzordea
Buru: Juan M. Lekuona

1. HERRI LITERATURA azpibatzordea
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Arduradun:
Idazkari:
Kideak:

Juan M. Lekuona
Pello Esnal
Jose M. Aranalde
Antton Aranburu
Juan Manuel Etxebarria
Jesus M. Etxezarreta
Jose M. Iriondo
Xabier Kaltzakorta
Emile Larre
Abel Muniategi
Antonio Zavala
Joxe Ramon Zubimendi

2. 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
Maria Jose Olaziregi
Lourdes Otaegi
Txomin Peillen
Patxi Salaberri Mufioa
Ana Toledo
Patri Urkizu
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VI. EUSKARA BATUKO batzordea

Buru: Pello Salaburu
Idazkari: Miren Azkarate
Kideak: Patxi Altuna

Xabier Kintana
Benat Oihartzabal
Ibon Sarasola

* * *
B. JAGON SAILA: sailburua: Miren Azkarate

CORPUS batzordea:
Buru: Miren Azkarate
Idazkari: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak: Dionisio Amundarain

Joseba Butron
Igone Etxebarria
Juan Luis Goikoetxea
Patxi Inigo
Xabier Mendiguren

SUSTAPEN (status) batzordea:"

Buru: Andres Urrutia
Idazkari: Gotzon Lobera
Kideak: Erramun Baxok

Pierre Charritton
Patxi Goenaga
Andres Inigo
Henrike Knorr
Juan M. Lekuona
Juan San Martin

* * *
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C. EGITURAZKO batzordeak (Zuzendaritzari atxikiak)

1. ARGITALPEN batzordea

Buru: Euskaltzainburua, Jean Haritschelhar
Idazkari: Argitalpen eragilea, Ricardo Badiola Uriarte
Kideak: Euskaltzainburuordea, Henrike Knorr

Idazkaria, Patxi Goenaga
Diruzaina, Jose Antonio Arana Martija
Iker sailburua, Benat Oihartzabal
Jagon sailburua, Miren Azkarate
Patxi Altuna
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2. AZKUE BIBLIOTEKA batzordea

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Aholkulariak:

Jose Antonio Arana Martija
Prudentzio Gartzia
Kepa Altonaga
Gidor Bilbao
Jose M. Larrarte
Juan San Martin

Joseba Agirreazkuenaga
Andolin Eguzkitza
Jose Maria Jimeno Jurio
Henrike Knorr

3. LEGE-EKONOMIA batzordea

ZUZENDARITZA

3.1. LEGE azpibatzordea 3.2. EKONOMIA azpibatzordea

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Andres Urrutia
Jose Luis Lizundia
Jon Artatxo
Abel Muniategi
Jon Castaiiares
Patxi Zabaleta

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Jose Antonio Arana Martija
Juan Jose Zearreta
Xabier Erdozia
Sebastian Garcia Trujillo
Juan Luis Laskurain
Jose M. Makua Goienetxe
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