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EUSKAL FRASEOLOGIA

Aita Justo Maria Mokoroari bere mendemugaren hasieran

Ongi etorria eta sarrera-hitzak

Juan Mari Lekuona

Ongi etorri zinez, Euskaltzaindiak, herri literatura gaitzat hartuz, antola
tu dituen VI. Jardunaldietara, hau da, Euskal Fraseologiari buruzkoetara. Ongi
etorri berezia eskaintzen dizue Euskaltzaindiak bere egoitzan, berak aski ongi
dakielako zein den herri literaturaren garrantzia euskararen bizitzan; eta berak
gogo onez ikusten dituelako ikertzaileen aurrerakadak eremu horietan. Beraz,
ongi etorri Euskaltzaindiaren izenean, ikas-jardunaldiotara.

Bestalde, bidezkoa bada ere ongi etorri hau, gaudenok gaudela ikusita,
iruditzen zait egokiago dela elkarri agur egitea une honetan. Agur egin igor-.
leok hartzaileari eta hartzaileak igorleari. Igorleak bi urtean aritu gara zer eta
nola aurkeztu entzulegoari, gaiak zehaztuz, hizlariak aukeratuz eta gainerako
xehetasunak nolakotuz. Eta gaur zuekin aurkitzen gara, hartzaileokin, zuen ja
kin-minarekin, zuen kidetasun gogotsuenarekin. Une honetan, elkar agurtzen
dugu, geure topaketoi emaitza onak opa izanez.

1. HERRI LITERATURAKO JARDUNALDIAK HURRENEZ HURREN

Dozena bat urte da jardunaldiokin hasi ginela. Jardunaldi bakoitzean he
rri literaturako gai bat landu izan dugu, bertako irakasle eta ikertzaileen eka
rriaz baliatuz, eta kanpokoen testigantza ere geureganatuz. Lehenengo bost jar
dunaldietan 1058 orrialde argitaraturik dauzkagu Euskaltzaindiko aldizkarian,
Euskera-n, eta egin kontu 1258 orrialde eta gehiago izango dela gure lanen
kopurua, aurtengoak ere sartuz.

1.1. Kontapoesia. (Baladak eta erromantzeak). Gai hau Billabonan es
kaini zen, 1989-V-26127, Juan Antonio Ubillos-en omenez, eta Euskaltzain
diak bere aldizkarian argitaratu zuen, Euskera, 36 (1991), 801-912 or. Guzti
ra 111 orrialde. Jardunaldion aurkezpenetik, bi gauza azpimarratuko genituzke:

1.1.1. Jardunaldien helburuak. "Herri literatura bere osoan aztertu eta
sakontzea, batez ere bertso-paperen ondoren gutxiago landu eta baztertuxe ge-



18 EUSKERA - XLVI. 2001, 1

ratu diren generoak"; - "euskarazko herri literaturaren esparruan lanean dihar
dutenen topaleku izatea"; - "beste herri literaturakoak biltzen eta aztertzen ari
direnen emaitzez jabetzea, eta haiekin harremanetan jarri eta haiekiko elkar
lana bideratzea" (804 or.).

1.1.2. Kanpokoen eskuartzea. Hizlarien erdiak baino gehiago kanpoko
ak ziren: Salbador Rebes, zeinak "Ultimas investigaciones sobre el romance
ro catalan" gaia aurkeztu baitzuen; Jose Luis Forneiro, zein "Bilingtiismo en
el Romancero gallego" gaiaz aritu zen; Joaquin Diaz, zeinak "La musica en
el romancero" gaia erabili zuen; "La chanson narrative au Bearne", laugarren
gaia, Roger Larrouy-k emana; eta "La balada vasca y la balada europea: pers
pectivas de estudio", Antonio Cid-ek eskainia. Hizlarien erdiak baino gehiago
kanpokoak izanik, ikusten da, inforrnazioa bilatzen dela, batez ere gure albo
errietan egiten denaz. Hurrengo jardunaldietan ere bilatzen da kanpokoen pre
sentzia teoriko-praktikoa, baina modu urriagoan.

1.2. Herri narratiba. Jardunaldiok Donostian ospatu ziren, Deustuko
Unibertsitateko campus-ean, 1992-III-25, 26, 27ko goizetan. Euskaltzaindiak
bere aldizkarian argitaratu zituen, Euskera 37 (1992), 321-541 or., guztira 220
orrialde. Gauza pare bat bidezko da geuk hemen azpimarratzea:

1.2.1. Asko murrizten da kanpokoen parte hartzea: 13 ponentzietatik bi
bakarrak dira kanpokoenak. Murrizte horretan beren eragina izan dezakete
arrazoi ekonomikoak, ez zenez oso erosoa Euskaltzaindiaren diru-egoera.

1.2.2. Bernardo Atxagaren, idazle sagaratu baten, eskuartzea. "Herri-na
rratibagintza eta literatura" gaia hartuz, gogoetak eta ikuspegiak aurkezten diz
kigu1a.

1.3. Ahozkotasuna. Bilerak Oiartzunen egin ziren, Manuel Lekuonaren
omenez, honen jaiotzako mendemugan, 1994-XII-29/30. Aktak Euskaltzain
diaren aldizkarian datoz, Euskera, 40, (1995), 83-235 or. Guztira 152 orrial
de. Azpimarragarriak gauza hauek:

1.3.1. Kanpoko ikertzaileen presentzian, gogoan izatekoak Ives Beau
perin paristarraren bi mintzaldiak, ahozko estiloa agertzen dutenak, eta Ma
nuel Lekuonaren ahozkotasunari buruzko ikaskuntzetan beren eragina izan zu
tenak. Gero, benetan aipagarri Rafael Andolz Aragoikoaren mintzaldia,
"Literatura oral en Aragon".

1.3.2. Gero eta zabalagoa da Bizkaiko ikertzaileen eskuartzea.

1.4. Paremiologia. Jardunaldiak Durangon izan ziren, "Refranes y Sen
tencias, 1596", bilduma ohoratzeko, 1996-XII-06/07an. Euskaltzaindiak argi
taratu zituen mintzaldiak, Euskera, 41 (1996), 605-874 or. Guztira, 269 orrial
de. Alderdi hauek bereziko genituzke:
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1.4.1. Kanpoko jende espezialduen ekarria. Mintzatu ziren: Julia Sevi
lla Mufioz, "Sobre la paremiologia espafiola"; Karoly Morvay, Budapestekoa,
"Cuestiones de fraseologia comparada"; eta Louis Combet, "Los refranes en
la literatura".

1.4.2. Bizkaiko ikertzaileen presentzia jardunaldiotan ere aintzakotzat
hartzekoa, Gotzon Garateren eta Alfontso Irigoienen eskuartzea, Alfontso eus
kaltzainaren azken saioa izan zela agian jendaurreko mintzaldietan, esango ge
nuke.

1.4.3. Jardunaldiotan ere izan zuen partaidetza Anjel Lertxundi idazle
ak, "Tradizioa, idazlearen kale kantoitik" gaia ondu zuena.

1.5. Teatroa. Mintzaldiak Tolosan izan ziren, A.M. Labaienen mende
mugan, eta beronen ohoretan. Euskaltzaindiak argitaratu zituen Euskera, 44
(1999), 11-317 or. Guztira 306 orrialde, eta jardunaldi guztietakoak, 1058
orrialde. Kanpokoen partaidetza eta berrikuntzak hona hemen:

1.5.1. Kanpokoen ekarria: Josep LIuis Sirera, "EI teatro va1enciano en
su contexto festivo"; Francese Massip, "EI infierno en escena: presencia dia
b6lica en el teatro medieval europeo y sus pervivencias tradicionales".

1.5.2. Euskaltzainburuak, Jean Haritschelhar jaunak zuzendurik, mahai
ingurua izan zen euskarazko herri teatroari buruz. Parte-hartzai1eak izan ziren,
Mattin Irigoien, "Tobera berriaz... edo hobeki erran: gaurko toberaz"; Antton
Luku, "Oraingo antzerkiaz"; eta J.L. Davant, "Pastoralen aldaketaz". Bakoi
tzak bere gaia agertu ondoren, eztabaidako leku ere izan zuten.

1.6. Euskal fraseologia: Hau da aurtengo gaia. Jarduna1diok Bilbon
izango dira, Justo Maria Mokoroaren ohoretan, bere mendemugaren hasieran.

2. AURTENGO JARDUNALDIEN BEREZITASUNAK

2.1. Euskal fraseologia gai berria dugu: gai berria jardunaldiotan eta gai
berria ikertzaileentzat. Orain arte lokuzioen inguru dira Ian gehienak: R.M. Az
kue, Koldo Izagirre, eta batez ere guk omentzen dugun Justo Maria Mokoroa
ditugu autorerik aipagarrienak, besteak beste. Gaur bide zaba1agoa hartzen da,
lokuzioak ez ezik, kolokazioak eta esanahi beteko paremiak kontuan hartzen
baitira, metodologia aldatuz, berriagotuz, ikuspegia zabalduz.

2.2. Espezialista onentxuenak aukeratu ditugu gaia aurkezteko. Kanpo
tik, Gloria Corpas, Malagako Unibertsitateko irakaslea, eta Alberto Zuluaga,
Ttibingen-eko Unibertsitateko irakaslea. Bertako irakasleak, (Deustuko Uni
bertsitateko irakasleak, eta Euskal Herriko Unibertsitatekoak). Gainera, euskal
idazleak, J.M. Aranalde eta Patziku Perurena.
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2.3. Aukera egokia da hau, lau herriak sar .daitezen, batez ere tesiak
eta edozein modutako ikerketak. Eta orobat, gai garrantzizko batean gu geu
eguneratu gaitezen. On dagizuela guk egositako gaiak, probetxugarri izan dai
tekeelarik euskara ongi erabiltzeko -argi eta bizi- euskarazko komunikabide
etan.



CORRIENTES ACTUALES DE LA INVESTIGACION
FRASEOLOGICA EN EUROPA

Gloria Corpas Pastor
Universidad de Malaga

1. Introduccion

EI despegue de la fraseologfa como disciplina lingtifstica data de finales
de los setenta (I). Ahora bien, el desarrollo de la disciplina ha sido muy desi
gual en los distintos paises y segun las distintas escuelas. No hay que olvidar
que la lingtifstica generativa transformacional sumi6 los estudios Iexico-se
manticos en un profundo letargo del cual fue diffcil despertar (2). Tanto es asf,
que, tras la "revoluci6n" ocasionada en lingtifstica por el estudio del uso real
de las lenguas en el discurso, empez6 a florecer un tfmido interes por la fra
seologfa, en tanto "discurso repetido", "fragmentos congelados" 0 "secuencias
prefabricadas" (Cf. Corpas Pastor, 2000c). Con posterioridad, y gracias, sobre
todo, a la proliferaci6n de congresos y seminarios intemacionales sobre el tema,
estos primeros escarceos han conducido a profundas reflexiones y, en conse
cuencia, a replanteamientos cfclicos que han hecho de la fraseologfa 10 que es
hoy: una disciplina independiente ... a punto de alcanzar su mayorfa de edad.

En las paginas que siguen a continuaci6n nos vamos a ocupar de las prin
cipales tendencias de la investigaci6n fraseol6gica en la actualidad y de sus
posibilidades futuras, no sin antes ofrecer un breve panorama de la actividad
nacional e intemacional, con especial referencia a la constituci6n de asocia
ciones y la celebraci6n de diversos congresos y reuniones cientfficas.

2. La consolidacion de la disciplina

Durante las dos liltimas decadas, hemos asistido a una incesante activi
dad cientffica en el campo de la fraseologfa. En 1981 tuvo lugar en Mann-

(1) No obstante, sus origenes hay que situarlos a finales de los cuarenta con los trabajos
de Casares y de Vinogradov. No debemos olvidar tarnpoco ados grandes precursores de la fra
seologfa del siglo XIX y comienzos del XX: Hermann Paul y Charles Bally. Sobre estos y otros
aspectos hist6ricos remitimos al capitulo II ("Informe sobre la historia de la investigaci6n frase
016gica") de la monografla de Zuluaga (1980).

(2) A este respecto vease el anaIisis de corte transformacional de Weinreich (1969).
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heim (Alemania) el el primer encuentro internacional de fraseologfa, impul
sado, mayoritariamente, por la escuela eslava y alemana (3). Tres afios mas
tarde (uno despues de la publicaci6n de las actas del primero), se celebr6 un
segundo congreso en Zurich (Suiza), cuyas actas se publicaron en 1987, coin
cidiendo con la publicaci6n de las actas del tercero, que se celebr6 en Qulu
(Finlandia) en 1986. Siguieron cinco congresos mas -Estrasburgo (1988),
Aske (1990), Saarbriicken (1992) (4), Graz (1995) y Liptovsky Jan (1997)-,
con una periodicidad casi bianual, que impulsaron la investigaci6n fraseol6
gica en Europa al favorecer el intercambio de resultados y dar a conocer la
investigaci6n mas relevante al grueso de la comunidad cientffica a traves de
la publicaci6n de las correspondientes actas.

Desde 1988, dichos congresos inclufan la palabra Europhras en su deno
minaci6n. Se les puede considerar, pues, como precursores de la recientemente
creada European Society ofPhraseology, cuyo acr6nimo es, precisamente, EU
ROPHRAS. Dicha asociaci6n, constituida en Bielefeld (Alemania) en 1999,
con sede en Zurich (5), persigue como objetivo basico la promoci6n del in
tercambio cientffico y la cooperaci6n internacional en el campo de la fraseo
logfa. Esta iniciativa europea ha empezado a dar ya sus frutos. En junio del
2000 celebr6 su primer congreso en Uppsala (Suecia) y esta previsto que se
celebre otro en Loccum (Alemania) en el 2002. EUROPHRAS aglutina a los
investigadores que ya se reunfan peri6dicamente desde principios de los
ochenta, al tiempo que da cabida a nuevas incorporaciones, entre las cuales
figuran nutridas delegaciones espafiola, britanica, francesa e italiana.

Hoy por hoy, los fraseol6gos alemanes y eslavos constituyen el centro
neuralgico de la disciplina (cf. Eermak, 2001). Merece la pena destacar los
trabajos eslavos y polacos (6), cristalizados en los seis vohlmenes del Z pro
blem6w frazeologii polskiej i slowiaiiskiej (Basaj-Rytel, 1994); asf como el

(3) Vease el Apendice I: Eventos internacionales. En realidad se trata, mas bien, del co
mienzo de la consolidaci6n de la disciplina en los paises de Europa occidental, pues en la occi
dental se habfan tratado para entonces cuestiones basicas de la teona fraseol6gica. Por ejemplo,
en la segunda mitad de la decada de los setenta, Lewicki (1976) public6 en Polonia un trabajo
de combinatoria sintactica y. algunos OOos mas tarde, otro sobre la estabilidad y la variabilidad
de las unidades fraseol6gicas (Lewicki, 1982).

(4) Este congreso coincidi6 en el tiempo con otro de caracter internacional, aunque de am
bito mas restringido, el International Conference on Idioms, que tuvo lugar en Tilburg (Holan
da), y cuyas actas se publicaron ese mismo 000 (Everaert et al., 1992).

(5) Se puede visitar su pagina web en la siguiente direcci6n URL: http://www.europh
ras.unizh.chl.

(6) Sobre la fraseologfa rusa y eslava, veanse las dos monograffas de Mokienko (2000a y
b), que han sido traducidas al gallego y editadas recientemente por el Centro Ram6n Pineiro (Xun
ta de Galicia). K6tova (1998) ofrece una panoramica breve pero completa de las principales apor
taciones de la escuela rusa al campo de la fraseologfa. La escuela rusa se mostr6 especialmente
prolffica entre los OOos 1975 Y 1985, como atestiguan los trabajos de Arutiunova (1976), Ber
dlintseva (1977), Berni_eva (1977) y Kurtchatkina y Suprun (1981), entre otros (apud Blasco Ma
teo, 2000: 1).
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Grupo de Westfalia (7), que lleva organizando encuentros sobre fraseologfa y
paremiologfa desde 1991. Muchos de sus integrantes forman parte tambien de
la asociacion arriba mencionada: por ejemplo, Harald Burger, presidente de
EUROPHRAS, organiza el congreso titulado "Phraseologie und Paromiologie
- neue Perspektiven der Forschung", que tendni lugar del 17 al 22 de junio de
2001 en Ascona (Suiza).

Tampoco debemos olvidar las aportaciones de la escuela francesa, cuyos
autores mas relevantes han participado activamente en los distintos seminarios
celebrados en Saint-Cloud, auspiciados por el Institut National de la Langue
Fran<;aise. Destacaremos el coloquio internacional "La locution: entre lexique,
syntaxe et pragmatique. Identification en corpus, traitement, apprentissage",
celebrado en 1994, y organizado en colaboracion por tres departamentos de
l'Ecole Normale Superieure de Fontenay/Saint Cloud: el CREDIF (Centre de
recherche et d'etude pour la difusion du fran<;ais), el ELI (Equipe d'accueil
linguistique et informatique) y el UMR Lexicometrie et textes politiques
(InaLF-CNRS). Dicho evento reunio a fraseologos nacionales y extranjeros,
cuyas contribuciones dieron lugar a la aparicion de tres volumenes sobre dis
tintas vertientes de la investigacion fraseol6gica, que van desde los aspectos
semanticos hasta las cuestiones morfosintacticas y funcionales, pasando por
estudios de corte pragmatico-discursivo, aplicaciones de la lingiifstica del cor
pus, procesamiento del lenguaje natural, etc. (cf. Martins-BaItar, 1995, 1997;
Fiala et aI., 1997).

Por su parte, la mayorfa de los estudiosos de la fraseologfa en lengua in
glesa han publicado sus trabajos en los congresos organizados por EURALEX
(European Association for Lexicography, creada en 1983). Conviene recordar
que desde 1994 dichos congresos han contado con una secci6n de fraseologfa.
Incluso, la pagina web (8) de la asociaci6n acoge una extensa bibliograffa de
fraseologfa, ordenada alfabeticamente por autores. Coincidiendo en la fecha,
desde 1994 se vienen celebrando tambien Simposios Internacionales de Frase
ologfa orientados hacia el estudio de la lengua inglesa. El primero de ellos tuvo
lugar en Leeds (Gran Bretana). Le siguieron dos mas, celebrados, respectiva
mente, en Moscu (1996) y en Stuttgart (1998) -coincidendo con la publicacion
de las actas del primer congreso (Cowie, 1998r, y acaba de tener lugar un
cuarto simposio en Roma en abril del presente ano. La idea basica era la de
acercar las teorfas rusas a los fraseologos anglofonos, asf como dar a conocer
los desarrollos alemanes al respecto. No obstante, y salvo excepciones como
Glaser (1986), estamos ante una "escuela" tradicionalmente aislada, centrada
en la idiomaticidad, y desconocedora de gran parte de la investigaci6n que se
realiza en el resto de Europa (9). En palabras de Eermak (2001: 2):

(7) Vease la siguiente direcci6n URL: http://www.uni-essen.de/daz-daf/forschunglwak.htm.
(8) Se puede consultar en la direcci6n URL: http://www.ims.uni-stuttgart.deleuralex.
(9) A este respecto, vease la reseiia de Corpas Pastor (2001) al libro de Peter Howarth

(1996), especialmente en 10 referente a los dos primeros capitulos.
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[...] it is astonishing, for example, to see how little scholars oriented to
wards English know about other schools of research, in particular about
early Russian phraseological research, followed up by Polish or Czech
studies, about German and Swiss activities in the field, etc., let alone
about individual scholars.

En 10 que a Espafia se refiere, hay que decir que el interes por la frase
ologia ha surgido algo mas tarde, concretamente a mediados de los noventa.
Desde la primera contribuci6n, muy completa en su dia, de Zuluaga (1980) a
excepci6n de los trabajos exclusivamente paremio16gicos de Conca (1987) y
Calero (1991), hubo que esperar quince afios a que otros autores retomaran la
investigaci6n en este campo. Surge asi la obra pionera de dos autoras sobre
la ensefianza de la fraseologia gallega, con un intento de sistematizaci6n ono
masiol6gica (L6pez Taboada y Soto Arias, 1995); y aparece al mismo tiempo
un numero especial de la revista Caplletra (1995), donde V. Salvador y otros
autores reflexionan sobre esta nueva disciplina, sus relaciones con la lingiiis
tica aplicada, y las particularidades fraseo16gicas del catalan. En ese mismo
ano se publica la tesis doctoral de Corpas Pastor (defendida en 1994), que ser
vira de base para el Manual de fraseologia (Corpas Pastor, 1996). Este traba
jo, junto con el de Martinez Marin (1996), sirven de pistoletazo de salida para
los estudios sobre fraseologia en Espafia.

En 1996 tiene lugar en Madrid ell Congreso Internacional de Paremio
logia (Sevilla Mufioz, 1997), que, a pesar de su denominaci6n restrictiva, no
s6lo se ocup6 de las paremias. Lo mismo se aplica a las Jornadas de litera
tura popular, organizadas por las Academia Vasca en Durango, cuyas contri
buciones se hayan recogidas en el n° 3 de la revista Euskera (1996). Siguie
ron otras reuniones cientificas sobre el mismo tema (10): ell Coloquio Galego
de Fraseoloxia, celebrado en 1997 en Santiago de Compostela, bajo los aus
picios del Centro Ram6n Pifieiro y la Xunta de Galicia (Ferro Ruibal, 1998);
elll Congreso Internacional de Paremiologia, celebrado en C6rdoba ese mis
mo afio (Sevilla Mufioz, 1999); las I Jornadas de Fraseologia Comparada
(Salvador y Piquer, 2000); las Jornadas de Literatura Popular/Fraseologia,
organizadas por la Academia Vasca en Bilbao en diciembre del 2000; y el
XXIV Curso de Lingiiistica Textual de la Universidad de Salamanca, organi
zado por Ram6n Almela en marzo del presente afio, y que en esta ocasi6n ha
tratado exclusivamente de las relaciones entre la fraseologia y el texto, desde
una perspectiva monolingiie, plurilingiie y traductol6gica.

El afio 1996 parece haber levantado la veda tambien para la publicaci6n
en Espafia de monografias sobre el tema (11). Castillo Carballo (1997) publi
ca su tesis doctoral sobre colocaciones y locuciones en el corpus Vox-Biblo
graf, completandolo con diversos CD-ROMs de textos periodisticos. En ese

(10) Vease el Apendice II: Jomadas en Espana.
(11) Vease el Apendice III: Monograffas.
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mismo ano sale publicada la primera parte de la tesis doctoral de Ruiz Guri
llo (1997) donde se reflexiona acerca del estatus te6rico de la disciplina, te
niendo como tel6n de fondo las distintas corrientes y concepciones que im
peraban en la investigaci6n realizada hasta la fecha en Europa. Al ano
siguiente esta misma autora publica la segunda parte de su tesis (Ruiz Guri
llo, 1998) sobre los aspectos sintacticos y pragmaticos de las locuciones ad
verbiales en un corpus de citas de espanol oral. En ese mismo ano aparece el
volumen colectivo sobre fraseologfa y fraseograffa del espanol, editada por
Gerd Wotjak (1998). Un ano despues aparecen cuatro monograffas: un volu
men conjunto sobre cuestiones generales, perspectivas aplicadas y tratamien
to lexicografico de la fraseologfa, editado por Juan de Dios Luque Duran y A.
P. Bertran (1998); un trabajo sobre aspectos didacticos (Penades, 1999); y otros
dos sobre la fraseologfa del catalan y del valenciano (Guia, 1998; Sancho Cre
mades, 1999). En este sentido, el centro Ram6n Pineiro (Xunta de Galicia)
esta realizando una importante labor en pro de la fraseologfa gallega. Una de
sus ultimas contribuciones es precisamente la publicaci6n del estudio de Ri
vas (2000) sobre la fraseologfa de la marina luguesa. El ano 2000 tambien ha
sido testigo de la aparici6n de otros tres trabajos: la tesis doctoral de Blasco
Mateo (2000) sobre las relaciones entre la sintaxis y la fraseologfa; el trabajo
de Penades (2000) acerca de las relaciones paradigmaticas que contraen las
unidades fraseol6gicas, con especial referencia a la constituci6n de campos se
manticos, la sinonimia y la hiponimia; asf como el volumen colectivo edita
do por Corpas Pastor (2000) sobre aspectos de fraseologfa, fraseograffa y tra
ducci6n de unidades fraseol6gicas en espanol y en otras lenguas europeas.

Los congresos y monograffas que hemos mencionado, sin pretender cons
tituir un listado exhaustivo, sf pueden servir para ilustrar fehacientemente el
desarrollo y la consolidaci6n de una disciplina que despierta un interes in cres
cendo. No es casualidad, pues, que en los ultimos anos se esten celebrando
un sin fin de eventos cientfficos sobre fraseologfa ni que el numero de traba
jos publicados sobre este tema aumente en progresi6n geometrica.

3. Principales temas de investigaci6n

En apenas dos Mcadas la fraseologia ha dejado de ser una subdisciplina
subdesarrollada de la lexicologia para convertirse en una disciplina en toda re
gIa, consolidada, en busca de su madurez definitiva. En la Ultima decada he
mos asistido a una reflexi6n profunda en tomo a la propia naturaleza de la
disciplina. EI advenimiento de un nuevo orden se podia vislumbrar tambien
desde esta toma de conciencia generalizada. Si bien los primeros estudios so
bre el tema habian sido eminentemente parciales, centrados en determinados
tipos de unidades fraseol6gicas (UFS), y, frecuentemente, de caracter diacr6
nico, a partir de la decada de los noventa comienza a imponerse una pers-
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pectiva sincronica e integradora. Las investigaciones que se sucedieron a par
tir de entonces han tratado de definir esta nueva disciplina, establecer sus If
mites, y, a partir de ahf, determinar los criterios de inclusion y clasificacion
de las UFS (12).

A continuacion se ha pasado a un segundo nivel de amHisis en el cual se
han contemplado los aspectos funcionales de las UFS en el sistema de la len
gua y en el texto. Asf, se han estudiado las caracterfsticas morfosintacticas de
las UFS, su variabilidad, sus funciones discursivas y textuales, asf como su
relacion con los lenguajes de especialidad en general, y con la terminologfa
en particular. En este sentido, los ultimos afios de la decada de los noventa
han sido testigos de la aparicion de nuevas corrientes de investigacion, debi
do a la influencia que han ejercido dos nuevos paradigmas de investigacion:
la lingii{stica del corpus y la semantica cognitiva.

Paralelamente se han venido realizando estudios de caracter psicolin
giifstico, centrados fundamentalmente en la ubicacion y el procesamiento de
las UFS en el lexicon mental de los hablantes. Y, finalmente, la fraseologfa
comparada ha arrojado luz sobre las similitudes y diferencias que se observan
al analizar en profundidad los universos fraseologicos de dos 0 mas lenguas.

Delimitaciones, tipologias y otras distinciones

Un tema tradicional de investigacion, 0 mas bien de discusion, ha sido el
establecimiento de los lfmites de la disciplina. Este primer estadio dio lugar a
dos posturas encontradas, que se reflejaron en una concepcion amplia y una
concepci6n restringida de la fraseologfa (cf. Hundt, 1994: 37-43; Corpas Pas
tor, 1995; Ruiz Gurillo, 1997). El modelo de centro y periferia de la Escuela
de Praga ha sido determinante a la hora de establecer los criterios de inclu
sion de UFS. Desde la primera edicion de la monograffa de Fleischer
(1997[1982]), este concepto ha sido utilizado para separar los fraseologismos
fijos e idiomaticos (el centro), de aquellos que solo presentan fijacion (la peri
feria).

La inclusion de solo el centro 0 del centro y la periferia no ha estado
exenta de poIemica (13). La concepcion estrecha 0 restringida de la fraseolo
gfa considera al fraseologismo como una combinacion fija de al menos dos
palabras, que funciona como parte integrante de una oracion, dentro de la cual
cumple las mismas funciones que un sustantivo, un verbo, un adverbio, una
preposicion, etc. Dicha postura, llevada a sus ultimas consecuencias, supone
que solamente es lfcito hablar de fraseologismos en sentido estricto para re-

(12) Por razones de espacio nos vemos obligados a reducir al mfnimo las referencias bi
bliognificas. En cualquier caso, la bibliograffa proporcionada en el apartado anterior inc1uye nu
merosos trabajos sobre los distintos temas que vamos a tratar.

(13) Sobre este aspecto, vease, ademas de los autores citados, dos trabajos de Corpas Pas
tor (1998a y b)
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ferirse a las unidades idiomaticas, distinguiendolas de otros tipos. Desde esta
vision restringida, fenomenos lexicos en el nivel oracional quedan fuera del
concepto de fraseologismo, aunque compartan otras muchas caracteristicas de
las combinaciones de palabras. Por el contrario, la concepcion amplia de la
fraseologia considera UFS todas aquellas combinaciones de palabras que pre
senten cierta estabilidad. Esto es, aquellas combinaciones compactas, que se
usan generalmente como parte de oraciones, pero que no se pueden suscribir
convencionalmente a una situacion determinada, constituyen tan solo un sub
grupo dentro del total de UFS de una lengua dada.

Si tomamos el modelo de centro y periferia de la Escuela de Praga, po
driamos decir que la fraseologia en sentido estricto solo incluiria el centro,
esto es, el prototipo de unidad fraseologica (idiomatica y fija, 0 solamente idio
matica, con funcion oracional); mientras que la fraseologia en sentido amplio
incluye tanto el centro como la periferia, basandose en los criterios de estabi
lidad e institucionalizacion de las combinaciones de palabras. Es decir, solo
desde una perspectiva amplia se considerarian las paremias y formulas como
pertenecientes a la fraseologia (la periferia); y en menor medida aun las co
locaciones (que constituirian, por asi decirlo, el 'extrarradio').

De la delimitacion de las unidades que forman parte del universo frase
ologico de las lenguas, se pasa a la sistematizacion y clasificacion de los dis
tintos tipos y subtipos de unidades. Surgen, asi, distintas tipologias en las que
se mezclan criterios de tipo semantico, sintactico, pragmatico y denominati
yo. Citemos, a modo de ilustracion, la taxonomia propuesta por Corpas Pas
tor (1996) para el espanol; la de Hundt (1994), para el portugues; las aporta
ciones de Fleischer (1997[1982]), Burger (1998) y Korhonen (1998) para el
aleman; y las de Glaser (1996) y Howarth (1996), para el ingles (14).

Una vez delimitado el objeto de estudio, clasificado el universo fraseo
logico, y aprehendido los aspectos basicos de la investigacion fraseologica, se
abren paso los estudios puntuales sobre tipos de unidades concretos 0 bien
acerca de las relaciones que establecen las UFS entre si y con respecto al res
to de unidades del sistema de la lengua. Tradicionalmente se vienen investi
gando las restricciones sintacticas y gramaticales de las UFS con respecto a
otras unidades del sistema de la lengua, al tiempo que se las compara con
otros fenomenos colindantes, como son los compuestos y las combinaciones
libres de palabras.

Todavia hoy dia se dan posturas encontradas en 10 referente a la separa
cion entre fenomenos gramaticales y fraseologicos. Por ejemplo, existe bas
tante desacuerdo con respecto a la distincion entre restricciones Iexicas y res
tricciones colocacionales. Lo mismo que ocurre cuando se trata de establecer

(14) Melanie Higi-Wydler (1989: 3-50) ofrece una vision clara y sucinta de las distintas
clasificaciones de UFS propuestas para el ruso, el ingles, el aleman y el frances.
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una distincion clara entre unidades complejas como las perffrasis verbales y
UPS como las colocaciones formadas por verbo mas sustantivo 0 las propias
locuciones verbales (cf. Blasco Mateo, 2.000). Otros puntos conflictivos son
las estrechas relaciones que se establecen entre determinados patrones sintac
ticos y ciertas formulas rutinarias discursivas; asf como las discontinuidades
y las soluciones de continuidad que muestran los mecanismos de formacion
de palabras y las UPS de caracter terminologico y designativo (cf. Thomas,
1992; Corpas Pastor, 1996; Fleischer, 1997 [1982]: 250-523; Dfaz Hormigo,
2000).

Aspectos pragmdtico-textuales

A medio camino entre los aspectos morfologicos y los pragmaticos se ha
Han los estudios acerca de la variacion fraseologica en todas sus dimensiones
(cf. Burger, 1999). EI advenimiento de la lingiifstica del corpus ha proporcio
nado pruebas abundantes que contradicen la supuesta fijacion de las UFS. Esta
circunstancia ya habfa sido advertida por los fraseologos en el pasado, al com
probar como una determinada UP contaba con varias formas canonicas en el
plano de la lengua (cf. buscarle treslcuatrolcinco pies al gato).

Otras formas de variacion responden a las variedades cronologicas, dia
fasicas, diatopicas y diastraticas de una lengua dada (15). Ilustraremos nues
tra exposicion con algunas variantes fraseologicas diatopicas, propias, por otro
lado, de lenguas supranacionales como el espanol, el ingles, el portugues 0 el
aleman. Asf, se pueden establecer parejas como las siguientes: tomarla con
alg. (Espana)! traerla con alg. 0 traer a alg. de encargo (Mejico); por a(s)
mao(s) no fogo por a.lalg. (Portugal)! botar a mao no fogo pelo a.lalg (Bra
sil); play truant (Gran Bretafia)/ play hook(e)y (Estados Unidos); y jmdm. an
der Leine haben (Alemania)/ jmdn. am Bandel haben (AustriaiSuiza).

La variacion fraseologica se deja sentir con fuerza tambien en el plano
del discurso. De nuevo, los estudios basados en corpus han demonstrado que
las manipulaciones, modificaciones y acortamientos que presentan las UPS
con respecto a sus respectivas formas canonicas cuando se insertan en un tex
to, lejos de constituir usos excepcionales, representan la forma tfpica en la que
dichas unidades se utilizan en el discurso (cf. Sabban, 1998; Moon, 1998). Un
tema de investigacion bastante popular en los ultimos tiempos ha sido, pues,
la determinacion de los distintos tipos de modificaciones y manipulaciones fra
seologicas que ocurren frecuentemente en el discurso. Tomemos la locuci6n
dar gato por liebre ("Engafiar haciendo pasar una cosa por otra mejor", DUE).
Esta unidad aparece 7 veces en el corpus Vox-Biblograf (CVB), que consta
aproximadamente de unos 10 millones de palabras. De esas siete ocurrencias,

(15) Ultimamente se esta prestando bastante atenci6n a la fraseologfa dialectal, siguiendo
las investigaciones polacas de la decada de los setenta. Vease a este respecto la excelente mono
graffa de Piirainen (2000).
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cuatro de ellas presentan algun tipo de modificacion, conservando como ele
mentos clave gato y liebre:

A Spieler Ie ocurre algo que -como siempre- conviene recordar de vez
en cuando: el crttico es una especie de cojo que ensena a correr, no es
un frustrado cineasta ni tiene por que querer hacer cine para saber se
parar para el gran publico -si es que a este Ie interesa que 10 hagan
por el- 10 que es gato de 10 que es liebre. fa se sabe que es mucho mas
facil decir que algo no vale que hacerlo. (CVB)

Este parece ser el uso mas corriente de la unidad al ser insertada en el
discurso, a juzgar por el siguiente fragmento extrafdo de una columna perio
distica que firma nuestro ultimo premio Cervantes, Francisco Umbral, con re
ferencia a los "goyas" falsos del Museo del Prado:

Pero ocurre que el Prado, aunque se conforme con los cuernos/plagio
que Ie han puesto, no tiene derecho a enganar a miles, millones de es
panoles y extranjeros, que vienen todos los anos al Prado, y especial
mente a ver a Goya. Una instituci6n oficial, como el Museo, no puede ni
debe estar dando gato plagiado por liebre goyesca, aunque don Fran
cisco era mas gatuno que lebrero.

(El Mundo, 6/412001: 68)

Los estudios sobre el uso real de las UPS han prestado tambien bastan
te atencion a las funciones discursivas y textuales que estas desempenan. Por
un lado, se esta investigando acerca de las valoraciones, generalmente nega
tivas, que expresan las UPS a traves de sus implicaturas convencionales fun
damentalmente. Citaremos, por ejemplo, los trabajos de corte feminista de Ca
lero (1991, i998) y Fernandez de la Torre Madueno (1988a y 1998b); 0 el
reciente estudio sobre cuestiones de ideologfa y discriminacion social de Zu
luaga (en este volumen).

Pero, ademas de la valoracion implicita que supone el uso de una deter
minada unidad fraseologica, su empleo esta sujeto a determinadas funciones
textuales (cf. Zuluaga, 1997). Por ejemplo, en el primer fragmento se utiliza
de forma cataforica la paremia Espana es diferente para introducir una opi
nion referente a la supuesta politica intervencionista del gobierno espanol para
atajar la infIaccion de la economia. En el segundo ejemplo asistimos al uso
cataforico de otra paremia inglesa: Ignorance is bliss. Dicha unidad va pre
cedida de un presentador discursivo ("In England we have a saying"), que re
duce en parte la responsabilidad del emisor, pues este se escuda en la autori
dad social y cultural que emana del uso de dicha unidad, cerrando la linea
argumental y reforzando de esta manera la opinion vertida:
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Espana es diferente para muchas cosas, y en 10 que a fljar precios se re
flere, tambien. El Gobierno establece un techo que los distribuidores no
pueden superar. (CVB)

Tell them there was an accident [... j Bring the little fella up to the quiet
life. If he never knows what he is, he'll never know what he's missed. Is
that all right? Haw Haw. In England we have a saying: ignorance is bliss.
(Bond, 1981: 34)

Un tercer bloque tematico 10 constituyen los estudios sobre la fraseolo
gfa de los lenguajes de especialidad (Burger, 1999). Las locuciones termino
16gicas y las colocaciones especializadas constituyen, junto con los terminos
propiamente dichos, los rasgos identificativos mas caracterfsticos del discurso
especializado en sus distintos niveles. Como se ha dicho mas arriba, constitu
yen elementos estrategicos para la construcci6n de un determinado discurso
restringido, articulando la argumentaci6n y senalando los puntos clave (cf.
Greciano, 1983, 1987). De ahf la estrecha relaci6n que existe entre este tipo
de estudios y los de corte discursivo-textual-funcional. La presencia de UFS
como las siguientes nos hacen reconocer sin vacilaciones los textos de auto
moci6n destinados a la comunicaci6n de especialistas a (semi-)especialistas:
punto muerto, a ralentf, obstruir el convertidor cata[{tico, activar un rele (es
panol); poison the catalyst, deactivate catalysts, cross the stoichiometric point,
antilock brake system (ingIes); y der Sonde ein (Kraftstoff-Luft)Gemisch an
bieten, einen Temperaturbereich durchfahren; eine Sauerstoff-vergiftung ab
bauen (aleman).

Aspectos semantico-semioticos

La vertiente semantico-semi6tica, junto con la fraseologfa termino16gica
o especializada, viene acaparando una buena parte de la investigaci6n que se
realiza actualmente. En este aspecto destaca, sin duda alguna, la escuela ale
mana. La decada de los noventa ha supuesto el despegue definitivo del enfo
que onomasio16gico (16). Esta es una antigua reivindicaci6n de la fraseologfa,
que data al menos de medidados de loscincuenta, y que tiene en la escuela
rusa su mayor y mas ferviente defensora (cf. Corpas Pastor, 1998a).

Se han estudiado, fundamentalmente, las relaciones paradigmaticas que
establecen las UFS entre si y, en menor medida, con respecto a otras unida-

(16) En Espana se ha trabajado tambien en esta linea. Baste recordar los trabajos pioneros
de Conca (1996[1988]) y Rodriguez-Vida (1997) para el catalan; y, para el gallego, el manual de
L6pez Taboada y Soto Arias (1995) 0 el Refraneiro galego da Vaca, de Benavente Jarreiio y Fe
rro Ruibal (1995).
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des lexicas del sistema de la lengua (17). Aspectos como la polisemia, la an
tonimia, la sinonimia y la hiponimia, asf como la constituci6n de campos le
xico-fraseol6gicos y el amilisis y descripci6n de grupos tematicos han ocupa
do un lugar privilegiado.

Veamos algunos ejemplos. Asf, tanto el espanol como el aleman y el in
gIes disponen de locuciones pertenecientes al campo 'criticar/reprender' (ing.
'criticise', al. 'tadeln'):

- apretar las ciavijas (a alg.), calentar (a alg.) las orejas, cantar (a
alg.) las cuarenta, decir cuantas son cinco (a alg.), leer (a alg.) la cartilla,
etc.

- jmdn. in die Mangel nehmen, jmdm. den Marsch blasen, jmdm. die
Leviten lessen, jmdm. den Kopf waschen, jmdm. die Ohren lang ziehen, etc.

- read sb. the riot act, find fault with sb., tell sb. off, call sb. all the na
mes under the sun, have a go at sb., get it hot and strong, etc.

Los estudios integrales de campos lexico-fraseol6gicos completos permi
ten establecer las condiciones de uso de cada UF, as! como los aspectos prag
matico-semanticos de cada UF individualmente y con respecto al conjunto. La
composici6n lexica de las unidades que entran a formar parte de tales campos
tambien puede ser significativa. As!, resulta curioso que el aleman incluya pre
ferentemente locuciones somaticas en el campo lexico-fraseol6gico 'tadeln'
(mas que en espanol), mientras que el ingles no incluye ningun somatismo en
el inventario de UFS incluidas en el campo 'criticise'. Ello nos conduce di
rectamente al siguiente aspecto que querfamos abordar, y que tiene que ver
con los enfoques semiotico-culturales.

Dentro de la descripci6n y comparaci6n de grupos tematicos de UFS, si
guen vigentes los estudios sobre unidades que contienen entre sus componen
tes denominaciones para el cuerpo humano 0 animal (18) (somatismos), colo
res, denominaciones de animales (19) y numerales. Frente a estudios
anteriores, que se han ocupado de esos temas de forma casi anecdotica, la no
vedad reside en la blisqueda consciente de matices simb61icos, etnolingiifsti
cos 0 culturales (cf. Dobrovol'skij y Piirainen, 1996).

(17) Los estudios de UFS agrupadas por campos lexico-fraseol6gicos resultan especial
mente titiles en fraseologfa general y fraseologfa comparada. Las comparaciones interlingiifsticas
ponen de relieve los matices mas sutiles, al tomar el campo entero como punto de referencia, te
niendo en cuenta los rasgos relevantes y los perifericos. Las similitudes y diferencias permiten
establecer correspondencias de traducci6n adecuadas. ya que se parte del funcionamiento de todo
un entramado conceptual.

(18) Sobre este tema se puede consultar la tesis doctoral de Mellado (1999).
(19) Vease la reciente monograffa de Chrissou (2000) sobre UPS que contienen denomi

naciones para animales 0 partes de estos. Aunque el enfoque es contrastivo (aleman-griego), pre
senta un estado de la cuesti6n bastante completo.
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Al igual que en el caso anterior, esto resulta particularmente 6til para la
fraseologia general y comparada. Por ejemplo, tanto en ingles como en espa
nol y aleman se dan UFS entre cuyos componentes figuran, respectivamente,
las palabras eye, Auge y ojo. Si se tiene en cuenta la "contribuci6n" de tales
componentes al significado global de la unidad fraseol6gica, se observa que
se pueden agrupar de acuerdo con los "valores" que adquieren: vigilancia y
cautela (keep an eye on sb., andar con cien ojos, seine Augen iiberal/lvorn
und hinten haben); atenci6n (catch so's eye, no tener ojos mas que para al
guien/algo, Augen und Ohren aufhalten); rapidez (in the twinkling of an eye,
en un abrir y cerrar de ojos, cf. im Augenblick) y muerte (die Auge auf Null
stellen, cerrar los ojos), entre otros. Lo mismo se puede decir acerca de las
UFS que contienen la denominaci6n para lobo en las tres lenguas. Dicho ani
mal se asocia, entre otras cosas, a la agresividad (One must haul with the wol
ves, Quien con lobos anda, a aullar se enseiia, Mit den Wolfen hue/en) y al
peligro (cry wolf, ver las orejas al lobo, ein Wolf im Schafskleidung).

Los valores semi6ticos y las asociaciones que desencadenan las denomi
naciones de color se conservan en las UFS de las cuales forman parte. Por
ejemplo, las unidades fraseol6gicas que inc1uyen entre sus componentes black.
negro y schwarz comparten en las tres lenguas una misma asociaci6n de ne
gatividad: paint a black picture of sth. (pesimismo), la oveja negra [de la fa
milia] (contrario a la norma), eine schwarze Seele haben (mal caracter).

Otro grupo tematico que ha merecido bastante atenci6n es e1 formado por
UFS que contienen un numeral entre sus componentes (cf. Dobrovol'skij,
1997). Por ejemplo, las unidades con three. tres y drei suelen expresar inten
sidad (be three sheets in the wind, no ver tres en un burro, nicht bis drei ziih
len konnen) y perfecci6n, en el sentido de algo completo 0 pleno: the three
Rs, No hay dos sin tres, Aile guten Dinge sind drei.

Aspectos semantico-cognitivos

Los 6ltimos desarrollos de la fraseologia incorporan los principios de la
semantica cognitiva en un intento de establecer las representaciones mentales
subyacentes a las UFS. La metiifora como via de expresi6n de las emociones
se erige en modelo cognitivo de campos fraseol6gicos completos y de series
fraseol6gicas. Quiza las aportaciones mas importantes en este campo hayan
sido los trabajos de Dobrovol'skij, ya sea en solitario (Dobrovols'kij, 1995 y
1997) 0 en colaboraci6n con otros autores (Baranov y Dobrovols'kij,1991;
Dobrovols'kij y Piiranen, 1996).

El enfoque semantico-cognitivo otorga una importancia crucial a la base
metaf6rica en tanto modelo de representaci6n conceptual y motivaci6n de la
idiomaticidad potencial de una determinada UF. Esto es, los significados lite
rales e idiomaticos interact6an en el lexic6n mental de los hablantes, de ma
nera que se establece una estrecha relaci6n entre la base de motivaci6n meta
f6rica y el significado unitario de la UF. Los dos tipos biisicos de motivaci6n
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-metaforica y simbolica- permiten agrupar las UFS pertenecientes a un cam
po (segtin el dominio meta) de acuerdo con sus esferas conceptuales figurati
vas (dominios fuente).

A modo de ilustracion vamos a considerar algunas UFS que expresan una
emocion en grado intenso como es el miedo. Una primera aproximacion a di
chas unidades revela una fuerte base metonfmica, al expresarse el efecto ffsi
co que produce la emocion en lugar de la emocion propiamente dicha (UFS
cuya base es un sfntoma del miedo); 0 bien una metafora en tanto concep
tualizacion imaginaria 0 representacion mental del miedo, que es compartida
por los hablantes, y, por tanto, esta almacenada en su lexicon mental.

EI dominio fuente mas comtin para las UFS que denotan miedo es una
sensacion de tipo ffsico. Asf, un buen numero de estas se sustentan sobre la
base de la debilidad ffsica que experimentan los seres humanos al sentir mie
do: esto es, debilitamiento 0 malfuncionamiento de los organos vitales, hipe
rreacciones corporales como el exceso de transpiracion, u otros sfntomas de
debilidad. Unidades como tragar saliva, temblarle a uno las piemas, en es
panol; as pale as death, in a cold sweat, en ingles, y weiche Knie haben 0

jmdm. bleibt das Herz stehen, en aleman, comparten una misma base cogni
tiva: ASUSTARSE ES EXPERIMENTAR DEBILIDAD FISICA.

En algunas UFS del tipo temblarle a alg. las carnes, give sb. the shivers
y zittern vor Angst confluyen dos bases cognitivas diferentes, aunque relacio
nadas: por un lado, la debilidad antes mencionada, y, por el otro la sensacion
ffsica de sentir frfo, esto es, ASUSTARSE ES SENTIR FRIO. A este dominio
fuente pertenecen las siguientes unidades: ponersele a alg. los pelos/cabellos
de punta, dar diente con diente; send chills up so's spine, go cold all over;
jmdm. klappern die Ziihne. Kalte FiifJe kriegen.

Otro sfntoma ffsico que suele acompanar a la emocion del miedo es la
descomposicion del vientre, de ahf que muchas UFS, especialmente numero
sas en aleman, reflejen la metafora ASUSTARSE ES DEFECAR: hacerse pip£,
cagarse por las patas abajo; frighten the shit out of sb., wet oneself with fear;
Aftersausen haben. sich in die Hosen machen.

Otras conceptualizaciones de la emocion que nos ocupa induyen como
dominio fuente la hostilidad, concretada en la concepcion del miedo como pe
ligro y, mas concretamente, como enemigo (se nombre 0 no como agente): he
rir de pie y de mano, be chocked by fear y jmdm. sitz die Angst im Nacken.
Aquf la metafora subyacente se podrfa formular de la siguiente manera: ASUS
TARSE ES ENFRENTARSE CON UN AGENTE/UNA CIRCUNSTANCIA
HOSTIL.

Estudios psicolingii£sticos

EI interes por aprehender la realidad psicologica de las unidades fraseo
logicas ha estado presente desde los primeros estudios sobre el tema. Como
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almacenan los hablantes este tipo de unidades, como es su procesamiento, que
funciones desempefian tales unidades en la interaccion, etc. son solo algunos
de los temas mas debatidos. La psicolingiifstica se ocupo muy pronto del tema,
aunque desde una perspectiva eminentemente "idiomatica". En un primer mo
mento se propusieron dos teorfas competidoras para explicar el procesamien
to de las UPS por parte de los hablantes.

La primera hipotesis, denominada en ingles Idiom List Hypothesis, pre
supone la existencia de una lista separada de UPS idiomaticas (idioms) que
los hablantes almacenan de forma independiente en su lexicon mental. Dado
que tales unidades tienen un significado literal y otro compositivo e idioma
tieD, son ambiguas y requieren, por tanto, dos modos distintos de procesa
miento distintos. Aquf se insertan los primeros estudios de Bobrow y Bell
(1973) sobre reconocimiento de UFS fuera de contexto, los cuales fueron re
futados posteriormente.

La segunda hipotesis, la representacion lexica (Lexical Representation
Hypothesis, en ingles), fue defendida por Swinney y Cutler (1979). Dichos au
tores mantienen que las UFS idiomaticas se almacenan y se recuperan del le
xicon mental como cualquier otro tipo de unidad lexica, no requiriendo nin
gun tipo de mecanismo especial. El reconocimiento de la unidad desencadena
ambas interpretaciones (literal y figurativa), aunque los experimentos sobre re
conocimiento lexico basado en la velocidad de respuesta de los sujetos pare
ce indicar cierta preferencia por la lectura idiomatica en primer lugar (Estill y
Kemper, 1982).

Frente a las dos hipotesis anteriores, surge una tercera, denominada ac
ceso directo (Direct Access Hypothesis, en ingIes). El enfasis ha pasado de la
supuesta ambigiiedad de tales unidades a la convencionalidad y fijacion de es
tas. Gibbs y Gonzalez (1985) y MUller y Gibbs (1987) han comprobado que
el grado de fijacion e institucionalizacion de una UF facilita su comprension
y produccion en la comunicacion. Y es mas, los hablantes tienden a seleccio
nar el significado idiomatico en primer lugar, a reconocer una unidad estable,
antes de descartar dicha interpretacion a favor de un procesamiento literal de
la secuencia en cuestion. Y en este proceso de reconocimiento, el contexto de
sempefia una funcion esencial, aunque siempre menor en comparacion con las
secuencias literales.

Por ultimo, Cacciari y Tabossi (1988), han propuesto una cuarta alterna
tiva: la configuracion clave (Key Configuration Hypothesis). Segun los auto
res, las UFS no se procesan como tales, es decir, en su significado composi
tivo, hasta que el hablante ha detectado suficientes elementos constitutivos.
Dichos elementos, que constituirfan el nucleo central (key), son capaces de ac
tivar la UF correspondiente (configuracion clave basica). Esta hipotesis esta
rfa en consonancia con los modelos psicolingiifsticos de activacion (spreading
activation). Parece, pues, que la interpretacion es primero literal hasta que el
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hablante reconoce, y por tanto activa, la UF a partir de una configuracion con
creta de elementos que puede variar de individuos a individuos. Ello explica
ria, por ejemplo, la comprension y produccion en el discurso de manipulacio
nes formales que afectan a la composicion lexica de la UE

Por ultimo, merece la pena resefiar los esfuerzos individuales de Hiicki
Buhofer (1989, 1993, 1996) sobre los aspectos psicolingiifsticos de la repre
sentacion de las imagenes subyacentes a las UFS, con especial referencia a la
doble elaboracion de las bases figurativas; asf como su originalidad al aplicar
la fraseologfa al estudio y tratamiento de pacientes con afasia.

Estudios comparados

Cuando se analizan los sistemas fraseologicos y los frasicos de dos 0 mas
lenguas surgen otros temas propios de investigacion, como son los universa
les fraseologicos, los prestamos y las correspondencias interlingiifsticas. Los
universales fraseologicos se establecen a partir de las regularidades observa
bles teniendo en cuenta la tipologfa estructural de las lenguas, ya que existe
una relacion proporcional entre el grado de "analiticidad" de una lengua y la
regularidad de su sistema fraseologico (cf. Roos, 1985; Dobrovol'skij, 1988;
lureo, 1993; Corpas Pastor, 1995b y 2000a).

Los rasgos comunes a los distintos frasicos se prestan a una subdivision
en tipos de universales: universales fraseologicos propiamente dichos, a los
cuales pertenecen la presencia de palabras diacrfticas, la formacion de series,
las variantes y gradacion idiomatica y combinatoria; universales lexico-frase
ologicos, que engloban las relaciones paradigmaticas de las UFS; y los uni
versales semantico-culturales, determinados extralingiifsticamente, que englo
barian aspectos la universalidad de la base cognitiva 0 la tendencia a expresar
valoraciones y emociones intensas.

Por otra parte, la fraseologfa comparada ha hecho hincapie en la coinci
dencia de forma y contenido de UFS pertenecientes a lenguas distintas (cf.
Corpas Pastor, 2000a). Nos referimos concretamente a los europeismos (Mor
yay, 1996). Estas unidades surgen a partir de la observacion del mundo que
nos rodea (europefsmos naturales), proceden de fuentes comunes de la cultu
ra europea (europefsmos culturales) 0 bien comparten un mismo origen por
partida doble (europefsmos naturales-culturales). Asf, la caja de Pandora, cu
yos orfgenes se remontan a la rica mitologfa griega, pertenece al acervo cul
tural europeo, al igual que sus equivalentes en el resto de las lenguas europe
as: Pandora's box (ingIes); die BUchse der Pandora (aleman); it vasa di
Pandora (italiano); bo'ite de Pandore (frances); Pandora szelenceje (hungaro);
cutia Pandorei (rumano), etc.

Pero uno de los ejes centrales de la fraseologfa comparada, quiza el mas
representativo, es la busqueda de correspondencias interlingiifsticas 0 equiva
lentes fraseologicos. Frecuentemente los estudios de fraseologfa contrastiva se
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han reducido al establecimiento de relaciones de equivalencia entre UFS de
dos 0 mas lenguas. Tradicionalmente se habla de una escala gradual, que va
desde la equivalencia nula (EN) a la equivalencia total (ET), pasando por dis
tintas modalidades de equivalencia parcial (EP).

La inequivalencia fraseo16gica se produce cuando la LM no dispone de
una UF correspondiente para una determinada UF de la lengua origen (UFO),
como es el caso de la 10cuci6n inglesa keep the flag flying ("not fml to con
tinue to support and represent opinions, ideas, etc., that one believes in
strongly, esp. to keep up practices connected with one's own country in anot
her country", LDOEI), que no tiene correspondencia en espanol; y, viceversa,
la paremia Entre todos la mataron y ella sola se muri6 ("Frase con que se co
menta que cierto suceso desgraciado 0 cierto percance no son obra de uno
solo, sino de varios a los que se alude", DUE), sin equivalente en ingles.

En el otro extremo de la escala se halla la equivalencia total, tfpica de la
fraseologfa denominativa y termino16gica (CV joint a junta homocinetica), los
calcos (white hope a esperanza blanca) y los europefsmos, como ya hemos
visto. De un extremo a otro se dan diversos grados de equivalencia parcial,
como Dios los cr{a y ellos se juntan con respecto a Birds of a feather flock
together, que se diferencian en cuanto a la base figurativa y la composici6n
lexica, pero que presentan un plano denotativo-connotativo similar; 0 casos de
equivalencia aparente del tipo jmdm. den Kopf waschen ("ugs. jmdm. grlind
lich die Meinung sagen, jmdn. scharf zurechtweissen", DUDEN), esto es, re
prender a alguien, y lavarle a alguien el cerebro ("manipular psico16gica
mente", GDAS), que, por similitud formal en cuanto a su composici6n lexica,
a simple vista, y por error, podrfan parecer equivalentes.

4. Conclusion

Los ultimos 10 anos han supuesto un crecimiento sin precedentes de la
fraseologfa a nivel nacional e internacional. La constituci6n de la European
Society of Phraseology (EUROPHRAS) ha supuesto un autentico revulsivo
para la investigaci6n fraseo16gica en Europa, facilitando el intercambio cien
tffico, abriendo nuevos horizontes a los distintos enfoques y corrientes, y po
sibilitando el enriquecimiento mutuo. Esta especie de "globalizaci6n fraseo16
gica" esta destinada a eliminar las barreras de cristal que han separado durante
mucho tiempo a las distintas escuelas, algunas de las cuales han estado sumi
das en un aislamiento egocentrico apartado de la realidad.

Hasta la fecha los principales temas de investigaci6n han gravitado en
torno a los aspectos semanticos y textuales de las unidades fraseo16gicas. Dos
nuevos paradigmas -la linglifstica del corpus y la semantica cognitiva- han pro
porcionado sendas vfas de investigaci6n, cuyos frutos empezamos a recoger.
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Ademas, los modelos actuales de procesamiento psicolingufstico parecen va
lidar ambos enfoques, los cuales resultan ser, a la postre, complementarios.

Otros temas tradicionales de investigaci6n, como son la delimitaci6n de la
disciplina 0 la clasificaci6n de unidades fraseo16gicas, empiezan a perder el fa
vor del que gozaran en el pasado. En su lugar comienzan a aparecer estudios
centrados en las relaciones que se establecen entre la fraseologfa y la sintaxis,
por un lado; y entre la fraseologfa y los lenguajes de especialidad, por el otro.

La comparaci6n interlingufstica tambien se abre paso paulatinamente des
de una doble perspectiva contrastiva y traducto16gica (cf. Corpas Pastor, 2000a
y b; Higi-Wydler, 1989; Labno Falecka, 1995; Roberts, 1998; Sabban, 1999;
Segura Garcia, 1998; Zuluaga, 2000-2001). Apenas nos hemos detenido en esta
linea de la investigaci6n fraseo16gica, como tampoco 10 hemos hecho en otras
vertientes aplicadas, entre las cuales sobresalen la fraseograffa y la fraseodi
dactica (cf. Corpas 2000c; Kuhnert, 1986; Nattinger y DeCarrico, 1988; Lo
renz-Bourjot y Luger, 2001; PenaMs, 1999; Wotjak, 1998). Por su importancia
y especificidad, son temas a los que desearfamos dedicar un trabajo aparte.
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5. Apendices

I. Eventos internacionales

Ano Lugar

1981 Mannheim (Alemania)

1984 Zurich (Suiza)

1986 Oulu (Finland)

1988 Estrasburgo (Francia)

1990 Aske (Suiza) 1990

Denominaci6n/Publicaci6n

1. Internationalen Phraseologie-Sympo
sium (Matesie, ed., 1983)

Aktuelle Probleme der Phraseologie
(Symposium 27-29.9.1984 in Zurich)
(Burger, y Zett, eds., 1987)

Phraseologieforschung. Internationales
Symposium in Oulu (Korhonen, ed.,
1987)

EUROPHRAS 88: Phraseologie Con
trastive (Greciano, ed., 1989)

EUROPHRAS 90. Internationale Ta
gung der germanistischen Phraseologie
forschung (Palm, ed., 1991)
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1991 Bochum (Alemania)

1992 Saarbriicken (Alemania)

1992 Tilburg (Holanda)
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Westfiilischer Arbeitskreis
"Phraseologie / Paromiologie 1991/
1992"
(Chlosta et aI., eds., 1994)

EUROPHRAS 92: Tendenzen der Phra
seologieforschung (Sandig, ed., 1994)

International Conference on Idioms
(Everaert et aI., 1992)

(1983)/
1994
[desde] EURALEX International Congresses

on Lexicography [Secci6n de Fraseo
logfa]

1994 Saint-CloudlINALF (Francia) La locution: entre lexique, syntaxe et
pragmatique. Identification en corpus,
traitement, apprentissage (Martins-Bal
tar, ed., 1995, 1997; Fiala et aI., 1997)

1994 Leeds (Gran Bretafia) I Simposium on Phraseology (Cowie,
ed., 1998)

1994 Bochum (Alemania) Westfiilischer Arbeitskreis
"Phraseologie / Paromiologie 1994"
(Baur y Chlosta, eds., 1995)

1995 Graz (Austria) EUROPHRAS 95 - Europiiische Phrase
ologie im Vergleich:Gemeinsames Erbe
und kulturelle Vielfalt. (Eismann, ed.,
1998)

1996 Bochum (Alemania) Westfiilischer Arbeitskreis
"Phraseologie / Paromiologie 1996"
(Hartmann, ed., 1998)

1996 Moscu (Rusia) II International Symposium on Phraseo
logy

1997 Liptovsky Jan (Eslovaquia) EUROPHRAS '97: Phraseology and
Paremiology (Iureo, ed., 1998)

1998 Stuttgart (Alemania) III International
Symposium on Phraseology

1999 Baltmannsweiler (Alemania) Westfiilischer Arbeitskreis
"PhraseoJogie / Paromiologie 1999"
(Baur et aI., eds., 1999)
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2000
Gun.) Uppsa1a (Suecia)

2001
(ene.) Miinster (A1emania)

2001
(abr.) Roma (Ita1ia)

2001
Gun.) Ascona (Suiza)

2001
(sep.) Stettin (Po1onia)

2002
Gun.) Loccum (A1emania)

II. Jornadas en Espana

Ano Lugar

1996 Madrid

1996 Durango

1997 Santiago de
Compostela

1998 Cordoba

1999 Castellon

2000 Bilbao

2001 Murcia

I Conference of EUROPHRAS

Westfiilischer Arbeitskreis
"Phraseologie / Paromiologie 2001"

4th International Symposium on Phra
seology

Phraseology and Paremiology - New
Perspectives in Research

Neue Phraseologie in einem neuen
Europa

II Conference of EUROPHRAS

Denominaci6n/Publicaci6n

I Congreso Internacional de Paremiolo
gfa (Sevilla, J. (ed.) Paremia 6, 1997)

Jornadas de Literatura Popular (Euske
ra, 1996)

I Coloquio Galego de Fraseoloxfa (Fe
rro Ruiba1, ed., 1998)

II Congreso Internacional de Paremio
logfa (Sevilla, J., ed., Paremia 8, 1999)

EI discurs prefabricat. I Jornadas de
Fraseologfa Comparada. (Y. Salvador y
A. Piquer, coords., 2001)

Jornadas de Literatura Popular (Euske
ra, 2001)

XXIV Curso de Lingiifstica Textual
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III. Monografias

Ano Autor Titulo

1980 A. Zuluaga Introducci6n al estudio de las expresio-
nes fijas.

1987 M. Conca Paremiologia.

1991 M. A. Calero La imagen de la mujer a traves de la
tradici6n paremiol6gica espanola (len-
gua y cultura).

1995 V. Salvador (ed.) Caplletra 18

1995 C. Lopez Taboada y
M. R. Soto Arias Asifalan os galelos. Fraseoloxia da lin-

gua galega.

1995 G. Corpas Pastor Un estudio paralelo de los sistemas fra-
seol6gicos del ingles y del espanol.

1996 G. Corpas Pastor Manual de fraseologia.

1996 J. Martinez Marin Estudios de fraseologia espanola.

1997 A. Castillo Carballo Unidades pluriverbales en un corpus del
espanol contemporaneo.

1997 L. Ruiz Gurillo Aspectos de fraseologia te6rica espa-
nola

1998 J. de D. Luque Duran
y A. P. Bertran (eds.) Lexico y fraseologia.

1998 L. Ruiz Gurillo La fraseologia del espanol coloquial.

1998 G. Wotjak (ed.) Estudios de fraseologia y fraseografia
del espanol actual.

1999 J. Guia Fraseologia i estil.

1999 I. Penades Martinez La ensenanza de las UFS.

1999 P. Sancho Cremades Introducci6 a la fraseologia. Aplicaci6
al valencia col·loquial.

2000 I. Penades Martinez La hiponimia en las UFS

2000 E. Blasco Mateo Los [[mites entre perifrasis verbales y
UFS verbales.
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2000 P. Rivas

2000 G. Corpas Pastor (ed.)

Fraseoloxfa do mar na Marina luguesa.

Las lenguas de Europa: Estudios de fra
seologfa, fraseografia y traduccion.
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FRASEOLOGIA Y CONCIENCIA SOCIAL
EN AMERICA LATINA

Alberto Zuluaga (Tiibingen)

"Language is heuristic, ... its forms predetermine for us cer
tain modes of observation and interpretation. This means of
course that as our scientific experience grows we must le
arn to fight the implications of language." Edward Sapir.

O. Me propongo ahora presentar a continuaci6n un ensayo de interpreta
cion hist6rico-cultural de dos grupos de unidades fraseol6gicas (=UFs) de uso
actual frecuente en Hispanoamerica, a saber, las que tienen por temas las le
yes y los indios. Interesan aqui los enunciados fraseologicos, caracterizados
por su autonomfa semantico-sintactica -por ello se les llama tambien mini
textos-, y, eventualmente, locuciones, sobre todo locuciones proverbiales, las
cuales requieren tan s610 una conexi6n deictica, cataforica 0 anaf6rica, con el
contexto verbal inmediato para constituir un enunciado completo.

0.1. Ante todo, quisiera rep e t i r. brevemente, algunos principios ba
sicos del analisis:

(1) EI rasgo constitutivo, definitorio, de estas unidades es algun tipo y
algun grado de fijaci6n. Esta es resultado de procesos de reproducci6n, es de
cir, repetici6n sin alteraci6n de la forma material.

(2) La repetici6n conduce a la institucionalizacion 0 convencionaliza
ci6n. Un te6rico de la cultura, Klaus P. Hansen (1995) habla, en un contexto
similar al nuestro, de estandarizaci6n, termino que prefiere al de formacion de
estereotipos y de cliches. Hansen define la cultura como la totalidad de usos
propios de una colectividad ("die Gesamtheit der Gewohnheiten eines Ko
llektivs") 0, en palabras de Edward B. Tylor (1871): 'cultura es el conjunto
de saberes, creencias, arte, moral, leyes, habitos y todas las demas disposi
ciones y costumbres que se apropia el hombre como miembro de una comu
nidad' (Hansen 1995, 15).

(3) Asi, pues, los fraseologismos -como expresi6n de saberes colecti
vos- constituyen parte importante de la cultura de una comunidad.

(4) La convencionalizaci6n lingtiistica produce diferentes clases de uni
dades, tales como lexicalizaciones (pelirrubio, hombre-rana), perffrasis gra
maticales (ir haciendo, andar diciendo), perifrasis lexicas (atender - poner
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atenci6n, acariciar - hacer caricias), colocaciones (literatura universal, co
mercio internacional) y fraseologismos 0 UFs (tomar las de villadiego, a pie
juntillas).

(5) En las UFs, ademas de la fijaci6n, observamos con frecuencia otros
rasgos formales tfpicos, por ejemplo, paralelismos, repeticiones de unidades
de vocabulario, rimas, disposici6n rftmica, aliteraciones, paronomasias, grada
ci6n silabica, que he analizado detalladamente (Zuluaga 1980) en el capitulo
"Figuras f6nicas de UFs".

(6) Estos rasgos no las definen, pero son frecuentes en ellas y contribu
yen a estructurarlas; en la conciencia lingiifstica de los hablantes se conside
ran como propios de tales unidades. Por esto, dichos rasgos pueden, entre otras
cosas, ayudar a resolver problemas de traducci6n (1).

(7) Me parece legitimo poner las UFs -especialmente los refranes y las
locuciones- en relaciones de intertextualidad con otros textos e, incluso, con
otras clases detextos. Tendremos en cuenta la intertextualidad restrictiva, tal
como la define Broich 1985: "adopci6n de elementos (en nuestro caso, el con
tenido) de un texto previo en un texto nuevo (mejor seria decir, 'posterior')".
No siempre podemos considerar al fraseologismo como texto previo (pre-tex
to). A la relaci6n intertextual, en cambio, la entendemos como no indispensa
ble, no siempre intencional, pero si pertinente desde el punto de vista del con
tenido, gracias, en nuestro caso, al referente sociohist6rico comun.

(8) Los refranes y las locuciones proverbiales constituyen analisis, inter
pretaciones, de un sector de la experiencia y encierran en sf mismos un men
saje 0 un predicado completo; pero estan a disposici6n del hablante para ser
utilizados, como verdaderas unidades lingiiisticas, en la producci6n de otros
textos mas amplios (2).

(9) Aunque se tienen nociones claras de enunciado fraseol6gico -euyo
prototipo es el refran- y de locuciones -euyo prototipo es la locuci6n ver
bal-, en la realidad de los hechos no se dan limites tajantes entre las dos cla-

(1) Por ejemplo, el refnin mujer enferma, mujer eterna no parece tener correspondiente
en frances, pero la traducci6n femme aliree. femme pour l'eternite de un texto garciamarquezea
no que 10 utiliza, es excelente, entre otras razones, por la estructuraci6n binaria, la repetici6n del
lexema femme y la rima consonante. Tambien de la traducci6n al espanol del refnin aleman "wo
Konige bauen, haben Kiirrner viel zu tun (lit.: donde los reyes construyen, los carreros tienen mu
cho que hacer), do construyen reyes, labor hay para bueyes, puede decirse algo similar: la dis
posici6n rftmica, la rima consonante, el arcaismo y la estructuraci6n binaria la hacen perfecta
mente aceptable. Tambien cumple funciones propias de fraseologismos en textos (Ia de garantfa
de comunicabilidad, la de reake, la ludico-poetica, etc.), V. Zuluaga 1997 y 1999.

(2) Sobre estructuras, idiomaticidad e imagenes de refranes -meteoroI6gicos-, V. Cal
zacorta Elorza, Javier 1999. Para un analisis general, detallado, de enunciados fraseol6gicos, V.
el capitulo correspondiente en Zuluaga 1980; allf se aprovechan, entre otras, las esclarecedoras
observaciones de E. Benveniste sobre proverbios del tipo omnia praedara rara. varium et mu
tabile semper femina y las conclusiones de los analisis estadisticos de J. Felixberger.



FRASEOLOGIA Y CONCIENCIA SOCIAL... - Alberto Zuluaga 53

ses de unidades. Veamos, de paso, algunos casos: (93
) Puede darse una locu

ci6n con una variante en forma de enunciado completo, por ejemplo, salir(le
a alguien) el tiro par La culata - el tiro salio par La culata. (9b) Un enuncia
do, como aqui fue Troya, puede no ser mas completo y aut6nomo, desde el
punto de vista semantico, que una locuci6n verbal, por ejemplo, ir par lana y
volver trasquilado. (9c) Mediante cita interrumpida, un enunciado puede al
ternar con y, a la postre -mediante estandarizaci6n y convencionalizaci6n
evolucionar a locuci6n, por ejemplo, el perro del hortelano no come ni deja
comer al amo - el perro del hortelano. Maria Conca i Martfnez 1999 ha pre
sentado un interesante estudio al respecto, sobre el catalan, Amor de donzeila,
aigua en cisteila - agua en cisteila, no is tan brau el ilea com el pinten 
brau com un ilea, son dos de sus numerosos ejemplos (3). (9d) En la fraseo
logfa contrastiva puede presentarse, a veces, una locuci6n como correspon
diente de un enunciado fraseol6gico, por ej. Dimitrij Dobrovol'skij (2000, 368)
presenta la locuci6n rusa doxlyj nomer ("numero muerto") como correspon
diente al enunciado fraseol6gico aleman das kannst Du vergessen ("de eso
puedes olvidarte"); ejemplo que induce a Dobrovol'skij a la formulaci6n, qui
zas exagerada, de que "the morphosyntactic structure (sentence vs. noun ph
rase) does not impact deep semantic and functional properties of an idiom".
Valerii Mokienko 1986=2000 senala que los refranes -entre otras construc
ciones compuestas- son fuente de fraseologismos. Este autor dice excluir de
la fraseologfa a los refranes, asf como las citas, las nomenclaturas y los ter
minos compuestos fijos; sin embargo, con no poca frecuencia, incluye en sus
analisis verdaderos refranes, como bog dal- bog bzjal (MokienkoI986=2000,
193), que es, originariamente una cita del Libro de Job ("Javeh dio, Javeh qui
t6", 1. 21). Su correspondencia en aleman es wie gewonnen, so zerronnen; en
ingl€s easy come, easy go; y en espanol hispanoamericano, La que par agua
viene, par agua se va.

Las observaciones anteriores, de 9a a 9d, no s610 muestran la graduali
dad y falta de limites tajantes entre locuciones y refranes, sino que tambien
justifican el hecho de que, para el objetivo del presente ensayo, consideremos
juntas las dos clases de unidades.

1.0. Mi ensayo de hoy se situa en una linea de investigaci6n de sobra
conocida: En 1996, Kimberly J. Lau, de la Universidad de Pennsylvania, pu
blic6 un sugestivo estudio de los diez enunciados fraseol6gicos ("proverbs")
mas usados entre 1975 y 1995 en los peri6dicos -diarios y semanarios- y
en las noticias de radio y de televisi6n de los Estados Unidos de Norteameri-

(3) Comentando su propuesta de c1asificaci6n del "universo fraseoI6gico", dice G. Cor
pas Pastor 1998a, 186: "No estamos ante tipos discretos, perfectamente separables ... se dan uni
dades de una esfera que evolucionan hasta convertirse en unidades de otra esfera: piensese en el
paso de muchas paremias a locuciones, por ejemplo". En otro estudio de la misma renombrada
autora (Corpas Pastor 1998b) encontramos tratado este aspecto de la fraseologfa, con ejemplos
como a enemigo que huye, puente de plata - poner (a alguien) puente de plata.
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ca. El punto de partida de dicho estudio es la conocida aseveraci6n de que los
refranes dicen algo acerca de "la visi6n del mundo" y del "canicter nacional"
de la comunidad que los emplea (4). Se trata de los siguientes:

1. Enough is enough.

2. Time will tell.

3. First come, first served.

4. Forgive and forget.

5. Time is money.

6. History repeats itself.

7. Time flies.

8. Better late than never.

9. Out of sight, out of mind.

10. Boys will be boys.

Estos forman parte de una lista de 315 refranes, elaborada siguiendo el
concepto de "minimo paremioI6gico", establecido en 1973 por G. L. Permia
kov y refrendado mas tarde por paremi61ogos como Matti Kussi y Wolfgang
Mieder (lb., 136-137). Y confirman, ciertamente, la presuposici6n de que su
frecuencia de uso se da en relaci6n directa con valores y actitudes muy pro
pios de la sociedad estadounidense actual. Dicha interpretaci6n se establece
sobre la base tanto de la forma material como de los significados de los enun
ciados fraseol6gicos mismos: Todos son breves, 10 que se aviene perfecta
mente con la economfa de la expresi6n de un periodismo que se propone ofre
cer el maximo de informaci6n en el menor espacio posible a lectores que,
probablemente, tambien disponen -0 creen disponer- de poco tiempo.

En cuanto a la relaci6n de los significados con valores y actitudes pro
pios de la sociedad norteamericana, es interesante constatar que casi todos te
matizan el tiempo, no s610 como sucesi6n en sentido irreversible -10 que Lau
llama "time as a linear passage"- y como mercancfa 0 materia prima de toda
actividad humana, sino tambien en relaci6n con la historia, la cultura y la psi
cologia de esa sociedad.

La concepci6n del tiempo cuantificado como mercancfa con valor mone
tario ha quedado acufiada en la frase de Benjamin Franklin en 1748, "Re
member that time is money", Nr. 5 de la lista. (Sabemos muy bien que el di
nero es el m6vil fundamental de las actividades humanas en la sociedad

(4) "The very proverbs which people choose to use with the greatest frequency imply cer
tain understanding about the culture in which they are found", Lau 1996.
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estadounidense y en otras que se Ie parecen). La conciencia de la escasez de
tiempo, muy propia de la sociedad postindustrial de consumo, se manifiesta
directamente en el numero 7. El Nr. 3 enfatiza el ideal de la competencia como
como una carrera contra el tiempo (y contra los demas), componente esencial
de la "North American way of life". El Nr. 8 da expresi6n al ideal de la par
ticipaci6n. El Nr. 2 y el Nr. 4 manifiestan, con la orientaci6n hacia el presen
te y el futuro, la preocupaci6n concreta por el progreso y por la planificaci6n;
todo 10 cual es muy propio de la ideologia norteamericana. Kimberly J. Lau
observa expresamente que la compleja relaci6n entre tiempo, dinero, progre
so y exito se arraiga probablemente en la etica puritana del trabajo, compo
nente esencial de la cultura norteamericana.

Desde luego, no es facil aceptar sin salvedades las interpretaciones, mar
cadamente optimistas, y algunas un tanto forzadas, de Lau. Por ejemplo, sos
tiene que el Nr. 10, boys will be boys, se relaciona, tambien, con la concep
ci6n norteamericana del tiempo, a saber, la devaluaci6n del tiempo de las
mujeres frente al tiempo de los hombres (lb., 144). Asi como tambien afirma
que la intolerancia hacia los inmigrantes ilegales, hacia la burocracia y la inac
tividad politica, y hacia el sistema de beneficencia social, han motivado la bus
queda de cambio, proclamada con el enunciado Nr. I. Por 10 demas, la con
cepci6n estadounidense del tiempo no puede considerarse solamente como un
valor positivo; como veremos mas adelante, tiene manifestaciones poco
gratas.

Me he detenido en la presentaci6n de este trabajo de Kimberly J. Lau,
porque los valores que destaca van a ser contrastados, mas adelante, con los
de otras culturas muy diferentes de la estadounidense, y porque, por otra par
te, 10 considero ejemplar desde el punto de vista metodol6gico, pues su inte
res principal no es la presentaci6n de listas, sino el esfuerzo por ahondar en
la interpretaci6n, aprovechando para ello textos de otras disciplinas, como la
psicologia social, el folclore, la antropologia, la historia y la filosofia.

1.1. No quisiera, sin embargo, dejar sin mencionar el hecho gratisimo de
que en nuestro ambito tambien se vienen presentando contribuciones impor
tantes en esta linea de la investigaci6n fraseol6gica: P. ejemplo, la de Patxi
Juaristi Larrinaga, "lnvestigaci6n sociol6gica sobre las relaciones con los bie
nes en el Repertorio de locuciones del habla popular vasca, de Justo Moko
roa". Juaristi Larrinaga postula, ante todo, tres modelos diferentes de aprecia
ci6n de la relaci6n con los bienes en Euskal Herria: (l) el de la existencia de
un modo aut6ctono, propiamente vasco, segun el cual "no ha existido tradi
cionalmente propiedad privada"; (2) el de coexistencia de dos modos diferen
tes, p. ej., propiedad privada sobre la casa y las tierras de labor, y propiedad
comunal sobre bosques y prados; y (3) negaci6n de un modo aut6ctono y afir
maci6n de relaciones feudales durante la Edad Media, con existencia de cla
ses sociales distinguidas por el poder, la riqueza y la autoridad que ostenta
ban. Para superar las contradicciones dadas entre los tres modelos, Juaristi
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Larrinaga hace un analisis convincente del Repertorio de unas 92.167 locu
ciones y refranes, de Justo Mokoroa, como fuente de informaci6n sobre el pa
sado. No sobra observar que dicho analisis nos parece, a trechos, mas semi6
tico que socio16gico. Por ej., nos dice que los conceptos gure ("nuestro") y
zuen ("vuestro") predominan sobre los conceptos nire ("mfo") y zure ("tuyo")
en una relaci6n de 80,7% gure frente a 19,3% nire. Otro ejemplo, las desig
naciones de las relaciones con los bienes (jabe, nagusi, jaun, buru y ugaza
ba) significan, propiamente, "responsable" y no "propietario", indica Juaristi
Larrinaga. El autor termina enumerando 3 conclusiones de su analisis: (1) En
la realidad social que se refleja en el Repertorio de Justo Mokoroa sobresale
el caracter colectivo de los bienes. (2) Los individuos aparecen pocas veces
como propietarios. Y (3) en las relaciones con los bienes se destaca el senti
do de la responsabilidad. En otras palabras, Patxi Juaristi Larrinaga sostiene,
con su analisis fraseo16gico, la validez hist6rica del primero de los tres mo
delos antes enunciados: la existencia de un modo aut6ctono, propiamente vas
co, en el cual no se presentaba tradicionalmente la propiedad privada.

Tambien es interesante el trabajo de la estudiosa cubana Antonia Marfa
Trista, "La fraseologfa como reflejo de aspectos socio-hist6rico-culturales de
una sociedad": Con fraseologismos como (alguien) viene de Ampanga, enga
nar como a un chino, tener un chino atras, Trista documenta el racismo vi
gente hasta hace poco en Cuba y llama la atenci6n sobre la procedencia de
grupos inmigrantes a la isla en el pasado. En esta misma linea de investiga
ci6n se situa el articulo "Elementos religiosos en las expresiones fijas del es
paiio!", de Hans-Martin Gauger 1998. Este autor observa que "10 religioso se
ve instrumentalizado idiomaticamente para significar otra cosa. Y sirve, pues,
como metafora". Para el, la ruptura de taMes, dada en ciertos fraseologismos,
muestra la normalidad de la valoraci6n positiva, pues "la voluntad blasfemi
ca indica que el uso positivo es normal.". Gauger documenta, ademas, la pro
liferaci6n sinonfmica entre los fraseologismos de la esfera religiosa.

En mi sentir, quien mas ha avanzado en las investigaciones de fraseolo
gfa y cultura en nuestra lengua es la estudiosa de Lerida, Marfa Angeles Ca
lero Fernandez, siempre con abundante documentaci6n, y casi siempre desde
el angulo feminista. En su tesis doctoral, La imagen de la mujer a traves de
la tradici6n paremiol6gica espanola (5), sigue expresamente los postulados
etnolingiifsticos de las relaciones entre lengua, pensamiento y cultura, es de
cir, las relaciones entre mentalidad, condiciones sociales y materiales de la co
munidad y el sistema lingiifstico que sus miembros crean y utilizan para co
municarse, interpretar su realidad y transmitir su interpretaci6n a nuevas

(5) Esta contribuci6n, asi como los ya numerosos estudios contrastivos aleman - espafiol
de Carmen Mellado Blanco, por ejemplo, "Formas estereotipadas de realizaci6n no verbal en ale
man y espafiol: los cinegramas desde un enfoque contrastivo-hist6rico" y "Fraseologismos ale
manes y espafioles del campo de las emociones", y el de Blanca Segura Garcia, Kontrastive /dio
matik: Deutsch-Spanisch, se colocan en el primer plano de la fraseologia europea actual.
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generaciones. En el capitulo quinto de este estudio, Calero Fernandez analiza
las paremias espanolas referentes a la mujer (sus cualidades morales y fisicas,
las etapas de su vida, estados civiles, relaciones de parentesco sanguineo y po
litico, oficios, etc. etc.). En otras palabras, "presenta la imagen de la mujer
que se transmite a traves de la tradici6n paremiol6gica espanola, su condici6n
social y familiar, el papel que se Ie asigna y el comportarniento que se espe
ra de ella, en contraposici6n a la figura del var6n" (Pag. 112). Su hip6tesis
inicial es la de que "los refranes espafioles han de reflejar y, al mismo tiem
po, mediatizar la concepci6n que los hispanohablantes han tenido y tienen de
la mujer; y, por otro lado, que nuestra cultura patriarcal y androcentrica ha de
bido dejar una impronta profunda en las paremias, como 10 ha hecho en la
lengua misma" (Pag. 161). Baste la somera menci6n anterior para llamar la
atenci6n sobre ese y otros interesantes estudios de Calero Fernandez, como £1
mundo de la prostituci6n en el refranero, Sobre los oficios femeninos en el re
franero espanol: La mujer y La costura, publicados en Paremia.

2.1. Vamos a considerar en primer lugar UFs que expresan, entre noso-
tros, saberes colectivos, 'estandarizados', sobre las leyes:

1. Nuevo rey, nueva ley.

2. Hecha la ley, hecha la trampa.

3. EI que hace la ley, hace la trampa.

4. Alla van leyes, do quieren reyes.

5. La ley se acata, pero no se cumple / se obedece, pero no se cumple.

6. La ley es para los de ruana.

7. La ley del embudo.

8. La ley del tali6n.

Se trata, ante todo, de las leyes emanadas del Estado para regular la vida
publica de los ciudadanos. Por ello, podriamos prescindir de la UF Nr. 8 y de
la Nr. 7 y de otras locuciones como La Ley de La selva, La ley deL mas fuerte.
Aunque en relaci6n con la Nr. 7, me parece oportuno citar el comentario res
pectivo de Gregorio Doval 1995, 352: "La (ley) que se emplea con desigual
dad, aplicandola estrictamente a unos y ampliamente a otros. Proverbial e hi
potetica ley que establece que todo es favorable para el que la dicta y
perjudicial para el que la ha de cumplir". Retengamos de este comentario la
distinci6n entre quienes dictan las leyes y quienes las tienen que cumplir, y
sus diferentes actitudes e intereses frente a ellas. Tambien podemos prescin
dir aqui de consideraciones referentes a la estructura formal, pues las unida
des de la lista no presentan rasgos peculiares que las diferencien de las demas
UFs. Al respecto, baste con 10 dicho anteriormente. El analisis de las relacio
nes de significaci6n, nos permite una primera observaci6n general: estamos
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ante enunciados transparentes; no se trata de fraseologismos idiomaticos ni se
miidiomaticos. Aparte de la metafora implicita en 4: alld van leyes ...

La Nr. I, con su variante rey nuevo, ley nueva, esta recogida en la obra
de Julia Sevilla et al. 1998, y definida de la siguiente manera: "Se producen
cambios cuando lIega alguien nuevo al poder, por 10 que conviene adaptarse
a ellos. Se Ie asigna como sin6nimo a nuevas tiempos, nuevas costumbres".
Esta unidad no nos interesa mayormente aqui. Ademas, la considero de uso
mas peninsular que hispanoamericano.

L'ls Nros. 2, 3 y 4 pertenecen, evidentemente, al mismo campo semanti
co; sus diferencias de significaci6n son minimas (6); expresan con toda cru
deza y concisi6n una realidad politica y social que afecta desde siempre nues
tras comunidades hist6ricas: quienes tienen el poder politico y econ6mico no
se consideran obligados a cumplir sus propias leyes. Baste un solo ejemplo:
es dificil 0 imposible encontrar en America Latina un solo pais en que el Es
tado no este afectado y debilitado por la evasi6n de impuestos y la corrupci6n
de los poderosos, incluidos los gobernantes mismos. Con raz6n Carlos Mon
sivais 2000 habla de la "desconfianza ante la politica (que declara turbio todo
10 relacionado con el pader)".

La Nr. 2, hecha la ley, hecha la trampa, se comenta en el Diccionario
Espasa en los siguientes terminos: Dice que la malicia halla en seguida el
medio para quebrantar las leyes. Es refran comun a todas las lenguas, .....
Esto ultimo no parece cierto; no creo que exista, para esta unidad hispani
ca, alguna correspondencia en frances. Anoto la observaci6n de una fil610
ga, hablante nativa de esta lengua, Maryse Privat 1998, 288: "En franc;ais,
aucun. proverbe ne traduit, a rna connaissance, cette idee de detournement
de la loi inmediatement consecutive a la creation de celle-ci. Ce qui ne veut
pas dire, la non plus, que la pratique demasquee par un tel proverbe est in
connue des franc;ais". Tampoco parece existir en vasco; Sevilla et al. no la
registran.

La Nr. 6, la ley es para los de ruana. Es, en cierto sentido, el reverso de
2, 3, y 4. La ruana es una especie de capa de algod6n 0 de lana, con hueco
para la cabeza, como el poncho. Forma parte de la indumentaria popular, es
pecialmente campesina, en Colombia y en Venezuela. En el refran, ruana fun
ciona como designaci6n metonimica de gente humilde. Toda la unidad quiere
decir que el rigor de la ley recae, normalmente, s610 sobre los desposeidos,
los que carecen de recursos para obtener justicia 0 eludir la ley. Monsivais
(2001, 13) dice: "Marcos distingue entre la democracia de nosotros y la de los
de abajo, entre la libertad de ellos y la de nosotros, entre la justicia de ellos
y la de nosotros: ".. .la justicia de ellos es una prostituta; ademas , esta muy

(6) La Nr. 4 es mas peninsular que hispanoamericana; la Nr. 3 se emplea en Cuba casi
con exclusion de las otras.
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mal pagada. Aver cmintos banqueros estan en la carcel, cuantos industriales,
cuantos terratenientes, cuantos casatenientes... No sefior, las carceles estan lIe
nas de pobres, de indfgenas, de obreros, de empleados: esa es la justicia de
ellos; la justicia de arriba tiene un precio y el no poder pagarla es el delito".
Es decir, 'Ia ley es para los de ruana'.

La Nr. 5, la ley se acata, pero no se cumple, con su variante (la ley)
se obedece, pero no se cumple, Ie da expresion fraseologica a una de las
constantes mas funestas de nuestra historia desde hace mas de quinientos
afios, a saber, el desajuste entre el ordenamiento jurfdico y la realidad so
cial y polftica. Desde la creacion de las colonias hispanoamericanas, este
adagio viene siendo un analisis conciso y certero de ese desajuste. Bastaba
y basta, con no poca frecuencia, simular el respeto a la ley, para quedar im
pune frente a su manipulacion 0 su violacion. En el perfodo colonial las dis
tantes Leyes de Indias que pretendfan amparar un poco al indio derrotado
y subyugado fueron, en general, inoperantes ante la brutalidad y la codicia
de conquistadores, encomenderos, curas y colonos. De ello dan testimonio
no solo los discursos y escritos de frailes, como Montesinos y Las Casas,
sino practicamente de todos los cronistas de Indias. (Vease, al respecto, por
ej., Todorov 1982). Hace apenas un afio Peter Waldmann, jurista y cientffi
co social aleman, refiriendose al problema de la cotidianizacion de la vio
lencia en Colombia y de la debilidad cronica del Estado en ese pafs, decfa
que probablemente la mayorfa de los colombianos establece una clara dife
rencia entre promulgacion de la ley y su realizacion (7). No vacilo en afir
mar que si Waldmann hubiera conocido este refran, la ley se acata, pero no
se cumple, y su valor como expresion de conciencia colectiva, no hubiera
necesitado formular su observacion como mera conjetura. De hecho, no es
raro encontrar este refran citado en ensayos periodfsticos para referirse a la
conciencia y a la realidad jurfdica nuestra (8). El fenomeno no es exclusi
vo de Colombia: "En una encuesta realizada por la Fundacion Mirna Mack
en 1997 se establece que un 88,8% de los guatemaltecos no conffa en la
aplicacion de la justicia, frente al 7,8% que opino 10 contrario. Entre las
causas que motivan esa falta de confianza se citan la corrupcion (14,7%),
el exceso de burocracia (11,2%), la ineficiencia de quienes imparten justi
cia (15,5%) 0 el alto coste de un proceso (9,5%)" (V. EI Pafs, IS de marzo
de 2001, pag. 6).

(7) "Moglicherweise -Untersuchungen in dieser Frage stehen noch aus- trifft die Mehr
zahl der Kolumbianer eine deutliche Unterscheidung zwischen Rechtssetzung, d.h. dem Gesetz
gebungsverfahren, und Rechtsdurchsetzung" , Waldmann 1999, 270.

(8) Para la muestra, un bot6n: "Als Reaktion auf die von Fremden aufgezwungene Nor
mativitlit entwickelte sich in der BevOikerung die Einstellung, dass ethische und juristische Ge
setze zwar formell befolgt, aber nicht inhaltlich erftillt werden: 'Se obedece, pero no se cumple'"
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. 12. 99, Pag. 7) A esta afirmaci6n hay que obsevarle, sin em
bargo, que la vigencia del refran se debe no tanto a que la normatividad se aprecie como extra
iia 0 foranea, sino a que se sabe, de antemano, que es "para los de ruana".
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2.2, Tenemos, pues, que un rasgo comtin, implicito en todas las UFs que
venimos considerando, exceptuando la Nr. 1, que es neutral al respecto, es el
excepticismo 0 desconfianza frente a la ley y, por ende, frente al Estado que
la promulga y debe, 0 debiera, vigilar su cumplimiento. En otras palabras, en
dichos fraseologismos se cuestiona la legitimidad del Estado. Aquf nos pare
ce pertinente traer a colaci6n la siguiente observaci6n de Jorge Luis Borges,
1960, pues corrobora esta visi6n y constituye un esfuerzo de explicaci6n : "El
argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los euro
peos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia
de que en este pafs, los gobiernos suelen ser pesimos 0 al hecho general de
que el Estado suele ser una inconcebible abstracci6n; 10 cierto es que el ar
gentino es un individuo, no un ciudadano ... El Estado es impersonal: el ar
gentino s610 concibe una relaci6n personal. Por eso, para el, robar dineros pti
blicos no es un crimen." Esta observaci6n borgeseana puede aplicarse, sin mas,
a toda Latinoamerica.

Esa visi6n colectiva negativa del Estado es consciente en Latinoamerica.
Comentando en una entrevista su libro Construcci6n de una nueva sociedad,
1999, el economista colombiano Luis Jorge Garay, decfa: "se requiere instituir
el sentido social y la responsabilidad frente a la ley y la justicia. La propues
ta es crear una nueva cultura ciudadana donde la justicia en derecho sea el prin
cipio rector de todos los comportamientos" (El Tiempo, Die. 11 de 1999, Bo
gota). Instituir el sentido social y la responsabilidad frente a la ley y la justicia
significarfa, en mi sentir, rehacer todo ese subcontinente. Aunque Latinoame
rica no es la regi6n mas pobre del planeta, sf es la mas injusta. Se dirfa que,
desde sus orfgenes, ha venido siendo el reino de la injusticia. Al respecto, vale
la pena citar el diagn6stico del polit610go latinoamericanista Manfred Mols: 'en
casi todos los Estados y sociedades al Sur del Rio Grande tenemos que haber
noslas con una irritante injusticia que domina allf desde hace siglos (9) .... .'la
irresponsabilidad social de la mayor parte de las elites latinoamericanas nunca
ha sido seriamente corregida; y constituye, hasta el dfa de hoy, el peor mal de
las sociedades y Estados de esa regi6n', dice Mols 1997.

3.0. Otro conjunto de UFs que quisiera comentar aquf, asf sea breve
mente, es el de las que tienen como tema al indio. Unos ejemplos:

1. El indio acata a los tres dfas.

2. Indio comido, indio ido (indio mal agradecido).

3. El indio al final da la patada.

(9) "AnstOBig an Lateinamerika ist weniger, daB vieles nieht stimmt, sondem daB wir es
in fast allen Staaten und Gesellschaften mit einem seit Jahrhunderten ungebrochenen Argemis "vi
taler Ungerechtigkeit" zu tun haben ..... Die soziale Verantwortungslosigkeit eines groBteils der
lateinamerikanischen EHten ist historisch nie gebrochen worden und bis zur Stunde das Grundii
bel der lateinamerikanischen Gesellschaften und Staaten" (Mols 1997).
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4. EI indio no la hacelimpia.

5. jQue desgracia de pueblo, en el que hasta el cura es indio!

6. Indio, mula y mujer, si no te la han hecho, te la van a hacer.

7. Ni burro es bestia ni indio es gente ni cazabe sirve de bastimento.

8. Primero me pierdo una Pascua que perderme una guahibiada.

9. EI que con indios anda, anda solo.

10. EI que afloja tiene de indio.

II. Hacer el indio.

12. Salfrsele (a alguien) el indio (10).

En la UF Nr. I, el indio acata a los tres dfas, el verbo acatar tiene el
sentido arcaico de "caer en la cuenta", "considerar bien una cosa", "percatar
se de ella". EI enunciado quiere decir que el indio es lento para pensar, es ton
to, estupido. Precisamente asi se los consider6 y trat6 desde la Conquista y
comienzos de la Colonia. Transcribo aqui el juicio de Francisco de Vitoria, si
glo XVI, uno de los precursores del derecho internacional moderno, pero tam
bien uno de los te6ricos de las guerras de colonizaci6n: "Su imbecilidad -de
cia Vitoria hablando de los indios- es mayor que la de los ninos y los locos
de otras regiones"... "Aunque estos barbaros no son tontos del todo, no estan
lejos de serlo .... No pueden, 0 a duras penas pueden, gobernarse por si mis
mos como los animales salvajes". (V. Todorov 1982). Este prejuicio racista,
que afirma, como una verdad obvia, la ingenuidad y la estupidez del indio se
ha conservado a traves de los siglos. V., por ejemplo, Arguedas (1941 [1977],
52): "Nuestro gobierno, senores, cumpliendo su llamamiento de protecci6n al
indigena desvalido y de retrasado cerebro, ha dictado esa inteligente medi
da...".

La Nr. 2, indio comido, indio ido, con la variante indio comido, indio ido,
indio mal agradecido, y las Nos. 3 y 4 (El indio al final da la patada, El in
dio no la hace limpia) quieren decir que el indio es poco cortes, poco elegante
en su comportamiento social, es oportunista, desvergonzado, desagradecido.
En el siglo XVI el fraile dominico Tomas Cortes, escribia al Concejo de In
dias: "Ellos, los indios, andan desnudos, no respetan ni el amor ni la virgini
dad: Son estupidos y frivolos. No respetan la verdad, salvo cuando les con-

(10) Las unidades de la !ista anterior forman parte del saber lingtifstico de los colombia
nos -y, seguramente, tambien de otras comunidades lingtifsticas en Latinoamerica-. Pueden en
contrarse dispersas en diferentes compilaciones fraseologicas y paremiologicas, vease, por ejem
plo, Leon Rey, J. A. 1985; Garcia, C.I Munoz, C. 1996; Buitrago Jimenez, A. 1996. En el articulo
sobre el espanol de Colombia de Montes G., 1. 1. 1995 encontramos, entre otras cosas, una lista
de UF referentes a! indio y al negro, con la observacion de que expresan conciencia socia!.
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viene; son muy ingratos y amigos de curiosidades" (lb.). Es interesante ob
servar aqui que, contra el viejo estereotipo colonial de la ingratitud del indio,
protesta con cierta insistencia la primera novela indigenista peruana de de
nuncia social, de la segunda mitad del siglo XIX, cito ampliamente: "Y vol
viendo a recordar al pobre Juan, l,sabes, hija, que ese indio me ha despertado
mIn mayor interes despues de su muerte? Dicen que los indios son ingratos,
y Juan Yupanqui ha muerto por gratitud". "Juan crefa de nuevo en el bien, es
taba rehabilitado, e iba a entrar en la faena de la vida con nuevo afan, para
probar gratitud eterna a sus bienhechores" (Clorinda Matto de Turner 1889,
96 Y 80).

La Nr. 5, iQui desgracia de pueblo, en el que hasta el cura es indio!, es
transparente. Sugiere un poblado mas desolado que Huancapi (11) y quizas
tan miserable como Tomachi: "Atardecfa cuando la cabalgata entro en el pue
blo de Tomachi. El invierno, los vientos del paramo de las laderas cercanas,
la miseria y la indolencia de las gentes, la sombra de las altas cumbres que
acorralan, han hecho de aquel lugar un nido de lodo, de basura, de tristeza,
de actitud acurrucada y defensiva. Se acurrucan las chozas a 10 largo de la
unica via fangosa ; se acurrucan los pequefios a la puerta de las viviendas a
jugar con el barro podrido 0 a masticar el calofrfo de un viejo paludismo; se
acurrucan las mujeres junto al fogon, tarde y mafiana, a hervir la mazamorra
de mashca 0 el locro de cuchipapa; se acurrucan los hombres de seis a seis,
sobre el trabajo de la chacra, de la montafia, del paramo, 0 se pierden por los
caminos tras de las mulas que llevan cargas a los pueblos vecinos; se acurru
ca el murmullo del agua de la acequia tatuada a 10 largo de la calle, de la ace
quia de agua turbia donde sacian la sed los animales de los huasipungos ve
cinos, donde los cerdos hacen camas para refrescar sus ardores, donde los
nifios se ponen en cuatro para beber, donde se orinan los borrachos" (J. Ica
za, 1934 = 1985, 15).

La Nr. 6, Indio, mula y mujer, si no te la han hecho, te la van a hacer,
tiene incorporada la locucion hacersela (a alguien), "engafiarlo, traicionarlo,
incumplirle". Compara al indio (y ala mujer) con la mula, simbolo animal de
terquedad e impredecibilidad. Este refran previene y expresa arrogante des
confianza machista contra el indio (y contra la mujer).

El Nr. 7, Ni burro es bestia ni indio es gente ni cazabe sirve de basti
mento, es transparente. Le niega al indio la condicion de persona, tal como 10
hacia ya en 1550 el erudito Gines de Sepulveda, en la celebre controversia de
Valladolid con el obispo de Chiapas, Bartolome de Las Casas. Tambien la No.

(11) "La capital de provincia mas humilde de todas las que he conocido. Esta en una que
brada ancha y fria, cerca de la cordillera. Todas las casas tienen techo de paja y solamente los
forasteros: el juez, el telegrafista, el subprefecto, los maestros de las escuelas, el cura, no son in
dios", Arguedas, J. M. 1958,23.
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9, El que con indios anda, anda solo, es expresion transparente del secular
desprecio hacia el indio: se piensa que su companfa no significa nada.

La Nr. 8, Primero me pierdo una Pascua que perderme una guahibiada,
considera a los indios objetivo de cacerfa, como animales silvestres. Esta pnk
tica parece que se realizo en algunas regiones suramericanas hasta hace pocos
anos. Yo mismo recibf un testimonio deello por parte de un peon ganadero,
en una correrfa por los Llanos de Casanare en 1966, cuando realizaba en
cuestas para el Atlas Lingiifstico-Etnognifico de Colombia. Aquel peon mes
tizo me conto, muy divertido, como uno de los entretenimientos especiales en
esa region era la cacerfa de indios, contra quienes se disparaba con escopeta
"como cazando conejos". EI enunciado Nr. 8 significa que es mas divertido
participar en una tal cacerfa que en unas fiestas de Pascua.. Los guahibos son
una etnia de los Llanos Orientales, antesala de la selva amazonica colombia
na. En el ya citado estudio patrocinado por las Naciones Unidas y el Institu
to Nacional Indfgena Mexicano, Rodolfo Montes (2001, 5) nos informa que
"en Chiapas, antes del dfa I de enero de 1994, se hablaba de mas de 100 If
deres indfgenas y campesinos asesinados en un lapso menor de diez anos, ade
mas de miles de campesinos indfgenas vejados y asesinados cotidianamente
por el Ejercito Mexicano y por las policfas judiciales (3062 -tres mil sesen
taidos-, entre 1988 y 1993, segun el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustfn Pro)" (12). No exageran, pues, los personajes de Arguedas 1958
[1970], quienes dicen "Yo no acepto... Prefiero matar. Y voy a matar, carajo,
como mi padre ... Pero ahora no se trata de indios que a uno Ie pertenecen
y de los que a nadie hay que dar cuenta. Hay que matar gente que dicen
'alta', ..." ( I, pag. 231). "La hacienda de ese viejo terrateniente produce la
centesima parte de su potencial. Lucas mata de hambre a sus indios. A los vie
jos los mata metiendolos a la barra 0 azotandolos. De esos indios, que apenas
tienen figura de seres humanos y que casi han perdido el entendimiento, yo
puedo hacer obreros forrnidables" (II, pag. 127).

La No. 10, El que afloja tiene de indio, condensa otro estereotipo agre
sivo contra los indfgenas: el considerarlos cobardes, pusilanimes. Desde lue
go, tambien 10 encontramos testimoniadoen la literatura, por ejemplo: "Los
aborfgenes del bohfo eran mansos, astutos, pusilanimes, y se parecfan como
las frutas de un mismo arbo!...", Rivera 1924 = 1974, 104.

La No. 11, Hacer el indio y sus variantes hacer el oso, hacer el ganso
estan definidas en Buitrago 1996 en los siguientes terminos: "Hacer el tonto;
comportarse en forma ridfcula".

(12) En ese mismo pais, a fines del siglo XIX, durante la dictadura de Porfirio Diaz, pa
rece haber tenido vigencia el enunciado el mejor indio es el indio muerto. (Agradezco a Gloria
Corpas Pastor el haberme llamado la atenci6n sobre este dicho).
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1. Espanoles
2. Indios
3. Mestizos
4. Mulatos, zambos y negros libres
5. Esclavos

La No. 12, la locuci6n salfrsele el indio (a alguien) significa irritarse ese
alguien hasta perder el control emocional. El Nuevo diccionario de america
nismos la registra en el tomo I, Nuevo diccionario de colombianismos, como
subfrsele el indio (a alguien), y en el tomo III, Nuevo diccionario de argen
tinismos, como despertarse el indio: "aflorarle a una persona instintos 0 sen
timientos que normalmente estan controlados 0 reprimidos".Variantes penin
sulares de estas UFs latinoamericanas son subfrsele a alguien la sangre a la
cabeza, estar uno que se sube por las paredes, estar uno que bota (Ejemplos
de Mellado Blanco 1999).

3.1. En todas las UFs de la lista anterior constatamos el desprecio por los
indigenas. Es tanto ese desprecio que hasta la mera designaci6n indio, en una
especie de degradaci6n semantica, en el lenguaje coloquial hispanoamericano
es empleada como un insulto supremamente irritante: iindio!, ique indio estel,
(0 jPinche indio!, vease la pelicula documental Las cenizas del volcan, de Pe
dro Perez Rosado 2000). Ellos fueron los derrotados en la conquista y la co
lonizaci6n mas mortiferas de la historia humana. (Vease Ribeiro 1982 y To
dorov 1982). Tambien es un lugar comtin llamarlos "la raza vencida» ( v., por
ejemplo, Rivera 1924, 112, Asturias 1949, 229 y Jacome 1979, 99). Sus des
cendientes integrados al sistema dominante vienen siendo humillados y ex
plotados; aun las llamadas rnicroetnias, marginadas de las sociedades nacio
nales, hasta hace poco han sido objeto de colonizaci6n, desplazamientos y
masacres. Siempre han ocupado el escal6n mas bajo en la piramide social y
nuestro repertorio fraseol6gico da testimonio de ello. En la Colonia se les te
nia en menos que a un esclavo subsahariano, pues este costaba dinero y si se
enfermaba 0 moria ocasionaba una considerable perdida material. No sobra
transcribir aqui el desajuste entre status legal y status social de las principa
les castas en la epoca colonial (Vease Morner, M.1967):

Status legal Status social

1. Espanoles peninsulares
2. Criollos
3. Mestizos
4. Mulatos, zarnbos y negros libres
5. Esclavos
6. Indios

Quizas el mejor comentario a ese desajuste entre legislaci6n y realidad
social sea el enunciado ya traido a colaci6n, "la ley se acata, pero no se cum
pIe". La causa de dicho desajuste se encuentra, desde luego, en las funciones
econ6micas y sociales propias de cada casta. Los indios siempre han sido la
briegos campesinos 0 mana de obra barata en diferentes tipos de trabajo no
calificado y pesado.

3.2. Hay que observar expresamente que en el llamado periodo republi
cano, es decir, el surgido de la llamada independencia politica hispanoarneri-
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cana realizada a principios del siglo XIX, la suerte de las etnias indfgenas no
mejor6 sustancialmente; los fraseologismos racistas siguieron teniendo vali
dez. Abundan los documentos de este perfodo en que se les considera "un gran
obstaculo para el progreso". Por ejemplo: "Salinas (Carlos Salinas de Gorta
ri) busca deshacer "la mentalidad improductiva" del mexicano, el que se re
presenta tfpicamente como un indito en cuclillas, con el sombrerote y el sa
rape junto al nopa!. "Mientras seas nativo nunca progresaras" (Monsivais
2000, Pags. 14 y 109-110). En algunos casos la legislaci6n republicana, como
la del indio Benito Juarez en Mexico, en 1857, signific6 un empeoramiento
de la situaci6n de las comunidades indfgenas: esas leyes suprimieron la pro
tecci6n a las propiedades comunales, desmembraron a las respectivas comu
nidades y sometieron a sus miembros a la mfsera condici6n de jornaleros (Y.
Montes, Rodolfo 2001, pag. 18). Lo mismo ocurri6 en la regi6n andina: "El
caracter individualista de la legislaci6n de la Republica ha favorecido, in
cuestionablemente, la absorci6n de la propiedad indfgena por ellatifundismo",
observ6 Mari<itegui 1928. En un libro de historia ecuatoriana, al evaluar un
gobierno de corta duraci6n en la decada de los 20 del siglo pasado, se lee 10
siguiente: "El balance de realizaciones ...es negativo... ni se foment6, como
se quiso, la educaci6n primaria, ni se consigui6 nada en la legislaci6n obrera,
ni en la reorganizaci6n del ejercito, ni, por ultimo, en aquello que siempre pro
meten los politicos: la dignificaci6n de la raza indfgena" (Pareja Diezcanse
co1979, 351 -subrayado por mf, A.Z.-). Testimonios como este comprue
ban que existe conciencia colectiva del envilecimiento de las naciones
indfgenas sojuzgadas por un sistema inmisericorde con ellas.

3.3. Finalmente, quisiera agregar que los fraseologismos que acabamos
de comentar no s6lo reflejan un aspecto racista inicuo de la conciencia social,
sino que tambien han venido contribuyendo a su reproducci6n. Ellenguaje re
fleja, expresa, la conciencia y, tambien, la crea, la reproduce y provoca for
mas de comportamiento socia!. (A la creaci6n de conciencia por el lenguaje,
se refiri6 claramente uno de los padres de la etnolingiifstica: "Language is heu
ristic, ... its forms predetermine for us certain modes of observation and in
terpretation" (Sapir 1949, 7». Repitamos: ellenguaje y los hechos sociales e
hist6ricos se presentan inextricablemente relacionados: determinadas situacio
nes producen formas de lenguaje, y estas a su vez, pueden provocar hechos
sociales e hist6ricos. Nuestros fraseologismos se revelan, pues, como verda
deros ideologemas que no s610 contienen sino que tambien pueden provocar
una visi6n y un comportamiento racistas que cimentan determinadas estructu
ras de dominaci6n tradiciona!. El lenguaje tambien puede funcionar como un
'aparato ideol6gico del Estado y de la sociedad dominante, como "les appa
reils ideologiques de l'Etat", de que habl6 Althusser 1970, la lengua y la lla
mada producci6n cultural, la familia, la escuela, la religi6n, la moral, etc., y
que, por su actuaci6n velada 0 inconsciente, Althusser consider6, con raz6n,
mas eficaces que los aparatos directamente represivos, tales como el gobier
no, la administraci6n, la policfa, etc. Al explicar c6mo la experiencia herme-
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neutica llega a ser critica de la ideologia, JUrgen Habermas 1971 ha dicho que
el lenguaje tambien puede ser un instrumento de dominio y de poder social.
Puede servir de legitimaci6n de relaciones de represi6n organizada ("Sprache
ist auch ein Medium von Herrschaft und sozialer Macht. Sie dient der Legi
timation von Beziehungen organisierter Gewalt"). Ello es 10 que acabamos de
observar. Las UFs analizadas aqui reflejan una mentalidad de castas propias
de una epoca hist6rica -la Colonia-, reflejan una intenci6n de dominio po
litico y social, y han venido siendo, desde aquella epoca, portadoras de esa
ideologia clasista y discriminadora.

3.4. La funci6n manipuladora y farsante de estos fraseologismos se haria
mas evidente con una reflexi6n, as! sea somera, acerca de 1a superioridad eti
ca de 1a civilizaci6n indigena -sefialada por antrop6logos lucidos, como Bon
fit Batalla 1979 y Edward Sapir 1949 (13)- sobre la civilizaci6n occidental:
Esta presenta como valor fundamental, la acumulaci6n de riquezas materiales,
con la que se mide el exito, el avance, el progreso. Ya hemos visto al co
mienza de esta exposici6n que hasta el tiempo se cuantifica como una mer
canda -time is money- (14). EI individualismo y aun el egoismo y el en
gafio, la soledad, la ambici6n y aun la codicia y la voracidad, el saqueo y
destrucci6n de la naturaleza en aras de la productividad, son rasgos propios
de la civilizaci6n urbana occidental.

La civilizaci6n indigena, por el contrario, presenta valores esenciales di
ferentes: sentido comunitario, solidaridad, sobriedad y frugalidad, respeto por
la naturaleza, considerada como madre protectora que alimenta y es fuente de
la vida. Queda, pues, clara la enorme superioridad etica de la civilizaci6n in
dia, ademas de sus admirables logros en agricultura, astronomia, medicina, ur
banismo, artes, etc., que fueron cortados de tajo por la invasi6n, la conquista
militar y la colonizaci6n represiva.Tambien la conciencia del tiempo en las
culturas indigenas es diferente de la del Mundo Occidental: por su concepci6n
dclica, estan mas afincados en el pasado y mas orientados hacia el presente
que hacia el futuro, pues al final de cada ciclo se da un retorno. Tampoco otor
gan mayor importancia a la planificaci6n a largo plaza y (como anota von Bar
loewen 1995, 14) a la fragmentaci6n del tiempo en tiempo libre, tiempo de
trabajo, tiempo para la religi6n. El profundo contraste, pues, con la civiliza-

(13) Este autor, despues de sefialar la falacia cultural de la forma actual de industrializa
ci6n norteamericana, declara abiertamente su admiraci6n por la integraci6n del ser humano en
otras culturas: "It is perhaps the sensitive ethnologist who has studied an aboriginal civilization
at first hand who is most impressed by the frequent vitality of culture in less sophisticated levels.
He cannot but admire the well-rounded life of the average participant in the civilization of a ty
pical American Indian tribe; the firmness with which every part of that life -economic, social,
religious, and aesthetic- is bound together into a significant whole in respect to which he is far
from a passive pawn; above all, the molding role, oftentimes definitely creative, that he plays in
the mechanism of his culture", Edward Sapir 1949, 96.

(14) Una de las manifestaciones concretas mas antipiticas de esa mentalidad es elllama
do "fast food', que no nutre bien el organismo ni tiene buen sabor, pero lIena y economiza tiempo.
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ci6n time is money salta a la vista. "Es muy otro el tiempo de los indigenas"
advierte Monsivais 2001 en un contexto diferente al que venimos tratando.
S610 tres valores propios de la civilizaci6n india hubieran bastado para ende
rezar el curso de la historia occidental y salvar al mundo de las catastrofes hu
manas y ecol6gicas que ya avisoramos : el sentido comunitario de la produc
ci6n y el consumo -quizas similar al de los antiguos vascos-; la sobriedad,
de la que da testimonio sencillo y elocuente Bartolome de Las Casas 1542,
80: "no suelen (los indios) tener mas de 10 que ordinariamente han menester"
(15), y la veneraci6n hacia la naturaleza, de la que se consideran parte inte
grante y con la que venian viviendo en harmonia. Esa harmonia fue destrui
da por La Conquista y no se ha reestablecido hasta nuestros dias. Por el con
trario, la transferencia de 'modernidad', de industrializaci6n, ha venido
teniendo efectos cada vez mas destructivos en los ciclos ecol6gicos.

3.5. Por fortuna (quizas no sea demasiado tarde) en las dos ultimas de
cadas ha habido un resurgimiento promisorio, cada vez mas vigoroso, de los
movimientos indigenas en Latinoamerica. Varios paises -Colombia, Vene
zuela, Ecuador, Bolivia, por ejemplo- se han redefinido como multicultura
les y plurilingiies, y consagran en su Carta Fundamental el respeto y la pre
servaci6n de las etnias y culturas originarias. En algunos de esos paises, como
Guatemala, Ecuador, Bolivia, Colombia, existen organizaciones indigenas a
escala nacional, que luchan con toda decisi6n por autoafirmarse y superar el
apocamiento y la autominusvaloraci6n que las condiciones coloniales les han
inoculado. Ya estan convencidos de que solamente ellos mismos deben ser los
actores y artifices de su propia liberaci6n, como 10 pregonaba Gonzalez
Prada 1908: "el indio se redimira merced a su esfuerzo propio, no por la hu
manizaci6n de sus opresores". Al respecto y a via de ejemplo, merece desta
carse la organizaci6n, los principios y la evoluci6n de la CONAIE (=Confe
deraci6n de Nacionalidades Indigenas de Ecuador), fundada en 1986 sin
influencias directas de algun partido politico 0 de alguna confesi6n religiosa
(Y. Christiane Stroh 2001) (16) para coordinar y representar a las diez etnias
ecuatorianas. En la nueva Constituci6n, de 1998, Ecuador se defini6 como un
Estado multietnico y multicultural. Las luchas recientes de la CONAIE han
demostrado repetidamente que en su pais no se puede gobernar sin tenerla en
cuenta, efectivamente, en los procesos de decisi6n.

4.0. Con el anterior analisis de algunas UFs referentes a la ley y al indio
se ha comprobado, una vez mas, el principio etnolingiiistico de la pertinencia
de la lengua en la comprensi6n de la cultura de cada comunidad. Se ha sefia
lado el caracter clasista de la concepci6n (y ila practica?) de la ley y de las

(15) V. tambien Asturias 1949, 208: "Y todo este cultivo tenfan los indios, ademas del
meiz que es el pan diario; en pequeno, si vos queres, pero 10 tenfan, no eran codiciosos como no
sotros, solo que a nosotros, Hilario, la codicia se nos volvio necesida... ".

(16) Stroh destaca, por otra parte, el papel de la teologfa de la liberacion en el proceso
de toma de conciencia de las comunidades indfgenas.
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relaciones con las etnias originarias en America Latina. Se ha demostrado que
el acervo fraseo16gico -no solo las paremias- es un interesante objeto de las
ciencias sociales. Se ha mostrado la ayuda que pueden aportar la antropolo
gia, la filosofia, la historia, la sociologia y la literatura en este tipo de amHi
sis del lenguaje (17). Con frecuencia mediante citas de textos de estas disci
plinas se ha contribuido a explicar el contenido de UFs, a confirmar su
vigencia, a indicar su origen y, sobre todo, a subrayar su caracter de expre
sion de conciencia colectiva. Por otra parte, sabemos que el tratamiento de
nuestro tema, "Fraseologia y conciencia social en America Latina", queda in
concluso mientras no se analicen e interpreten tambien, entre otras, las UFs
referentes al negro y a las relaciones entre los sexos en esa parte del mundo.
Espero que ese estudio se lleve a cabo pronto. Si fuera a formular alguna con
clusi6n practica (0, mejor, algun deseo) de mi contribucion parcial, segura
mente no encontraria mejores palabras que las de una parte de un saludo re
ciente del colega y amigo Xesus Ferro Ruibal, poeta y luchador empedernido
de la lengua y la cultura gallegas: "Que 0 novo seculo traia un clima novo de
respecto a biodiversidade, no que xerminen non so unha gandeiria e unha agri
cultura ecol6xicas, sen6n tamen un maior respecto 6s pobos, con discrimina
ci6n positiva 6s que mais levan sufrido. Que 0 seu pobo tena, por fin, a sor
te que merece.... As boas cousas, para que existan, primeiro hai que sonalas.
Asi que, algo xa temos andado".
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EUSKAL FRASEOLOGIA: HISTORIA, OINARRIAK

Xabier Kaltzakorta

SARRERA

Herri literaturak antolatzen dituen VIgarren jardunaldiok halako titulu edo
izen berezi bat hartu dute bigarren milurteko honen hondar aldera: Euskal fra
seologia. Justo Maria Mokoroaren jaiotzaren mendeurrenean, tolosar euskal
tzale suhar eta nekaezinak hainbat urtetan egin zuen Ian handiari omen eta go
razarre egiteaz batera, guk euskaraz ditugun esapide eginak edo fraseologia
aztertu nahi genituzke. Justo Maria Mokoroak izaera etsikor eta ukakorra izan
arren, euskara galbidean, edo are negargarriagoa dena, galzorian ikusi arren,
gorputz eta arima eman zen euskararen ariman gordetzen ziren esapide egin,
esaera, itzulika eta abarrak biltzen eta sailkatzen. Euskararen arima esan dut,
edo euskararen barne-muina, funtsa, bihotza, izpiritua, jeinua ere esan neza
keen bere 1935ko Jenio y Lengua liburuan 77.orrialdean honelaxe esaten bai
tu: "Asf, por ejemplo, iNo hemos dejado disiparse casi del todo el espfritu del
euskera en la literatura, por descuidar el modismo, el giro, la fraseologfa?"
Hona hemen, hitz laburrez, tolosarraren pentsamendua, hona hemen guk eus
kaldun ikerlari edo aztertzaileok ahaztuxerik dugun kontua, eta hona hemen
jardunaldiotako izenburuan agertzen den "fraseologia" delakoa, guk omentzen
dugun tolosarraren hitzetan. Gure Ian honen helburua xumea da, ezinbestez.
Batetik, modu labur eta pedagogikoan fraseologia zer den adierazten ahale
ginduko gara, eta bestetik, gure arteko fraseologiazko artikulu eta liburuen be
rri emango dugu.

ZER DEN FRASEOLOGIA

Hizkuntza guztietako hiztunek hitz egiten dutenean, esaldiak sortzen di
tuztenean, beren baitako pentsamenduak, usteak, asmoak hitzetaratzen dituz
tenean, hizkuntza horretako erregelak erabiltzen dituzte. Badira, ordea, hitz
konbinazio egin batzuk, eginak, finkatuak edo ihartuak direnak. Erdaraz hain
bat modutara izendatuak izan dira, modismos, idiotismos, giros, frases hechas,
locuciones... Tankera horretakoak dira, esaterako, no pegar ojo, vete a tomar
viento, vete a freir espdrragos, sana y salvo eta abar. Guk uste izan ez arren,
edo buruak lehen pentsamendu batean eman ez arren, erdaraz mintzatzen ga-
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renean ehundaka holako erabiltzen ditugu. Erabiltzen ez baditugu ere, oso
ondo ezagutzen ditugula esan behar. Euskaraz ere horrelako esapide eginak
asko ditugu, no pegar ojo, esaterako, begirik ez bildu esaten dugu Gau osoan
ez dut begirik bildu esan ohi dugu "gau osoan ez dudala lorik egin" adieraz
teko. Gaztelaniazko vete a tomar viento edo ir a freir esparragos, erdaraz gor
dintxoagoak edo larriagoak ez esatearren, zoaz haizea hartzera erabiltzen
dugu, edo zoaz pikutara, edo, Lizardik zioen bezala, zakurraren ipurdia bi
dali. Baina kontua ez da Lizardik asmatua dela pentsatzea edo, hobeki esate
ko, Lizardik bere prosa indartsuan erabilitako esaldi adierazgarri bat dela pen
tsatzea, herri-esapide bat delako segurantzia izatea baino. Gipuzkoan Orio
aldean behintzat, zakurraren ipurdira bidali esapide egina da, Luzaide aldean,
Manezandik zioen bezala, phorru landatzera bidali esapide egina den bezala
xe, edo beste leku batzuetan antzarrak ferratzera bidali den bezalaxe. Tanke
ra horretako esaldi eginei "esaera jatorrak", edo erdaraz dicho castizo eta abar
esan izan zaie. Euskaraz hainbat hitz egon izan dira: esaera, esapide, erra
molde, esakune, erranairu eta abar. Hitz horien azpian euskaldun hiztunentzat
kontzeptu desberdinak biltzen dira. Erdarazko "paremia" eta "modismo", hain
zuzen. Hitz hauei ondoan adjektiboa jartzen zaienean, gehienetan, zahar edo
jator izan dira "esaera zaharra edo jatorra", "esapide jatorra" eta abar. Esapi
de jator horiek ordain edo baliokide gogorragoak izan ditzaketen neurrian, izan
ditzakete beren leungarriak edo esateko modu ez hain gogorrak, zakurraren
ipurdira bidali beharrean, zakurraren salara bidaliz gero, badirudi leunagoa
dela. Erdaraz, esaterako, vete a la eme esaten dutenean, eme delako letra ho
rren atzean denok dakigu zer dagoen, hemen, hitzaldi honetan guk esan ez
arren. Tankera honetako esapideak euskaldunek ehundaka ditugula esan behar.
Esapide finko horiek eta antzekoak aztertzen dituen disziplina bat badugu,
ihardunaldiotako fraseologia delakoa. Zehatzago laburbil dezagun, Alberto Zu
luagak esaten duenez, bi hitz gutxienez finkatzen edo lotzen dituen konstruk
zio linguistikoak aztertzen ditu fraseologiak. Gutxieneko bi hitzen lotura edo
uztartze hori finkatua dago hizkuntza erabiltzen duten hiztunengan, "institu
zionalizaturik" dago. Eman dezagun erdaraz "tirios" esaten badu norbaitek, "ti
rios y troyanos" hitz bikoa etortzen zaiola hiztunari, edota "cero" hitza ba
diogu, oso arrunt dabilen "cero patatero" edo "cero a la izquierda" direlakoak.
Tankera horretako diskurtso finko edo lotuari fraseologian , expresi6n fija edo
unidad fraseol6gica deitzen dio A Zuluagak. Gaur egun, beraz, disziplina ho
netan gehien erabiltzen dena unidadfraseol6gica (UF) edofraseologismo da.
Dicho, modismo, giro eta abar bezalako hainbat hitz lauso erabili beharrean.
Fraseologia, beraz, unitate fraseologikoak aztertu eta sailkatzen dituen diszi
plina izango da.

FRASEOLOGIAREN HISTORIAZ HIZNO BI

Duela mende erdi, mila bederatziehun eta berrogeitamargarren urte alde
ra, Errusian, edo nahiago baduzue, garai bateko SESBan, Sobietar Errepubli-
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ka Sozialisten Batasunean, V. V. Vinogradov izan omen zen fraseologiaren oi
narriak finkatzen ihardun zuena. Fraseologia disziplina zientifikoa izateko oi
narriak jartzen aritu zen. Lexicografiaren adar honek garai hartaz gero, iker
keta eta sailkatze Ian zehatzak izango zituen Europa osoan. Garai hartaz gero,
zehaztasun eta zientifikotasunez ihardun nahi izan da, esaldi egin, finkatu edo
ihartuak aztertzeko orduan. Fraseologiaren alorra gorritzen edo zehazten aritu
izan dira tratamendu objetiboa eta sistematikoa eman nahirik. Espainian Julio
Casaresen lanak garrantzi handia dute alor horretan aitzindari edo aurrelarie
tako bat izan zelako. Garai hartaz gero, Europa osoan barrena izan dira tesi
doktoralak eta Ian zehatz eta zientifikoak hasiera bateko fraseologiaren alor
zabal, lauso eta zehazkabea finkatu nahi izan dutenak. Nik hemen, oraingoz,
bi baizik ez ditut aipatuko, gure artera gonbidatu ditugun bi ikerlariena, Al
berto Zuluagaren Introducci6n al estudio de las expresiones fijas eta Gloria
Corpasen Manual de fraseolog{a espanola. Lehena Alemanian publikatu zen
1980an, eta bost urte aurretik, 1975an, presentatu zen tesi bateko emaitzak la
burbiltzen ditu. Liburu hau oinarri finkotzat hartu dute geroztik fraseologia az
tertzeko asmoa ukan dutenek. Gloria Corpasen liburua duela hiru urte argita
ratua da, 1997an. Liburu honek bere lehen atal edo kapituluan fraseologiaren
berrogeita amar urteko historia egiten duo Noizkoak eta norenak diren lehen
oinarri-Ianak, zeintzu izan diren ikerlaririk garrantzitsuenak, zeintzu Ian sen
doenak. Diakronikoki edo denboran barrena aipatzen ditu ikerlariak eta hauen
lana eta garrantzia. Hor ditugu hasiera bateko Julio Casares (l950ko lana), E.
Coseriu, H. Thun, A. Zuluaga, G. Haensch et AI., Kubako Z. V. Carneado
More eta A. M. Trista Perez. Guzti hauen lanak azaldu eta zeharo aztertzen
ditu, hitz laburrez. Gainerako kapituluetan gaztelaniaren sistema fraseologikoa
azaldu eta aztertzen du hiru esfera edo gune nagusitan sailkatuz: kolokazioak,
lokuzioak eta enuntziatu fraseologikoak. Liburu osoan zehar esaten den guz
tia bibliografia aipamen zehatzez jantzia dago.

KOLOKAZIOAK, ERRAMOLDE EDO ESAKERAK ETA ATSOTI·
TZAK BEREIZI BEHAR

Gloria Corpasen liburuan, eta fraseologiaz ari diren lanetan orobatsu, hiru
esfera edo gune desberdintzen dira. AIde batetik enuntziatuak ez direnak, "acto
de habla" edo esaldiak ez direnak. Hor ditugu, berak esaten duen bezala, "ko
lokazioak" batetik, eta "lokuzioak", bestetik. Kolokazioen artean gaztelania
rentzat sei multzo desberdintzen ditu, l-sustantiboa (subjekua) gehi aditza, 2
aditza gehi sustantiboa (objekua), 3-adjekiboa gehi sustantiboa, 4-sustantiboa
gehi preposizioa gehi sustantiboa, 5-aditza gehi adberbioa, eta, azkenik, 6-ad
jekiboa gehi adberbioa. Kolokazio delako hitza arrotz edo bitxi xamarra da er
dararentzat ez zik, euskararentzat ere bai. Ingelesetiko hitz hori erdaraz Ma
nuel Seco hizkuntzalariak sartua da. Hitz horren !ehen erabilera J. R. Firth-ek
egina da 1957ko Ian batean. Hainbat hizkuntzak biltzen dituzte bi hitz modu
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finko batean. Lehen taldean sustantibo gehi aditzean, esaterako, correr un ru
mor, zarpar un barco esan ohi da erdaraz. Bigarren taldean, aditz gehi sus
tantiboa (objekua): empeiiar un cargo, un papel, zanjar un desacuerdo, una
discusi6n ...

Esan beharrik ez dago hizkuntza bakoitzak bere kolokazioak dituela, er
daraz, taIde honetakoa litzateke pelar patatas, euskaraz, ostera, patatak zuri
tu. Horra hor kolokazio bat hizkuntza batean eta bestean. Badira gure artean
atsotitzak eta erramoldeak bereizi dituzten ikertzaileak. Bereizketa behar be
harrezkoa da. Hor dugu denboran barrena abiatzen bagara, Juan Mari Lekuo
naren "Erri literaturaz. Atsotitzak eta esakerak", Lekuona'tar Manuel jauna
ren omenezko idazki bilduma III, Kardaberaz bilduma 21, Tolosa 1977,
253-258 or. Gotzon Garatek ere 27./73 Atsotitzak Refranes Proverbes Pro
verbia, Bilbo 1998, liburuaren sarrerako laugarren atalean ere bereizi egiten
ditu: "Ez dira atsotitzak esamoldeekin (idioms, proverbial phrases, Redensar
ten) nahasi behar. Erran zaharrek nolabait ere filosofia puska bat badute, ira
kaspena dute, aholkua dute, bizitzaren esperientzia adierazten dute, didaktis
moz oratuak daude. Erramoldeak, ordea, gauzak adierazteko molde bereziak
dira. Ez dute maiz deus ere aholkatzen edo irakaskintzarik ekartzen. Beste hi
tzez azal litekeena molde bikainez esateko bideak dira. (00') Azkuek, Damaso
Intzak eta beste batzuek ez dute maiz bereizketa hau gogoan eduki. Intzak ba
tez ere bere bilduma aberatsean erramolde hutsak diren dozenaka eta dozena
ka esaldi sartu ditu. Adibidez: "Aittu ttu beriak", "Aitzera txarrekoa da" edo
"Aoa leurrie daukie" ez dira atsotitzak, erramoldeak baizik".

EUSKAL IDAZLEEN USTEAK EUSKAL FRASEOLOGIAREN
GAINEAN

Bada uste bat gure idazle eta euskaltzaleen artean arras zabaldua. Hitz bi
tara honela laburbilduko genuke uste hau: zenbat eta euskaldun hutsagoa izan,
zenbat eta euskal gizartean sartuago bizi, hainbat eta euskara ederragoa, esa
kunetsuagoa, erdararen kutsurik gabekoagoa izango da. Kirikifiok honela esan
ohi zuen: "Erdaraz ez dakien euskaldunakaz izketan ibiIIi ezkero, esakera oso
politak entzuten jakez. Esakerok euren artean, euskerearen erraietan sortu di
rala uste izan leike, erderatik etorri barik, eta augaitik atsegin andiz batuten
doguz entzuten doguzanak"(l). Euskaraz dugun idazlerik xoragarrienetako ba
tek, Enrike Zubirik "Manezandik", honelaxe idazten zuen "Nik gogo bihotzian
ez dut yaidura bat bezik; eskuara, bethi eskuara! Gehiago ikhertzen ditut es
kuararen erroak eta zoko mokoak, eta gehiago ohartzen niz bere edertasunaz
eta aberastasunaz. II Sakhelan bethi deramat liburuxka bat, eta nere solasetan

(I) BUSTINZA, Ebaristo "Kirikiiio", "Euskaldun utsakaz" in Euzkadi 1922-XIII··31 eta
Edo guek edo iiiok ez Euskerearen aide, Sutondoan Labayru Ikastegia 1984, 246 or. Agertzen dira
artikulu gehiago ere, Euzkadi 1919-XII-28 eta Euzkadi 1923-1-7
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bazterretxetarrekin ohartzen badut zerbait itzulika, edo aditza molde zaharrak,
paperrian ezartzen ditut, eta oharrnen anitz baditut bilduak"(2). Manezandik
dioena da "bazterretxetarrekin" hitz eginez gero, hau da, "baserritarrekin", eus
kararen "itzulika" asko ikasten zituela. Beste artikulu batean Manezandik dio
berak ikasi duen euskara, bere "sor el(h)ea", berak zioen bezala, bazterretxe
tarrengandik ikasi zuela gehienbat eta ez gramatiketatik. Jean Elissalde "Zer
bitzari" azkandairrak Euskaltzaindiako sarrera-hitzaldian ere ideia berak jaul
kitzen ditu, hona haren hitzak:"Behinere ez gaiten etxetik athera paper xori
muthur bat gabe eta bi soseko lapitz batekin baizik. Alabainan ez da gutiene
ko dudarik nunnahi zerbeit kausituko dugula, kausi dezakegula bederen, es
kuarazko izena ez dakiogunik. Bada, holako zerbait ikusten dugularik, jo de
zagun lasterka lehen atxo xaharraren ganat eta othoizka galde dezogun:
Amatto, zer erraten duzu huni? Amatto, zer erraten duzu horri? Eta amattok
erran izena lapitzaz ezar berehala paper muthurrean... eta paper muthur hori
hel guzietarat heda dezaken norbaiti. Herri guzietan, Jainkoari esker, norbeit
at~eman ditake oraino Eskuararen aIde zerbeit egin nahi duenik!"(3) Aitona
amonen edo aitatto-amattoen mingainean dauden hizkuntza-aberastasunak ezin
prezatuzkoak direla eta galzorian daudelako ustea orain baino lehenagokoa da.
Mokoroak berak dakarren beste aipamen bat ezin utzizkoa dela deritzat. Ai
pamen hori Ifiaki Eizmendi "Basarri" bertsolari handiarena da, hona bataren
eta bestearen hitzak: "Viniendo ahora mas particularrnente al caso nuestro, to
dos conocemos aquf como amigos de nuestro pueblo y de nuestra lengua al
Principe Bonaparte y al sabio Hugo Schuchardt. Fiel, pues, a mi tactica de ci
tas, creo oportuno registrar unas palabras de nuestro querido Basarri:

"Euskera ikasi nai mundu guzitik aleman orrek (Schuchardt-ek) eta ortara
ko maixu itxurazko bat bear... Zein izango... ta, euskera besterik etzekien gi
zon apal bat: Agustin Echeberry. Gizon ikasi batengandik ikasten zan euskerak
ezer gutxi balio zuala esaten zion Bonapartek aleman jakintsuari ... A zer nola
ko arrazoia! ... Askotan esan dedana berritzera noa. Erderarekin kutsutu-gabe da
gon euskal-menditar batekin bi orduko izketaldian, euskera gehiago ikasten det
akademikorik aundienekin bafio... Beste iturri bat da aien iturria! ... Andik da
torren ura, lausorik gabea da, garbi ta gardena. Aien esaerak eta aien esateko
moduak zer balio duan, ez dago esaterik" (El diario Vasco, 4 marzo 1979).

Hona ekarri ditugun lau euskalkietako idazleen uste hauen tankerakoak
erruz aurki daitezke, inolako dudarik gabe. Kirikifio bizkaitarraren, Basarri
zein Mokoroa gipuzkoarren, Manezandi nafarraren zein Elissalde lapurtarra
ren usteak bat datoz. Euskal idazle on guzti hauen artean bada besterik ere,
Bonaparte printzearen uste edo buruera. Bonapartek Schuchardt alemanari aur
kitu zion irakaslea, Agustin Etcheberri saratarra, gizon umil eta pobrea zen,

(2) Enrike ZUBIRI "Manezandi", "Nere sort-herritik" El dia, 1935-8-25
(3) Jean ELISSALDE, "EuskaItzaindian Sartzean Jean Elissalde Aphez Azkaindarrak egin

duen irakur-aldia" in Euskara 1931,68-76 or.
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baina ez nolanahikoa. Agustin Etcheberri ogibidez zapataina edo oskigilea
izan arren, talentu handiko gizona zen. Lore Jokoetako bertso-guduketan hain
bat aldiz sariztatua izan zen Agustin Etcheberri, eta "Ichtorio zaharrezko bilk
huia" baten egilea ere bai(4).

Azken batean, hona ekarri ditugun idazle zein jakitunen usteen defendi
tzaile suharrena Juan Antonio Mogel izan zen. Juan Antonio Mogelek bere El
doctor Peru Abarca, catedrdtico de la lengua bascongada en la Universidad
de Basarte 0 Didlogo entre un rustico solitario bascongado y un barbero ca
llejero llamado Maisu Juan (Durango, 1881) lanean, honelaxe zioen hitzau
rrean, hirugarren pasartean: "En los dialogos que presento, habla un Labrador,
vestido de Abarca 6 calzado peculiar del pafs: un rustico que no ha puesto
pies en la escuela de primeras Ietras; un solitario que no ha salido de los bos
ques del bascuence; que no sabe una palabra de otro idioma, y que en mil
asuntos implicados y muy diferentes habla afluentemente con la mayor pu
reza sin hallarse embarazado por falta de voces en multitud de instrumentos
publicos y caseros, sin necesidad de fingirlas, ni mendigar extraiias. Se Ie vera
instruido en una elocuencia sin artificio, en adagios misteriosos, en tropos que
de sf dol el idioma, dando lecciones a un bascongado callejero que Ie habla
con voces corruptas". Goraxeago ere hala zioen, bigarren pasartean: (... ) He
juzgado hacer un gran servicio a la Patria sacando al teatro publico los pri
mores de un idioma que solo se ha conservado en su pureza original en los
desiertos, a donde no han lIegado sus corruptores".

Euskaldun hutsen eta kutsatuen ideia hau hainbat autorek erabiliko dute,
hona hemen, esaterako, Justo Mari Mokoroak Repertorio lanaren hitzaurreko
lehen orrialdean dioena: "Una instintiva comparaci6n me hacfa notar la gran
diferencia entre el habla de los euskaldunes netos y la de los influidos por el
castellano ... EI vigor del idioma decrecfa de una generaci6n a otra, y con ella
su valor y su aprecio... " Mogelek dakarren ideia bera agertzen da: euskaldun
huts eta euskaldun kutsatuen arteko diferentzia. Peru Abarka euskaldun huts,
basotarraren eta Maisu Juan kaletarraren arteko diferentzia. Euskara hutsean
edo euskararen basoetan bizi den euskaldunaren eta kale nahasian bizi den ka
Ietarraren arteko diferentzia. Eskolak ikasi ondoren Madrildik etorri den eus
kaldun kutsatua, euskalgaiztoa egiten duen euskaldunsemea, euskara atzendu
xerik, kutsaturik, zaporegabeturik daukan euskaldun ikasiaren eta euskara
hutsean inolako nahastekadura gabeko euskararen barnean bizi den euskaldun
elebakar garbiaren artekoa. Hona ekarri ditugun guztien uste honek, ordea,
gaur egun bizi garen gizartetik oso urruti dauden idazle batzuen garaietara ga
ramatza, Kirikiiio (1866-1929), Manezandi (1867-1943), Jean Elissalde "Zer
bitzari (1883-1961) eta oraintsuagokoak diren J. M. Mokoroa (1901-1990) eta

(4) Bilkhuia edo bilduma hau Parisko Biblitheque Nationaleko Celt &Basque 169 zenba
kian aurkitzen da. Nik eskuizkribuaren fotokopia eta transkripzio batez homiturik argitara nuen
Lamia. Sorgin eta Tartaroen Erresuma ezkutua lanean Labayru Ikastegia 1997
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Iiiaki Eizmendi "Basarri" (1913-1999) idazleengana. Guzti hauek guk baino
inguru euskaldunagoetan bizi izan ziren eta euskaldun huts eta talendu handi
dunak ezagutzeko aukera miragarria ere izan zuten. Gaur egun, ordea, ez da
ia euskaldun hutsik gelditzen, euskara bakarrik dakien euskaldunik ia ez dago
Euskal Herri osoan barrena. Erdaldun huts asko daude, ordea, Euskal Herrian,
ezinbestez. Euskaldun hutsik gelditzen ez den arren, euskaraz bakarrik pen
tsatzen duen belaunaldi bat laster desagertzera doakigu. Honez aurrera, hiz
kuntza bi edo gehiago jakingo dituzten euskaldun onak izatearekin aski eta
gehiegi izango dugu. Mitxelenak esan ohi zuen gaurko euskaldunok erdaldun
euskaldunak garela onenean ere, euskaldun-erdaldunak izateko arriskuan, gai
nera.

Euskara ikasteko iturrietara jo behar delako ideia, euskaldun hutsetara
edo hutsengana hurbiltzea, ez da Manezandi edo Kirikifiorengan bakarrik
ematen, gaur eguneko Antonio Zavala edo Gotzon Garateren lanetan behin
baino gehiagotan adierazirik aurki daiteke. Ideia horiek A. Zavala Auspoa li
burutegia osatzera eraman dute, euskaraz dagoen herri-literaturako altxor
ederrena gaurko eta biharko euskaldunoi eskeintzera, hain zuzen. Gotzon Ga
ratek Euskal Herriko zazpi probintzietako baserritar edo bazterretxetarrekin
hitz eginez, euskara landuz, atsotitz-liburu eder bat eskeini digu. Atsotitz-li
buruaren ondoren, beste Ian eder bat ere kaleratuko omen digu: erramolde
liburu bat.

Grain arteko gure puntu honetan herri-fraseologismoak aipatu ditugu. Fra
seologismoak, ordea, hainbat sail desberdinetakoak izan daitezke. Badira tek
nika berriak ekarri dituen fraseologismo berriak. Berriak bezain beharrezkoak.
Euskara tresna zalu eta eragile bihurtuko badugu, ordenadore munduak ekarri
dizkigun fraseologismoak, "crear un directorio", "cancelar una operaci6n" eta
abar, esaterako, ingeles mundutik euskarara egokitu beharko ditugu.

EUSKARAZKO FRASEOLOGIA: LANAK ARTIKULUETAN

Euskaraz, denok dakizuenez, fraseologiaren gainean teoria Ian handiegi
rik egon ez arren, badira hainbat Ian edo esaera-zerrenda. Erramolde edo esa
pide eginen garrantziaz orain baino lehen jabeturik zenbait euskaltzale eta
ikerlari, esaera-biltegiak eratu dituzte. Lan horien berri emango dugu gure hi
tzaldiaren atal honetan. Lan gotor eta handietan sartu aitzin eman dezagun
artikulu batzuen berri. Lokuzioen edo erramoldeen bilketa agertzen duten Ian
ttipiak aipatuko ditugu atal honetan. Sebero Altubek baditu bi lantxo "Esa
kera pollitak", Euskal Esnalea, 1911, I, 90-91 or. eta bilketa hutseko zerren
da bat "Modismos euskericos" , Euskera 1925, VI (4°), 67-87 or. Aingeru Iri
garaik Ian polit bat argitara zuen Principe de Viana aldizkarian, 1962,
489-499 or. "Para un Diccionario Vasco de modismos". Lan horretan Nafa
rroako bi mugaldeetako erramoldeak dakartza. Gorago aipatu ditugun usteak
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ere badakartza, erdarak euskara desitxuratu eta nahasten ari duelakoa, hone
laxe hasten da: "Una de las caracterfsticas de toda lengua la constituyen los
idiotismos 0 modismos. En la lengua vasca es importante anotarlos porque
se van olvidando de prisa debido a la influencia del vase. urbano que sufre
mayores influjos del castellano al reves de 10 que ocurre con las variedades
apartadas.

Los mismos escritores son parte en aquel olvido, pues, salvo excepcion,
prestan menos atencion a esa caracterfstica que a la afiorada pureza de lexico.
Muchos lectores del vase., seguinin dedicando sus preferencias a esas varie
dades campesinas, entre tanto no tome forma el vase. literario cuya unifica
cion encontrara min muchas dificultades". Artikulu honetan ia berrehun frase
ologismo (nire kontadurian 176 bat) agertzen dira, guztiak erdal ordaina
dutela. Ordaina eta ez itzulpena esan dut, "porruak landatzera" edo "antzara
(singularrean) perratzera" (igorri zuen), esaterako, ez baitu esaten Ie mand6 a
plantar puerros edo a herrar el ganso, beste modu honetara baizik: Ie man
d6 a fre{r esparragos parentesi artean (hacer gargaras). Artikulugilearen as
moetako bat da idazleek literatura idatzian txertatzea hain bitxi baliotsuak.
Aingeru Irigaraik fraseologismo-hiztegi baterako aleak eskeintzen ari zen ar
tikulu hartan.

Fraseologismo-hiztegiak azken hamar urte hauetan inoiz baino gehiago
argitara dira gaztelaniaz. Bolada zoro batek edo modaren apetak edo editorial
zuzendarien interesak agintzen dutela pentsatuko du baten batek. Disziplina
ren garapenak edo gizarte batean bizi diren idazle, irakasle eta irakurle inte
resdunak tarteko direla ere pentsatzea bidezkoa da. Hitzaldi honetako entzu
leak ideia garbi bat egin dezan, hona lehen hamarrak: Fruncir el ceiio-Beltzuri
egin. Quemar las naves- Paperak erretzea. De boquilla-Aho mihiz. De pe a
pa-Orratzetik ari (kondatzen daukute). Andarse con rodeos-Itzuli mitzuli ari.
Por poco; poco ha faltado-Guttik egin duo En resumen; en el fondo; en ge
neral-Funtsean. iQue te crees tu esol-Ago pixka bat! Tiene don de gentes-Jen
de artze ona duo Le mand6 a frefr esparragos (hacer gargaras)-Porruak lan
datzera,-Antzara ferratzera (Igorri zuen).

Lan hagitz interesgarria da, bestalde, M. Moulin eta A. Uhartek Bulletin
du Musee Basque, n° 85, 3 trimestre 1979, "Contribution a l'etude des pro
verbes et dictons de l'Ostabaret", 136-146 or. argitaratua. Lan honetan atso
titz edo "dicton" direlakoak agertzen dira esapide edo lokuzioekin nahaste. Ba
dira Ian honetan erdaraz comparaciones fraseol6gicas, edo euskaraz, hala nahi
izatera, konparantza fraseologikoak dei ditzakegunak. Konparantza hauek, he
rri hiztunen artean finkaturik dauden konparantzak dira. Adibide bat ematea
rren, mas cobarde que una gallina, euskaraz ere berdin izan daitekeena: "oi
loa baino koldarrago". Gaztelaniazko un hombre gallina delakoak ere euskaraz
izan ditzake kidekoak. "Gizon oilo bat" edo "gizon oilobusti bat". Hona he
men, hitzaldi honen aringarri, Aita Uriartek hemeretzigarren mende erditsuan
sortu zuen bertso-sail bateko hamargarren bertsoa:
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Baldin gure artian
badago koldarrik,
bijua bere etxera

armia itxirik;
ez dogu emen biar

mutil ollokirik,
morua ikusita

bildurtuko danik.
(Afrika'ko gerra (1859-1860), Auspoa 129, 77or.)

Badirudi "Oiloa baino koldarragoa den norbait" konparantza eginetik,
"mutil oilo(ki)a" sortuko zela. Artikulu honetan konparantza egineko hainbat
ale agertzen dira, 13-Azkona bezain zaila Dure comme le blaireau, l8-Belia
bezain beltza Noir comme le corbeau, 38-Foina bezain abila Malin comme la
fouine, 4l-Gatu okherra bezain jeloskorra Mefiant comme un chat borgne, 48
Hungarria bezain auherra Paresseux comme le fumier, 53-Kaka bezain merke
Bon marche comme le cacao (Sous estime), 69-Phika bezain ohoina Voleur
comme la pie, 79-Phixuntzia bezain kuriosa Curieux, 80-Zarthain zaharra be
zain gorrnanta Gourmand comme une vieille poele, 83-Zeru zola bezain urdin
Bleu comme l 'horizon. Konparantza guzti hauezaz gain, badira hainbat loku
zio polit ere. Nik hemen lantto honetan bi baizik ez ditut iruzkinduko. Irudi
mundu adierazkorra dute bete-betean eta arras politak dira. Eman dezagun,
esaerako, norbait ondo baino hobeto bizi bada, asebetean bizi dela esaten dela
diogula, besteak beste direla. Esan daiteke, era berean, gari-meta gaineko txo
ria dela. Gari-meta gainean, bistakoa denez, goserik ez baitu pasatuko txoriak.
Hona esaterako, zer dioen 65 esapideak Ogi phuluaren gaineko xoria L'oise
au de dessus le tas de ble. (Celui qui ne sait pas reconnaftre son bien-erre).
Norbaitek ez badaki bere zorion betea ezagutzen, esapide hori esaten omen da.
Hona hemen erramolde bera bertso batean:

An ongi nintzelarik
Ateratu nintzen

Zehait falta nuela
Zaitan iduritzen,
Ogi bihiko xoria
Eneatu bai zen,

Ene gostuz geroztik
Ikasi dut bizitzen.

(Luzaide 'ko kantiak Auspoa 65, 46 or.)

"Ogi" eta "gari" direlakoek esangura bera izan dezakete hurbilen ditugun
erderetako trigo edo bie adierazteko orduan. Beste moduz esateko, Iparralde
ko ogi hitzak bi esangura izan ditzake, gure "ogia", jakina, eta baita, era be
rean, "garia" ere. Hemen ere lekuz aldatzen den pertsona baten auhenak dira,
lekuz aldatu baino lehen bizi zuen zorionaren jabe ez zelako. Orixek erra-
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molde bera erabiltzen bide du bere Euskaldunak poemako "Toberetako" lau
garren bertsoan:

Lore-baratzan eder
arrosa gorria;

gari-meta-gaiiiean
eder da txoria;

bil dezake eraztunak
gaur zure gerria.

(Euskaldunak poema eta olerki guziak 1972, 366 or.)

Bada besterik ere erdaraz zein euskaraz, hona 21.zenbakikoa: Besten buz
tanaz uliak kasa Chassez les mouches avec la queue des autres. (Pour celui
qui vit au depens d'autrui). Hau da besteen bizkar bizi denaz esan ohi da.
Erramolde hau Xabier Altzibarrek adierazten didanez, Jean Hiriart-Urruty za
harrak bere lanetan maixko erabiltzen dituenetakoa da. Hona erramolde esan
guratsu hau bertsoetan txertaturik:

Erriko ofizialek
Badituzte estakuliak,

Kontratistek zarri diuzte
Garbi beren buriak,

Bertzen buztanez aisago
Kentzen diuzte huliak

Horien hobenen jasaitera
Guziak obligatiak.

(Luzaide'ko kantiak Aupoa 65, 77or.)

Konparantza egin edo fraseologikoak euskallanetan hainbat lekutan dau
de txertatuak. Eman ditzagun, kasurako, P. Lafitteren "Eskual-hitzak nola ikas"
Cure Herria 1962-ko buruila-urria, 279-284 or. lanean agertzen diren "men
dia bezain zaharra", "kako bezain ohoina", "itzea bezain chuchen", "bidea be
zain luze", "saltsa bezain apaindua", "laratza bezain beltza". Konparantza egin
hauek F. Laffitek "errankune" hitzaz adierazten ditu eta hizkuntza adierazko
rraren eredu jartzen.

FRASEOLOGISMOAK LIBURUETAN

Liburuetan bildurik agertzen diren fraseologismoen gainean hitz egingo
dugu azkenik. Badira bilketa-Ian bikainak. Has gaitezen Azkueganik. Euska
lerriaren Yakintza III alean Modismos deitzen den atalean, 233-351.orrialdee
tan, ehun orrialde baino gehiago eskeintzen ditu lekeitiarrak. Fraseologismoei
Azkuek modismo deitzen die, eta biltzaileei modism61ogos, euskeraz "esake
ralariak". Lau horrialdeko sarreratxoa egin ondoren, hitz gako edo klabeen ar
datzean biltzen ditu fraseologismoak. Hiztegi hau gaztelaniatik euskararakoa
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da. Euskarazko fraseologismo guztiek, ordea, beren itzulpen zein azalpena
izango dute. Hiztegi hau hartu bide zuen oinarri edo eredu Paul Gilsouk bere
Errantegia egiteko, geroago ikusiko dugunez. Burro hitzean, esaterako, "Es
tan burro como largo es el camino", bidea luze bezen asto da (L). Adituko ditu
bereak eta asto beltzarenak, oini las suyas y las del burro negro (AN-b, BN
am). Var. I, de AN-etxalar: ardi beltzarenak, las de la oveja negra. Var. 2, de
B y G: bereak eta bi (oini) las suyas y dos (quiere decir, mucho mas). Azkue
iturriak markatzeko orduan zehatza da. Fraseologismoen ordainak ez ditu ema
ten erdaraz, itzulpen soila baizik. Erdaraz irakurtzen duenak aho bete hortze
kin geldituko da zenbaitetan, zer esan nahi duen asmatu ezinik. Erdaraz egin
dako fraseologismoaren itzulpen hitzez hizkoak erdal irakurlea txunditu
dezake, inolako dudarik gabe. Eman dezagun, esaterako, gure "(zerbait ez
izan) ahuntzaren gauerdiko eztula" esapidea erdarara itzultzen dela hitzez hitz,
inolako azalpenik gabe, zer ulertuko luke erdal irakurleak?

Orain, bigarrenik, sar gaitezen Justo Maria Mokoroa gure omenduaren la
narekin. Euskaraz daukagun esaera edo fraseologismo biltegirik handiena da,
denok dakigunez. Are gehiago esango nuke, beste edozein hizkuntzatan ere ne
kez aurki daiteke ia ehun mila esaldi biltzen dituzten liburu gotor bi. Zehazki
esateko, 92. 167 esaldi edo adibide biltzen dira 3559 orrialdetan. Adibide ho
riek ez dira fraseologismo hutsak, euskara hutsean bizi diren euskaldunen esal
di jatorrak baizik. Esaldi guzti horietan, jakina, badira hainbat unitate fraseo
logiko edo fraseologismo ere. Fraseologismoen artean lokuzioek hartzen dute
toki gehientsuena baina badira atsotitzak ere. Behin honetaraz gero esan deza
gun liburuaren izenburua elebiduna dela: Ortik eta emendik Repertorio de lo
cuciones del habla popular vasca, oral y escrita, en sus diversas variedades.
Izenburu honek badu azalpen bat ere: "anal6gicamente clasificado por catego
rias y conceptos a base de los cuadros e indices de A. Pinloche y F. Brunot".
Liburuaren izenburuan hitz esanguratsu bat agertzen da, hitz hori locuciones
da. Hitz hori, beraz, ez da nolanahika jarria, Real Academia de la Espanola-ko
Julio Casaresek adierazia baizik. Julio Casares XX.mende erditsuan fraseolo
gia-Ianetan Espainiako aitzindaria izan zela esan dugu goraxeago. Hona Mo
koroaren hitzak: "lQue trate de registrar en esos cuadernos?... por regIa gene
ral, todo tipo de expresiones caracteristicas del euskera que, ademas de hacer
de el instrumento de mas compenetraci6n para quienes se criaron en su am
biente, constituyen valiosos elementos estilisticos para dotar al lenguaje usado
de especial viveza y colorido, gracia 0 energia. A mi se me habria ocurrido re
lacionarlas con 10 que comunmente se entiende por giros 0 modismos; pero,
anos mas tarde, en visita que Ie hice en 1952, D. Julio Casares, el insigne Se
cretario de la Real Academia Espanola, me aconsej6 que las llamara locucio
nes" 22 or. Ia ehun mila esaldiak zenbakitu ondoren saikatu behar ziren. Ho
rretarako beste aukera batzuk atzean utzi ondoren, bi frantsesen lanean oinarritu
zen A. Pinlocheren Vocabulaire fran~ais par l'image eta Ferdinan Brunot gra
matikalariaren La Pensee et la Langue. Kontuak honetara, zeintzu dira Mo
koroaren lanaren on-gaitzak, argi-itzalak? Zeintzu dira aIde on eta txalogarriak?
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Gure lantxo honetan alderdi onak aipatuko ditugu batez ere. Ez dugu dudarik
txikiena egiten J. M. Mokoroa lana hasi zuen garaierako aurrelaria izan zela
fraseologiako arloan. Orduko aitzindari zen Julio Casares-ekin ere hitz egin
zuen. Bizitza guztiko ahaleginen fruitu da, beraz, Ortik eta emendik edo Re
pertorio delakoa. Milaka eta milaka adibideren artean, ordea, askotan zail da
bilatzen dena aurkitzea. Esaera-biltzailearentzat onuragarri eta mesedegarri ger
tatu zaio altxor handi hori, esaldi-biltegi handi hori, informatizatzea. Horrexe
gatik beragatik, CD-Rom batean bilatzea askozaz ere errazagoa egiten da mi
laka horrialde fin dituzten bi liburuetan baino.

Euskal fraseologian dauden Ian argitaragabeen artean Paul Gilsouren
Errantegia da. Hona Mokoroak Repertorio laneko hitzaurrean zer dion Paul Gil
souren Errantegia-z: "Yo mismo tuve a mi entera disposicion hace pocos aiios
-aunque demasiado tarde para poder utilizarlos- los originales mecanografiados
de una obra sin precedentes entre nosotros, Errantegia, producto de una im
proba y bien planeada labor del sacerdote labortano, hoy residente en Paris, Paul
Gilsou... Con la pena de no haber podido ya incorporarlos a mis cuademos, he
confiado en deposito una fotocopia de elIos al Instituto Labayru". Nor da Paul
Gilsou lapurtarra(5)? Lapurtar honen berririkez dugu ikusi inongo enziklope
dia edo literatura-liburutan. Gure Herria aldizkarian lau antzerki-Ian, polit be
zain labur, eman zituen argitara(6). Esan beharrik ez dago herri-euskaraz ora
katurik eta brokaturik agertzen direla antzerkietako elkar-hizketok(7). Are
gehiago esango nuke: Paul Gilsou eta J. B. Etcheberry dira euskaraz dauden
idazle esaeratsuenetakoak. Orrialde bakar batean esapideak dozenaka aurki dai
tezke. Esaldi bakar batean bi unitate fraseologiko edo gehiago... Idazmolde hau
gehienei, are esaerazaleenei ere, askotan astun samarra gertatzen zaie...

Zer da, beraz, Errantegi delako hau? Nik eskuetan sarri erabili dudan alea
liburu gisa enkuadematurik dagoen hirurehun eta laurogeita bi horrialdeko Ian
bat da. Azken orrialdean, bukaeran, "Parisen 1964eko errearoaren 12-an buru(tu
rik)" agertzen da. la laurehun orrialde hauetan lau kuademo mekanografiaturik
agertzen dira. Lehena A-C hizkietara doana, 1-109 orrialdeetarakoa. Bigarrena
D-H hizkietara doana, 110-209 orrialdeetarakoa. Hirugarrena 1-0 hizkietara bi-

(5) HitzaIdi hau irakurri ondoren, Emile Larrek Paul Gilsouren berri eman zuen ahoz. Emi
le Larrek zioen bere garaitsuko apaiz lapurtarra zela Gure Herria edo Herria aldizkarietan idatzi
zuen apez honen berri badute, jakina, bestaldeko idazle helduek. Bere Ian idatziak, ordea, berro
geitamar hamarkada inguruan baino ez ditut aurkitu.

(6) Paul GILSOU, "Gazte: Seme gaIdua", Gure Herria, 1950, XXII, 140-147, "Gizona",
Gure Herria, !953, XXV, 182-191,247-256,311-317. "Koropillo. Azeri zaharra", Gure Herria,
1952, XXIV, 169-179,245-254 eta separata bezaIa Koropillo. Azeri zaharra. Bayonne: Imp. "Le
Courrier", 1952. Azkenik, Petan Mihiku. Erri egiteko ikusgarria hirur zatitan. Paul Guilsou-k es
kuaraz antolatua, Moliere-n Ian batetarik. (Bayonne: Imp. du Courrier, 1951) Ian hau aterea dago
Gure Herria, 1951, XXIII, 46-56, 97-102, 166-173.

(7) Esaterako, GH 1953,247 or. Chabina delako pertsonaiak dioena: Ba, ba, zorigaitza zo
rigaitzari: zer na 'uzu, chakur tcharra, dena kukuso. Bi fraseologismo jartzen ditu bata besteren
ondoan.
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tartekoa, 210-284 orrialdeetara doana. Eta azkenik, laugarrena, P-Z hizkietara
bitartekoa, 285-382 orrialdeetarakoa. Lan oso eta bururatua da abezadarioko hiz
ki guztiak besarkatzen dituena. Zeintzu dira errantegi honen ezaugarriak? Esan
dezagun, lehenik, ez duela inolako sarrera edo azalpenik. Hasi lehen orrialdetik
eta azkeneraino zerrenda hutsak agertzen dira. Ez da esaten lanaren nondik no
rakorik, lana bururatzeko erizpideak, eragozpenak, ereduak eta abarrak. Fraseo
logismo hiztegi bat da. Hiztegi honetako sarrera hitzak frantsesez daude hizki
handiz edo maiuskulaz. Hiztegia frantsesetik euskararakoa da. Frantsesa da abia
burua hiztegi honetan. Eta frantsesa diodanean kontuan izan behar da ez direla
abiaburuan frantses-fraseologismoak agertzen frantses-hitzak baizik. Lehen ha
mar hitzak, esaterako, abaissement, abaisser (s'), abandon, abandonner, aban
donner (s'), abasourdir, abattre, abdiquer, abeille. abiaburu.

Eman ditzagun zenbait adibide. 275 orrialdean NOVEMBRE hitza ager
tzen da, esaterako, hizki handiz edo maiuskulaz. Hitz honen azpian zenbakiak
agertzen dira hasi l-etik eta 12.eraino. 1 zenbakian Entre La Toussaint et Noel,
ne peut trap pleuvoir ni venter. Frantsesezko dicton edo eguraldi-esaera zahar
bat dakar lehendabizi. Eguraldi errefrau honen euskal kidea dakar azpian. Es
kuaraz -Santu guzien egunetik Eguberrietara haize ta euri gutxi, lekak ganba
rara (edo: selaurura). Bigarren zenbakian 2-eskuaraz-(I1-a) Jondoni-Marti, (al
dairan) etxetik parti. 3 zenbakian Eskuaraz (l1-a) Jondone-Marte eder, ogia
bota lurrer. 4-Eskuaraz-(I1-a) San Martin, bearrak bear eragin. 5-Eskuaraz (25
a) Santa Katalina noiz da? Besigutako (edo: Arrosel-arrantzarako) goiz da, gal
(edo: ogi-) ereiteko otz da. 6-Eskuaraz-(25-a) Santa Katarina jitean, erroak har
tzen lurrean. 7-Eskuaraz-(25-a)) Santa Katarina, larrazkenaren azkena.
8-Eskuaraz-(30-a) San-Andres, kopauan lau tremes (edo: aotaran lau herres),
bosgarrena saman (edo; zitzurrean trebes. 9-Eskuaraz-(30-a) San-Andres, xe
rria askan trabes. IO-Eskuaraz (30-a)San Andres, barura hautsi gaztafiez. 11
Eskuaraz- Hazila hotz, negua motz (;) hazila bero, negua gero. 12-Eskuaraz
Azaroko eguna, argiko (edo argitu orduko) iluna. Hamabi erran zahar hauek
agertu ondoren, azkenean "bea ere AVENT" dakar.

Hemen eman dugun adibidean, "Novembre" hitzean, erran zaharrak, atso
titzak edo paremiak bakarrik agertzen dira. Beste hitz batzuetan, gure esaerak
edo lokuzioak direlakoak agertuko dira. Bi unitate fraseologikoak ere nahas
tean agertuko dira beste zenbait hitzetan. Hiztegi honen alderik harrigarriena
beste hizkuntzetako fraseologismo ordainak ekartzea da. Beste hizkuntza ho
riek, Gilsouk berak aipatzen duen bezala, espainola, angelesa, alemana, lati
na, finlandiakoa, hots, finesa, eslobenoa, arabea, suomian dira. Gehienetan, or
dea, hizkuntza horretan transkribaturik egon beharrean, itzulpen bat ematen da.
Beste batzuetan, gutxitan halere, aipatzen den hizkuntzan. ACCEPTER 6 or.
hitzean, esaterako, hainbat euskal adibide eman ondoren, erdaretatikakoak ere
agertzen dira: "Behar dira gizona den bezala eta aroa heldu den bezala har
tu". "Gauzak diren bezala hartu behar dira". "Heldu den iguzkiaz berotu be
har da". Alemanez Aus der Not eine Tugend machen. Angelesez To make a
virtue of necessity. Espainolez Hacer de necesidad virtud.
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Behin honetaraz gero, eritzi batzu emateko gai garela uste dut. Paul GiI
souren lana, Mokoroak zioen bezala, Ian eskerga, ikaragarria da (una obra sin
precedentes entre nosotros) aIde askotatik. Fraseologismo pila ikaragarria da
kar, Euskal Herri osokoa gainera, nahiz, bistakoa denez, Lapurdikoak ekarri
gehienbat. Euskarazkoez gainera, beste hizkuntza askotakoak ekartzeak hala
ko gainbalio bat ematen dio, euskarazko fraseologismoekin konparatzeko bi
deak ematen baitizkio esaerazaleari. AIde makurrak edo aipatu beharko bani
tu, inoiz ere iturririk ez aipatzea Iitzateke okerrena. Ez du esaten nondik hartua
den, zein herritakoa den, nori jasoa. Gilsouk han-hor-hemen argitaraturik dau
den iturrietatik edango zuen noski, Azkueren Euskalarriaren Yakintza-koak
sartuko zituen noski, baina ez ditu aipatzen. Hizkuntza arrotzetatik hartzen di
tuen fraseologismoak gutxitan ematen ditu hizkuntza jator edo jatorrizkoan,
gehienetan hitzez hizko itzulpenak ematen ditu. Jatorrizko hizkuntza arrotze
an, gehien agertzen dena latinezkoa da.

1. M. Mokoroak Ian argitaragabetzat hartzen zuen Paul Giisou-ren Erran
tegia, baina egiaz ote da argitaragabea? Herria astekaria eskuartean erabili du
tenek ikusiko zuten, beharbada, 1950. urte aldera, hainbat zenbakitan agertzen
den "Erran-zahar eta erran-airak" delako saila. 1950 garaitsuko hainbat Ian
ikusi ditut eta artikulu sinatu gabeko horiek antz ikaragarria dute Labayruko
bibliotekan aurkitzen den Paul Gilsou-ren Errantegia lanarekin. Lan bietan
abiatzen da frantsesetik eta gero euskal ordainak ematen dira. Nik, esaterako,
Herria n° 360, Uztailaren 4koa, 1957. urteko alean ARGENT hitzean adibide
hauek ikusi ditut: l-Avoir les reins fort (edo solides), 2-Avoir les ecus a re
muer aIa pelle, 3-Avoir les ecus acompter par boisseaux, 4-Etre riche ami
llions, 5-Rouler sur 1'0r, Guzti hauen euskal kideak: l-Esk,-Aberatsa izan (da),
2-Aberats okitua (edo puchanta) izan. Adibide guzti horiek modu bere berean
agertzen dira Gilsou-ren Errantegia-n. Are gehiago esango nuke. Adibide ho
riezaz gain gehiago ere agertzen dira, baina horiek berak modu bere berean
agertzeak Herria-ko lanaren autorea zein den erakusten digu: Paul Gilsou.

Bada, azkenik, arnas handiko liburu bat aipatu gabe utzi nahi ez nukee
na. Koldo Izagirreren Euskal Lokuzioak. Espainolezko eta frantsesezko gida
zerrendarakin. Hordago 1981. Arnas handikoa esan dugu, bilduma handia es
keintzen digulako. Ordainak eta ez itzulpenak, gainera, bi hizkuntzara ematen
ditu, hurbilen ditugun bi erderetara: gaztelaniara eta frantsesera. Lan handia
eta ona da, zalantzarik gabe. Lanaren oinarri edo corpus nagusi bezala Aus
poako aleak hartzen ditu. Liburu mardul honek izan zituen bi aipamen ere pun
ta puntako euskalarienganik. Mitxelenak zehar bidez aipatzen du, baina aipa
mena izenburuari bakarrik dagokio. "Lokuzio" hitza ez omen zitzaion asko
gustatzen K. Mitxelenari. "Esaera zahar baten bigarren agerraldia"(8) artiku
luan agertzen da; hona hemen Errenteriako hizkuntzalariaren hitzak: 'Aurrera
gabe, azaldu beharko dut norako asmotan naizen hemen. Begiko zuen Ainge-

(8) Aingeru Irigarayri omenaldia. Eusko Ikaskuntza. Donostia 1985. 209-217. or.
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ruk gure literatur tradizioa, oroit eta oroitezez bulartua, Borgesek dioenez, bes
te edozein bezala. Eta hor heldu dira, nola ez bada, letraz-letra irauli zaizki
gun esaerak, errefrauak nahiz atsotitzak. Ez dira, noski, besterik gabe loku
zioak, hauek, euskaraz deus ez izateaz gainera, erdaraz (erderetan) ere ezer
gutti direlako: hizkera teknikoan ia sarrerarik ez duten "esapideak"'.

Aipamen zehar bidezkoa dela esan dugu. Aipamen edo erreseina bat zu
zen-zuzena Luis Villasantek eskaini zion RIEValdizkarian, 1983, tomo XX
VIII, 273-277or.





EN TORNO AL CONCEPTO DE COLOCACION

Gloria Corpas Pastor
Universidad de Mdlaga

Los fen6menos de restricci6n combinatoria, ya sea lexica 0 sintactica, han
llamado la atenci6n de lingiiistas, fil6logos y estudiosos en general desde muy
antiguo. No hay mas que reparar en la existencia de diccionarios sintagmati
cos (1) desde el siglo Xv. Pensemos en la obra pionera de Joan Esteve, Liber
elegantiarum (1489); las Phrases et formulae linguae latinae elegantiores
(1539), de Estienne Dolet; Les Epithetes (1571), de Maurice de la Porte; 0 el
mismfsimo Gradus ad Parnassum, sive novus Synonymorum, Epithetorum et
Phrasium Poeticarum Thesaurus, en su edici6n de 1668, por citar s610 algu
nos. Son los tradicionales diccionarios de epftetos, frases y estilo que se ocu
paron, en un primer momento, de las "combinaciones" de palabras de las len
guas chisicas y, posteriormente, de las vermiculas. Junto a ellos se erigen los
diccionarios que abordan la restricci6n sintactica, los fen6menos de recci6n y
la valencia, entre los cuales ocupan un lugar destacado los de dudas, como el
de Robert-Alcide de Saint-Maurice, Remarques sur les principales dificultes
que les estrangers ont en la langue franroise (1672), y el Dictionnaire raiso
ne des dificultes gramaticales et literaires de la langue franraise (1818), a
cargo de Jean Charles Laveaux; 0 la obra monumental de Rufino Jose Cuer
vo, Diccionario de construcci6n y regimen de la lengua castellana (1886).

Un breve repaso por la historia de la lingiifstica de los siglos XIX y XX
nos descubre autores preocupados por las combinaciones imposibles, posibles
y deseables de unidades lexicas en el eje horizontal del sistema de la len
gua (2). Por ejemplo, a finales del diecinueve, Herman Paul (1880), uno de
los "abuelos" de la fraseologfa, reconoce implfcitamente la existencia de co
locabilidad restringida al distinguir entre acusativo libre y acusativo fijado. EI
segundo se da en construcciones formadas por un sustantivo que s6lo puede
combinarse con un unico verbo 0 con un grupo muy reducido de estos, pre
sentando, entonces, una acepci6n especial. A principios del veinte, Charles

(1) Sobre el concepto de diccionario sintagmatico, su tipologla y sus precedentes, remiti
mos allector al capitulo VII ("Worterbuchtypen II: Syntagmatische Speziaiworterbiicher") del pri
mer volumen de la enciclopedia de lexicograffa editada por Hausmann et al. (1989).

(2) Para este tema resulta especialmente util el capitulo II ("Informe sobre la historia de
la investigaci6n fraseoI6gica") de la monograffa de Zuluaga (1980).
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Bally (1909) se hace eco, esta vez explfcito, de las preferencias de combina
ci6n lexica. Basandose en el concepto saussureano de aglutinaci6n (en tanto
grado de fijaci6n y cohesi6n), el autor distingue, frente a las combinaciones
libres, dos tipos de locutions phraseologiques: (1) combinaciones cuyos com
ponentes carecen de autonomia y cuyo significado unitario no se puede infe
rir de los significados individuales de sus elementos integrantes ("unites
phraseologiques" 0 "groupes agglutines", del tipo tout acoup); y (2) combi
naciones relativamente cohesionadas, familiares y conocidas para los hablan
tes, cuyos componentes contribuyen al contenido semantico global ("series ph
raseologiques" y "groupements usuels", como grievevement blesse y avoir de
la chance).

Durante los dos primeros tercios de este siglo, otros autores se ocupan
tambien del tema, aunque desde perspectivas distintas, si bien complementa
rias (3). Asi, Porzig (1950) se centra en los campos semanticos elementales
(elementare Bedeutungsfelder), formados por sintagmas bipartitos, de combi
natoria restringida, que presentan relaciones semanticas esenciales. Algunas de
estas guardan una estrecha relaci6n con los aspectos semanticos de las coloca
ciones, como la tipicidad (bellen-Hund, fallen-Baum). De hecho, muchos de
los ejemplos de Porzig entran dentro de las solidaridades lhicas propugnadas
por Coseriu (1966, 1977 [1986]). Las determinaciones semanticas de una pa
labra por medio de un lexema (implicacion), un archilexema (seleccion) 0 una
clase (afinidad), de caracter multilateral, externo, darian lugar a parte de las co
locaciones restringidas de una lengua (cf. caballo-bayo, leon-rugir, etc.).

El enfoque de Firth (1957, 1968) es tambien esencialmente semantico, y
hasta cierto punta estilfstico, ya que, por un lado, la combinabilidad lexica
(collocation) es uno de los niveles de analisis (modes) que permite determi
nar la acepci6n que actualiza una palabra dada en contexto; y, por el otro, el
contraste entre combinaci6n usual e idiosincrasica centra el analisis estilfstico
y caracteriza los lenguajes de especialidad.

De 10 dicho hasta ahora podemos colegir que la restricci6n combinatoria
ha sido tratada, siempre parcialmente, desde distintas parcelas del saber lin
gilistico. Tanto la semantica como la sintaxis han reclamado la combinatoria le
xica como objeto propio de estudio, como ha expuesto frsula Pefia (1994: 27):

Ihre Einbeziehung in die Phraseologie ist strittig, da andere linguistis
che Disciplinen wie die Lexikologie, die Lexikographie, die Semantik
und die Syntax sie in ihren Gegenstandsbereich miteinbeziehen (4).

(3) ConsUltense, ademas, frsula Peiia (1994: 28-34) y Corpas Pastor (1996: 53-65).
(4) "La inclusi6n [=de las colocaciones] en la fraseologfa es dudosa, pues otras discipli

nas lingiifsticas como la lexicologfa, la lexicograffa, la semantica y la sintaxis reclarnan su in
clusi6n como objeto de estudio." (La traducci6n es nuestra).
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Curiosamente, los diccionarios fraseol6gicos (de locuciones y paremias,
fundamentalmente) han excluido las colocaciones sistematicamente de sus res
pectivas nomenclaturas (cf. Mieder, 1989; Schemann, 1989; Hausmann, 1989).
Esta tendencia retleja la intluencia dispar que han ejercido los tres grandes
bloques de la investigaci6n fraseol6gica (cf. Corpas Pastor, 1998a y 1998b).
Mientras que el bloque oriental -a saber, la antigua Uni6n Sovietica y otros
paises del Este- ha primado la concepci6n amplia de la fraseologia, en tanto
estudio de las propiedades combinatorias de las palabras (5), el bloque occi
dental (integrado por el antiguo estructuralismo europeo, especialmente la es
cuela ginebrina, y sus desarrollos posteriores) ha venido defendiendo una con
cepci6n restringida de la fraseologia, cuyo centro esta poblado por unidades
fraseol6gicas fijas e idiomaticas al mismo tiempo. Pero, si el segundo bloque
relega las colocaciones a la periferia, los estudios anglo-norteamericanos so
bre idiomaticidad las han situado fuera de la fraseologia, 0, como mucho, en
el "extrarradio".

No obstante, las tres posturas se han acercado mucho de un tiempo a esta
parte, debido, sobre todo, al intercambio cientifico entre los autores de los tres
bloques, y, c6mo no, ala consolidaci6n de la disciplina (cf. Corpas Pastor, en
este volumen). Una de las tendencias mas acusadas es, precisamente, la inclu
si6n de las colocaciones en el ambito de la fraseologia, como un tipo mas de
unidad fraseol6gica, dado que comparten sus caracteristicas definitorias. Vea
mos. Una unidad fraseologica (UF) es una "combinaci6n estable de unidades
lexicas formada por al menos dos palabras graficas, cuyo limite superior se si
tua en el nivel de la oraci6n compuesta" (Corpas Pastor, 1998a: 167). Entre sus
rasgos distintivos figuran los siguientes: "polilexicalidad, alta frecuencia de
aparici6n y de coaparici6n, institucionalizaci6n, estabilidad (fijaci6n y especia
lizaci6n semantica), idiomaticidad y variaci6n potenciales." (ibid.)

Si partimos de la definici6n anterior, las colocaciones son unidades fra
seol6gicas de pleno derecho. En primer lugar, son polilexicales 0 pluriverba
les, ya que estan formadas por al menos dos palabras graficas, como soltero
empedernido y lluvia torrencial. Ciertos tipos de colocaciones estan com
puestas por dos palabras lexicas unidas por una palabra gramatical, del tipo
poner en funcionamiento y racimo de uvas. Tambien constan de mas de dos
palabras las colocaciones complejas, como dinero contante y sonante 0 llorar
amoco tendido, formadas por una locuci6n y su colocado (otra locuci6n 0 una
palabra lexica); y las colocaciones concatenadas del tipo sentir un miedo cer
val y abrir una ventana de par en par, donde asistimos al fen6meno lingiiis
tico de la recursividad.

(5) Conviene recordar que la Teorfa Sentido-Texto desarrollada por Mel'cuk y sus colabo
radores (cf., por ejmplo, Mel'cuk y 2:olkovskij, 1970; Mel'cuk, 1973) pretende dar cuenta de las
restricciones colocacionales de las lenguas, entre otros fen6menos propios de la combinatori.l le
xico-sintactica. Tambien resulta paradigmatico el estudio de Alexandrova y Ter-Minasova (1987),
que lleva por titulo, precisamente, English Syntax (Collocation, Colligation and Discourse).
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En segundo lugar, los colocados, esto es, los elementos integrantes de una
colocaci6n, suelen aparecer juntos con relativa frecuencia en el discurso. Ade
mas de la frecuencia de coaparici6n, dichas combinaciones se caracterizan por
ser tambien frecuentes en su conjunto, esto es, como unidades.

"Collocation" is the co-occurrence of two items in a text within a
specified environment. "Significant collocation" is regular colloca
tion between items, such as that they co-occur more often than their
respective frequencies and the length of text in which they appear
would predict. (Jones y Sinclair, 1974: 19)

Esta es la base de la corriente estadfstica, y este es tambien el principio
que subyace a los programas actuales de gesti6n de corpus y de extracci6n au
tomatica de colocaciones. (Cf. Choueka et al., 1983; Federici, Montemagni y
Pirelli, 2000).

La tercera caracterfstica definitoria se refiere a la institucionalizaci6n que
presentan las colocaciones en tanto unidades fraseol6gicas. Dicho rasgo debe
entenderse como la fijaci6n en funci6n de la reproducibilidad de estas unida
des en el discurso. Esto quiere decir que a fuerza de reproducir una combi
naci6n, los hablantes la reconocen como familiar y la emplean como si se tra
tara de un fragmento prefabricado. Estamos, pues, ante la dimensi6n
psicolingiifstica de la colocaci6n, ante su realidad cognitiva, que ha sido ad
vertida por algunos autores. Como afirma Greenbaum (1974: 83): "Colloca
tion is more than a statistical matter: it has a psychological correlate". Ro
topf (1983), por su parte, sefiala la existencia de 10 que el denomina
"suppressed slips", esto es, errores en la producci6n lingiifstica de los ha
blantes que, a diferencia de los "slips of the tongue" simples (sustituci6n de
una palabra 0 fonema por otros), consisten en el empleo de una colocaci6n
completa (cut my nails) en lugar de la que se pretendfa utilizar (brush my te
eth). Esto es, las colocaciones de una lengua parecen estar almacenadas como
unidades en el lexic6n mental de los hablantes, como advirtiera Corpas Pas
tor (1994: 72) con respecto a las colocaciones formadas por un sustantivo y
un adjetivo en ingles, del tipo overwhelming majority:

Los resultados de nuestro experimento confirman nuestra hip6tesis
inicial sobre el estatus unitario de estas unidades: una vez aisladas
las variables de orden de presentaci6n y aprendizaje, las colocacio
nes se reconocen mas rapidamente que los sintagmas formados por
esas mismas palabras en distinta combinaci6n.

La combinaci6n institucionalizada deviene en combinaci6n estable. En el
caso de las colocaciones, esto se traduce en la restricci6n combinatoria y en
la especializaci6n semantica de sus elementos integrantes. En ambos casos se
impone una escala gradual asimetrica. Esto es, normalmente uno de los colo
cados manifiesta mayor restricci6n. Por ejemplo, paliza se coloca con pegar,
y con un reducido mimero de sin6nimos parciales en ese contexto colocacio-
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nal (dar, meter, propinar, arrear). Sin embargo, pegar se combina, ademas de
con paliza, con un amplio gropo de sustantivos que denotan "agresi6n 0 im
pacta ffsico": guantazo, hostia, punetazo, palo, manta (de) palos, tunda, pa
tada, pisoton, puntapie, picotazo, pellizco, mordisco, bocado, picotazo, tiron
[de orejas, de pelo], empujon, empellon, chupinazo, pelotazo, pedrada, tiro,
punalada, navajazo, etc. Otras combinaciones presentan una mayor exclusivi
dad, por asi decirIo: levar s610 se coloca con ancla, de la misma forma que
izar y arriar s610 10 hacen con bandera.

La restricci6n combinatoria viene acompafiada, generalmente, de la es
pecializaci6n semantica del elemento afectado. La especializaci6n delexicali
zada, propia de ciertos tipos de colocaciones, supone la neutralizaci6n de uno
de los colocados. Si bien se puede hablar de perdida semantica, no es menos
cierto que la generalizaci6n resultante abre una nueva via de combinaci6n al
verbo, aumentando el alcance de su posible polisemia. Las colocaciones de
verba delexicalizado se caracterizan, entre otras cosas, por la perdida de iden
tidad semantica del colocativo: asi, cuando prestar se coloca con sustantivos
como ayuda, apoyo, atencion, asistencia, auxilio, colaboracion, servicio, de
claraci6n, juramento, atenci6n 0 interes , entre otros, experimenta un oscure
cimiento de su acepci6n basica de "dar algo a otra persona con idea de que
esta se 10 devuelva" para adquirir un significado general y gramaticalizado,
funcional y auxiliar, en relaci6n con los significados "verbales" latentes en las
bases sustantivas, que son de caracter deverbal en su mayoria.

La especializaci6n de los colocados puede suponer un tipo de adici6n se
mantica. Por ejemplo, cuando levantar se coloca con sustantivos como casti
go, sanci6n, prohibici6n, veda, interdicci6n selecciona una acepci6n figurati
va, de clara base metaf6rica ("suspender 0 dejar sin efecto"), cuyo dominio
fuente es la acci6n ffsica de asir algo que esta situado sobre otra cosa y ele
varIo por encima de esta. El castigo 0 la prohibici6n se conceptualizan como
un objeto pesado que impide la movilidad (cf. pesar a alg. algo como una
losa, quitarse alg. un peso de encima). Es decir, se trata de un movimiento
interpretativo que va de 10 ffsico (marco cognitivo-dominio fuente) a 10 abs
tracto (marco cognitivo-dominio meta): suspender (='dejar sin efecto/quitar')
una prohibici6n 0 una sanci6n es suspender (='asir y elevar/quitar') el objeto
que impide 0 entorpece la movilidad. Otro ejemplo de especializaci6n meta
f6rica 10 hallamos en colocaciones como atacar posiciones, desarmar una te
orla, palabras hirientes, lucha dialectica, razonamiento debil, cuyo dominic
fuente seria "Discutir es luchar".

Precisamente, muchos dobletes fraseol6gicos se deben a la especializa
ci6n de caracter metaf6rico (0 metonfmico). Nos referimos a UFS que cons
tituyen colocaciones y locuciones a la vez, como meter un gol, tragar saliva
o abrir una brecha, debido "a la metaforizaci6n de sus vfnculos colocaciona
les correspondientes" (Koike, 2000: 32). La explicaci6n habrfa que buscarla
mas bien enel paso de un esquemalescenario cognitivo fuente a un dominio
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meta totalmente distinto. Asf, cuando meter un gol se emplea en el registro
deportivo para referirse a la acci6n de "meter la pelota en la porterfa y mar
car asf un tanto en un partido de fUtbol" estamos ante una colocaci6n:

Gullit metio su primer gal desde el Mundial. El jugador holandes
del Milan eonsiguio ayer contra el Napoles, en un partido que aea
bo 1-1, su primer tanto desde el Mundial de [talia. (CVB (6»

Pero, cuando dicha colocaci6n se extrae de su "habitat" natural para em
plearse en un marco cognitivo distinto, se idiomatiza y adquiere un significa
do propio, unitario y figurativo, similar a otras locuciones que denotan la ac
ci6n de enganar (dar a alg. gato por libre, meter a alg. la baeala, llevarse a
alg. al huerto, metersela a alg. doblada, etc.). El siguiente fragmento, extraf
do tambien del corpus CVB, reproduce un fragmento de entrevista radiof6ni
ca a Jesus Gil, en calidad de alcalde de Marbella:

- Llevo el urbanismo; todo, aviso, itodo el urbanismo! Si me equi
voco... si hay algo raro, yo solo. No paso una, porque ellos me han
querido eoloear en el pleno siete temas muy raritos...

- Claro, pues entonees me estas... Jesus, ime estds dando la razon!,
en 10 que le vengo dieiendo desde haee muchas semanas, [... j que
se ha rodeao de una panda que Ie estd metiendo goles.

La ultima caracterfstica que senalabamos mas arriba como propia de las
unidades fraseol6gicas es la variaci6n, entendida como variante lingiifstica y
manipulaci6n discursiva. Las colocaciones pueden presentar variaci6n diasis
tematica: pegarse un susto, darse un susto y llevarse un susto son variantes
sinonfmicas, la primera de connotaciones coloquiales, frente a las otras dos,
de caracter neutro. Lo mismo se puede decir con referencia a haeer una pre
gunta, que pertenece al estilo neutro, frente a formular una pregunta, propia
del estilo elevado por su connotaci6n formal. Las variantes diat6picas dan
cuenta de la variaci6n transnacional 0 dialectal. Por ejemplo, en espanol pe
ninsular se prefiere el verba dar como colocativo de opinion, mientras que la
variedad chilena utiliza entregar una opinion (Koike, 2000). Asf mismo, la co
locaci6n peninsular riostrar la andana cuenta con una variante andaluza que
conserva la forma arcaizante del verba: arriostrar (7).

Los estudios sobre los lenguajes de especialidad han puesto de relieve la
importancia de las colocaciones como elementos caracterizadores de un re
gistro determinado. Por ejemplo, las colocaciones de la palabra expediente con
verbos como incoar, instruir, tramitar 0 archivar "declaran" abiertamente su
pertenencia al registro jurfdico y, dentro de este, al ambito judicial. La "ba-

(6) CVB son las siglas que emplearemos para referimos at corpus Vox-Biblograf.
(7) Arriostrar: "tr. Asegurar <Ia andana 0 hilera de bOlas>, en una bodega, calzandola.

[YAY; DRAE: rioslrar]". (TLDHA)
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nalizaci6n terminoI6gica", propia de la comunicaci6n semi-especializada y di
vulgativa, no invalida, sin embargo, 10 dicho, pues su punto de partida es, pre
cisamente, el discurso especializado:

Los periodicos recibieron la consigna de no publicar fotografias del
filosofo [=Ortega y Gasset] vivo, aunque si se permitio la difusion de
imagenes de la mascara funeraria 0 de la capilla ardiente ... Estas
consignas estaban controladas con extrema minuciosidad. Idea de
ello nos da, por ejemplo, el expediente incoado a Manuel Fernandez
Arenal, director del Diario Regional de Valladoliden marzo de 1963.

(CVB)

Por otro lado, toda unidad pluriverbal institucionalizada y, hasta cierto
punto, "prefabricada" presenta cierta propensi6n a ser manipulada y modifi
cada por los hablantes en el discurso. El siguiente fragmento reproduce el ti
tular y el primer parrafo de una columna de opini6n, aparecida recientemen
te en un peri6dico de tirada nacional.

A JUEZ CADUCO, FALLO GARRAFAL.

Otra sentencia indulgente con un violador ha venido a recor
darnos el poso de machismo recalcitrante que sigue quedando en
algunos jueces. La Audiencia de Barcelona ha condenado a una
pena minima de seis aflOS de carcel a un polida que violo a una
menor. El tribunal no considero especialmente vulnerable a la vic
tima, de 13 alios, porque tenia "experiencia sexual plena", 0 sea,
porque no era virgen: tal como si Calderon hubiera resucitado de
su tumba para poner la afrenta en su justo termino.

(El Mundo, 06/0412001, pag. 3)

Para empezar, el titular del articulo ("A juez caduco, faUo garrafal") sigue
el esquema sintactico propio de algunas paremias bimembres, como A lo hecho,
pecho; Al mal tiempo, buena cara y A grandes males, grandes remedios. En
segundo lugar, inserta la colocaci6n "faUo garrafal" con funci6n introductoria y
referencia necesariamente cataf6rica. La primera lectura de la colocaci6n es
"gran error", de acuerdo con el empleo mas frecuente de dicha combinaci6n.
Asi 10 revelan las concordancias extraidas del CVB para garrafal y garrafales:

... inhibici6n absoluta que Ie condujese a la mas garrafal ignorancia de
toda problematica social y ...
... nchez, minuto 60). Gol: 0-1. Minuto 66: Fallo garrafal de Juan Carlos
y Sanchez, de tiro sesgado, ...
... artido es aburrido 0 el arbitro comete un error garrafal en su trabajo. Las
relaciones entre TV3 y ...

Alfredo cumpli6 su tarea, pero deslucida por los garrafales effores ante la
puerta. EI Tenerife que ...
... Razones del negativo. Fallos ante el gal. Los garrafales effores cometi
dos por los delanteros ...
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La palabra garrafat se coloca con error (3) y con fallo (2), en su acep
ci6n de 'error' (8). Solo despues de haber leido el pan-afo introductorio se cae
en la cuenta de la doble lectura intencionada a la que nos dirige el autor: el
falIo es un falIo garrafal. Dicho en otras palabras, esa resoluci6n judicial es
un grave error, en tanto sentencia injusta que deja ver la naturaleza machista
y trasnochada de la clase de jueces que las dictan.

Llegados a este punto, y habiendo mostrado la naturaleza fraseol6gica de
las colocaciones, vamos a ofrecer dos definiciones (9) que nos permitinin re
cordar las propiedades y caracteristicas particulares de este tipo de UP.

Kollokationen sind sachgerechte, grammatisch einwandfreie, ein
zelsprachlich typische, relevante, spezifische, usuelIe, stabile und so
mit reproduzierbare Kombinationen, die entsprechende typische
Sachverhalte, Objekte und Erscheinungen der RealiHit bezeich
nen (10).

(frsula Pella, 1994: 50)

De las nociones fundamentales que cubre el termino cotocaci6n,
entendemos por colocaci6n aquelIa propiedad de las lenguas por las
que los hablantes tienden a producir ciertas combinaciones de pala
bras de entre una gran cantidad de combinaciones te6ricamente po
sibles (cf. Haensch et at., 1982: 251).

Tambien denominaremos colocaci6n a las combinaciones asf re
sultantes, es decir, a las unidades fraseo16gicas formadas por dos uni
dades lexicas en relaci6n sintactica, que no constituyen, por sf mis
mas, actos de habla ni enunciados; y que, debido a su fijaci6n en la
norma, presentan restricciones de combinaci6n establecidas por el
uso, generalmente de base semantica: el colocado aut6nomo seman
ticamente (la base) no s610 determina la elecci6n del colocativo, sino
que, ademas, selecciona en este una acepci6n especial, frecuente
mente de caracter abstracto 0 figurativo.

(Corpas Pastor, 1996: 66)

(8) N6tese la colocaci6n concatenada cometer un error garrafal. Por otra parte, la colo
caci6n con ignorancia puede ser simplemente un hapax legomena 0 un error.

(9) Alonso Ramos (1994-1995) trata las distintas concepciones de colocaci6n desde los
comienzos de la escue1a sistemica hasta las ultimas aportaciones de la Teorfa Sentido-Texto. Cas
tillo Carballo (1998), por su parte, se ocupa de la evoluci6n del termino colocacion en la filo1o
gfa espanola desde los primeros estudios de Firth a mediados de los cincuenta hasta la fecha de
pub1icaci6n del articulo. Koike (2000: 5-17) ofrece el estado de la cuesti6n de forma crono16gi
ca, teniendo en cuenta, ademas, las aportaciones japonesas de Kunihiro y Shirota.

(10) "Las colocaciones de una lengua son combinaciones perfectamente gramaticales, tf
picas, relevantes, especfficas, usuales, estables y, por ello, reproducibles, que designan los co
rrespondientes estados, objetos y fen6menos tfpicos de la realidad circundante". (La traducci6n
es nuestra).
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Ambas definiciones acentuan las caracterfsticas esenciales de la coloca
ciones en cuanto combinaciones de palabras estables, usuales e institucionali
zadas, tfpicas de una lengua dada y construidas segun las reglas del sistema de
dicha lengua, cuya "tipicidad" 0 "tradicionalidad", sancionada par la comuni
dad hablante, determina su restriccion combinatoria caracterfstica. Precisamen
te, los dos enfoques basicos del estudio colocacional tienen como objetivo prin
cipal llegar a captar· la estabilidad y la institucionalizacion tfpicas de estas
unidades desde posturas distintas, pero, a la postre, complementarias y necesa
rias. Nos referimos, respectivamente, a los enfoques estadfsticos y semanticos
de la teorfa colocacional. Ambos han proporcionado herrarnientas de analisis
muy importantes para llegar a comprender el fenomeno de la colocacion.

Los enfoques estadfsticos surgieron del entorno neofirthiano. Los autores
inmersos en esta corriente siguen el postulado basico de Firth (1968: 99): "Co
llocation states the habitual company a key-word keeps" (11). Dado que se tra
taba de averiguar, en primer lugar, que combinaciones (0 co-ocurrencias) eran
frecuentes y, por tanto usuales, en una lengua dada, habfa que compilar cor
pus de lengua natural que permitiesen extraer tales combinaciones (cf. Sin
clair, 1991). Se introducen asf las nociones de nucleo, esto es, la palabra cuyo
patron colocacional se esta analizando, y colocados, a saber, las palabras que
se combinan con dicho nucleo. Nucleo y colocado no presentan diferencias de
estatus. El unico requisto basico es que ambos elementos esten relacionados
sintacticamente. Quedan descartadas, pues, secuencias muy frecuentes como
*although he y *hall to (Kjellmer, 1982).

La herramienta de analisis basica es la linea de concordancia 0 key word
in context (KWIC), como las lineas que hemos utilizado para averiguar las co
locaciones tfpicas con garrafal en el CVE.

Puesto que la colocacion no es un fen6meno lineal, posteriormente fue
necesario introducir otras nociones basicas: la distancia colocacional (collo
cational span), es decir, el numero de palabras, a derecha e izquierda, que se
paran el colocado del nucleo; y el patr6n colocacional 0 extensi6n colocacio
nal de un nucleo (collocational range), a saber, el conjunto de palabras con
el que este se coloca segun la distancia colocacional que se haya establecido
previamente. Se empez6 a investigar la densidad colocacional de los textos y
se hicieron distinciones entre colocaciones dependientes e independientes, y
entre colocaciones descendentes y ascendentes.

There appears to be a systematic difference between upward and
downward collocation. Upward collocation of course is the weaker
pattern in statistical terms, and the words tend to be elements of
grammatical frames, or superordinates. Downward collocation by
contrast gives us a semantic analysis of a word. (Sinclair, 1987: 326)

(11) Sabre el tennino collocation y la nocion que este recubre en la filologfa de la len
gua inglesa, vease Corpas Pastor (1995 y 1996: 55-58).
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Tales distinciones no suponian un replanteamiento de la postura aseptica
y novedosa que defendian dichos autores, ya que en ningun momento se plan
tea la determinaci6n semantica de algun miembro de la colocaci6n. En reali
dad, 10 unico que se estaba haciendo era refinar el nivel colocacional para el
analisis semantico de las palabras (nucleos) en contexto. Segun Firth (1957:
196), la tendencia de las palabras a aparecer juntas forma parte del significa
do de las mismas. Por esta raz6n, la posible ambigiiedad semantica de una pa
labra aislada queda resuelta mediante la sintaxis, por un lado, y mediante las
colocaciones que esta presente en un contexto determinado, por el otro. Me
diante el enfasis en el analisis sintagmatico, se trataba de evitar un error muy
comun como es la divisi6n del significado de una colocaci6n determinada en
sememas que luego se atribuian a las palabras individuales. Aunque no se
niega la existencia del significado lexico de las palabras, se propone analizar
el significado en contexto, es decir, teniendo en cuenta las asociaciones de
estas en el sintagma, de donde proviene gran parte su significado global (12).

Dicho de otra forma, la escuela sistemica britanica s610 se interesaba por
la colocabilidad de las palabras en cuanto mecanismo de analisis semantico
contextual, no por el tipo de vinculo semantico que pudiera existir entre el nu
cleo y sues) colocado(s) en tanto combinaci6n estable (13). Veamos un ejem
plo. EI sustantivo ingles gap tiene cuatro acepciones principales: "a physical
space", "an interval of time", "a deficiency" y "a discrepancy" (Moon, 1987:
94). En su primera acepci6n ('espacio fisico') se coloca con mountain, teeth,
in y between, como en las lineas siguientes:

...winds through the town, then cuts into a narrow gap in the mountains.
He hissed air intently through a gap in his upper teeth.

La segunda acepci6n ('intervalo de tiempo') se coloca con year y of,
como en la frase "when I look back now over a gap of three years". La ter
cera acepci6n, ('deficiencia') se coloca con fills, in y record:

This junction in the rocks represents a huge gap in the record.
... personal experience that this book fills a major gap.

Par ultimo, en su cuarta acepci6n ('discrepancia') se coloca con close,
poor, rich, widening, bridge, trade, generation, narrow y reduce:

... the widening gap between the prosperous majority and the poor.
There is also no generation gap in this family.

(12) En este sentido, la concepci6n sistemica del significado se asemeja a la de Witt
genstein (1968: 80) cuando este dice "the meaning of a word is its use in the language".

(13) Sobre la evoluci6n lexico-semantica del nuevo contextualismo britanico, vease la no
ci6n de unidad de significado (unit of meaning) propuesta por Sinclair (2000). La lingtiistica del
corpus sirve de base para una caracterizaci6n global del nucleo mediante cuatro categorias basi
cas (colocaci6n, coligaci6n, preferencia semantica y prosodia semantica), que ponen en tela de
juicio el concepto tradicional de unidad lingtifstica.
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Este ejemplo, tornado de una lexic6grafa y frase6loga formada en la lin
giifstica del corpus, ilustra a la perfecci6n el enfoque estadfstico: (1) El sus
tantivo gap es el nucleo cuyo entorno colocacional se esta estudiando; (2) sus
distintos colocados, a una distancia de ± 5, permiten determinar las acepcio
nes principales del nucleo; (3) los colocados son tanto palabras lexicas (year;
record) como palabras gramaticales (in, of); y (4) en ningun momenta se ofre
cen amHisis de supuestas colocaciones con gap (cf. gap-widening, gap-gene
ration, gap-mountain, gap-teeth, etc.).

El enfoque estadfstico de la colocaci6n ha influido posteriormente en el
campo aplicado de la lexicograffa. A Dictionary of English Collocations
(Kjellmer, 1994) y COBUILD-English Collocations on CD-ROM son dos dic
cionarios de colocaciones para la lengua inglesa que han utilizado un corpus.
El primero se limita a recoger todas las co-ocurrencias de todas las palabras
que componen el corpus Brown de ingles americano, sin tener en cuenta si la
combinaci6n presenta una frecuencia significativa, incluyendo tanto palabras
gramaticales como lexicas. Las "entradas" estan integradas por ellema (el nu
cleo en nuestro caso), informaci6n codificada sobre frecuencia y tipos de tex
tos en los que aparece la colocaci6n, asf como un listado de colocados sin
mas. La entrada para secure es como sigue:

EF IF RF TC DI
SECURE CTy 3; CF 13; Cte 43

SECURE THE
BLESSINGS OF
LIBERTY TO
OURSELVES cabada 2 2 * G 3
TO SECURE f 9 11 5 2
EFFORT TO SECURE bf 2 2 * 2 4

El segundo, sin embargo, s6lo ofrece nucleos cuya frecuencia supera las
500 apariciones en el Bank of English, un corpus de 20 millones de palabras
de ingles britanico. Los colocados estan ordenados por frecuencia y se puede
acceder a lfneas de concordancias completas a modo de ilustraci6n. Sf se in
clUyen palabras gramaticales, aunque las mas frecuentes, denominadas stop
words, como in, of 0 the, van listadas en un apartado especial y no Bevan
ejemplificaci6n. Si quisieramos acceder a las colocaciones para secure, este
diccionario presenta primero una lista de palabras con sus respectivas fre
cuencias de aparici6n. Haciendo clic sobre la palabra secure (8.219 aparicio
nes 0 tokens en el corpus) obtendrfamos la lista de sus colocados por orden
de frecuencia descendente: more (578), release (407),feel (317), future (268),
place (171), etc. De nuevo, posicionandonos sobre el colocado y haciendo clic
obtendrfamos ejemplos en forma de lfneas de concordancias, que pueden ser
alineadas a la derecha 0 a la izquierda.



100 EUSKERA - XLVI, 2001, 1

... 2.5 million after his failure to secure a first-team place in Italy. But .

... the summer. Now the battle to secure a place for the 1994 finals looks .
rieve as the Parkhead club try to .secure a Vefa Cup place. The Scotland .
ever occupied so prominent and secure a place which, though leaving room

La extracci6n automatica de colocaciones a partir de corpus extensos ha
supuesto un autentico revulsivo para los estudios te6ricos y aplicados de la co
locaci6n. Sin embargo, los enfoques basados en criterios de frecuencia han re
cibido duras criticas debido a las limitaciones que supone la simple aplicaci6n
directa de estadfsticas. Esto es, a pesar de la informaci6n tan preciada que las
lfneas de concordancia y otras herramientas informaticas incorporadas en los
programas de gesti6n automatica de corpus pueda ofrecer al investigador hu
mano, este debe cribar los datos de acuerdo con una serie de criterios, gene
ralmente de tipo semantico. Las quejas mas frecuentes han sido las siguientes:
(1) hay combinaciones muy frecuentes que no presentan un grade de estabili
dad suficiente para ser consideradas colocaciones (14); (2) hay colocaciones
muy estables cuyos colocados son palabras poco frecuentes, par 10 que no apa
recen en un corpus dado; (3) hay colocaciones cuyos elementos aparecen muy
distanciados en el discurso, por 10 que no pueden ser extrafdos de forma auto
m<itica; (4) la frecuencia estadfstica no puede dar cuenta de la prominencia cog
nitiva (15) (distinctiveness 0 salience) de algunas colocaciones muy estableci
das y tfpicas de una lengua; (5) los programas de gesti6n de corpus no estan
disefiados para detectar colocaciones en el nivel lexematico, s610 en el nivel de
la palabra grafica (word fonn); y (6) el enfoque estadfstico no dispone de ins
trumentos para el analisis semantico de una determinada colocaci6n.

A modo de ilustraci6n, tomemos el caso de la colocaci6n dim-light. Por
muy pequefio que sea nuestro corpus, seguro que se encuentran frases en las
que ambas palabras coaparecen en calidad de colocaciones, pero no como co
ocurrencia de dos palabras graficas con una forma y funci6n determinada, sino
como lexemas en relaci6n colocacional (16): ['DIM-' + 'LIGHT-'].

An ingenious outfocus system that captures even moving subjects, even in dim light,
(Time, 51ll/90, 29)

Being a memory play, it is dimly lighted, it is sentimental, it is not realistic.
(Williams, 1959 [1987]: 14)

(14) Tengase en cuenta, sin embargo, que esta crftica se aplica mas bien al estudio de las
colocaciones de la lengua general, ya que la frecuencia es uno de los criterios basicos para el re
conocimiento de las colocaciones terminol6gicas. De hecho, los enfoques estadfsticos y semanti
cos se reconcilian y complementan claramente a la hora de caracterizar de los lenguajes de es
pecialidad.

(15) Esto es el grado de lexicalizaci6n, prominencia, memorabilidad, disponibilidad, etc.,
de una determinada colocaci6n.

(16) Cf. las relaciones de colocabilidad entre 'NO-INEGA-' y 'ROTUND·', del tipo no
rotundo, rotundamente no. negar[se] can rotundidad, negar[se] rotundamente, negacion rotun
da, negatividad rotunda, etc. (Corpas Pastor, 1996: 77-78)
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The lightning in the play is not realistic. In keeping with the atmosphere of memory,
the stage is dim.

(Williams, 1959 [1987]: 10)

La estructura sintactica, pues, no siempre coincide con la colocacional.
Tanto es asf que dos colocados pueden aparecer separados a gran distancia, 10
cual impedirfa su extracci6n automatica mediante los programas de concor
dancias que se emplean actualmente. Howarth (1996: 71), por ejemplo, adu
ce un ejemplo tornado del peri6dico The Guardian, en el cual aparecen los co
locados have-impact separados entre si par 28 palabras. En ciertos casos,
ademas, el vfnculo colocacional existente entre dos lexemas concretos es he
redado por todo un sintagma. Dicho sintagma puede contener una palabra con
el mismo significado lexico pero con distinta categorfa gramatical 0 bien apun
tar hacia un colocado que, sin embargo, se ha elidido en el discurso. En el
primer caso estamos ante colocaciones encubiertas (cf. pagar una deuda/pa
gar Lo que uno debe) y en el segundo, ante colocaciones elfpticas (17) (cf. des
cartar La posibilidad [de que]1 descartar [[LA POSIBILIDAD DE] que]).

Como ya se hemos dicho, la corriente estadfstica asimila la noci6n de co
locaci6n a la mera coaparici6n significativa de unidades lexicas en el discur
so. Esto es, identifica colocaci6n con combinaci6n. Por el contrario, la co
rriente semantica parte de la combinaci6n, pero tiene en cuenta otros
elementos de juicio a la hora de identificar secuencias de palabras que cons
tituyen colocaciones en una lengua dada. En primer lugar, se considera que
existe cierta determinaci6n semantica entre la base (el elemento semantica
mente independiente) y su colocativo (el elemento cuyo significado esta con
dicionado por el de su base). Las teorfas semanticas de la colocaci6n tienen
en F. J. Hausmann (1979, 1981, 1989, 1998, etc.) a su principal valedor. Sus
trabajos han tenido una enorme influencia en la lexicograffa. Ademas de se
fialar la relaci6n de dependencia semantica entre la base (palabra autoseman
tica) y el colocativo (palabra sinsemantica), el autor aport6 una primera cla
sificaci6n general de los principales tipos de colocaciones que existen en virtud
de las categorfas gramaticales de los colocados que intervienen y las relacio
nes sintacticas que mantienen entre sf.

Dicha taxonomfa hizo mella en dos diccionarios de colocaciones, publi
cados en Polonia, el SEC y el EAC, que recogen colocaciones formadas ex
clusivamente por palabras lexicas de la lengua inglesa (18). El criterio de or-

(17) Con respecto a las nociones de colocaci6n encubierta y elfptica, vease Koike (2000:
208-210). Sobre el segundo tipo afirma el autor en la pagina 210: "En el sentido estricto, no se
ria adecuado emplear el termino colocaci6n para colocaciones elfpticas, pues en estas no se da la
coocurrencia de dos unidades lexicas que caracteriza a la colocaci6n". Dicha afirmaci6n resulta
cuanto menos sorprendente, toda vez que Kazumi Koike defiende un enfoque esencialmente se
mantico del fen6meno colocacional.

(18) EI LTP, publicado recientemente en Gran Bretafia (Hill y Lewis, 1997), se limita a
refundir ambos diccionarios con muy pocos cambios.
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denacion de la macroestructura ha sido, ademas del alfabetico, el de catego
rfa gramatical, ya que los lemas son sustantivos, verbos y adjetivos. Convie
ne recordar que las colocaciones en las que interviene un sustantivo este es
siempre la base semanticamente dependiente que determina el significado de
sus colocativos posibles, a diferencia del resto de las colocaciones, esto es, las
formadas por verbos y adjetivos, 0 por adverbios y adjetivos, donde la base
es el verba y el adjetivo respectivamente. Asf, el SEC ofrece los colocados
verbales y adjetivales de un sustantivo dado; mientras que en el EAC se par
te del verba y del adjetivo para ofrecer colocados adverbiales. Ninguno de los
dos diccionarios ofrece, sin embargo, informaci6n acerca de las relaciones se
manticas que contraen ambos elementos:

DAMAGE (destruction)

V. admit, assess, avoid, cause, deal to, incur, inflict, make good,
note, prevent, repair, report, restore, save sth from, undo -

v. - be concentrated in, be restricted to

Ad}. Appreciable, bad, crippling, extensive, great, heavy, irre
parable, irreversible, lasting, massive, serious, severe, slight, subs
tantial, tremendous, visible, wartime, widespread -

(SEC)

DELETE sth

Adv. Ruthlessly, wisely

DELIBERATE Adj.

Adv. Absolutely, highly, tremendously

(EAC)

Sustantivos, verbos y adjetivos son tambien las categorfas gramaticales de
las palabras que integran el lemario del BBl. Ademas de tener en cuenta la ca
tegorfa gramatical y la relaci6n sintactica entre el lema y sus colocados (19),
el BBI se ocupa de las relaciones semanticas que se establecen en el seno de
las colocaciones formadas por un verbo y un sustantivo en funcion de objeto.
El tipo V + N, se subdivide, pues, segtin el contenido semantico de los verbos
que entran a formar parte de dichas colocaciones: asf, las CA collocations (L2)
estan formadas por un sustantivo y un verba que denotan la creaci6n 0 acti
vacion de 10 denotado por dicho sustantivo (creation and/or activation verbs);
mientras que las EN collocations (L3) contienen verbos que denotan todo 10
contrario (eradication and/or nullification verbs), esto es, la eliminacion, erra-

(19) El BBI incluye colocaciones "lexicas" y colocaciones "gramaticales". Estas ultimas
corresponden mas bien a la combinatoria en sentido amplio, que, en el nivel de la frase, englo
barfa las relaciones de recci6n y valencia sintactica.
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dicacion 0 anulacion de 10 denotado por su sustantivo objeto. En el interior de
las entradas, los verbos de creacion preceden a los de anulacion.

damage I n. ["harm"]. 1. to cause, do - to; to inflict - on 2. to suf
fer, sustain - 3. to repair, undo - 4. to assess the - S. grave,
great, extensive, heavy, incalculable, irreparable, serious, seve
re; lasting, permanent; widespread - 6. light, slight - 7. envi
ronmental; fire; flood; material; property; structural - 8. brain
- (irreversible brain -) 9. - from (-from the fire) 10. - to (was
there much - to the car? the - done to the house was extensi
ve; to go grave - to smb. 's reputation)

(BBI)

Las colocaciones presentan, sin duda, algun tipo de vfnculo semantico in
terno. Ya hemos senalado aspectos como la especializacion, Ia delexicaliza
cion 0 la metaforizaci6n de los colocados. En cuanto a la independencia se
mantica de la base con respecto al colocado es un hecho sobre el cual todos
los autores parecen estar de acuerdo (20). Lo cierto es que la dependencia del
colocativo se barrunta con cierta claridad en las solidaridades l€xicas coseria
nas. Pero €stos no son los unicos vfnculos que puede existir entre los coloca
dos: frsula (1994) y Koike (2000) han apuntado otros como son los de ver
dad, tipicidad y precision semantica. Esto es, los miembros de las colocaciones
reflejan la relaci6n tfpica, y, por tanto, verdadera que mantienen los coloca
dos en el mundo real. Por ejemplo, cargar una pistola serfa colocacion, pero
lavar u olvidar una pistola no 10 serfa, pues el sustantivo pistola solo podrfa
establecer una relacion tfpica en calidad de arma de fuego (21). Y, otro ras
go semantico a tener en cuenta es el de Ia precision: las colocaciones expre
san un concepto inequfvoco para los nativos. Y 10 hacen de forma rapida y
economica, facilitando enormemente el intercambio conversacionaI: "Asf, en
Iugar de decir "intentar que alguien recuerde una cosa olvidada", un nativo
del espanol emplea la colocaci6n refrescarle la memoria." (Koike, 2000; 280).

En un intento por sistematizar todos los vfnculos semanticos que se pue
den establecer en el seno de una combinacion de palabras, y desde una pers
pectiva combinatoria amplia, surgen las funciones l€xicas de la Teorfa Senti
do-Texto de Mel'cuk y colaboradores. Las funciones l€xicas pretenden

(20) Cowie (1981), por ejemplo, reconoce tal dependencia cuando utiliza los criterios de
idiomaticidad y restriccion combinatoria para establecer su escala gradual de unidades fraseo1o
gicas. Dice el autor que la colocacion es una unidad compuesta que permite la sustitucion de uno
de sus elementos sin que ello afecte aI significado, especializado en ese contexto, del otro. Pone
el ejemplo de run a business, donde run, el colocativo, adquiere el significado de 'be in charge
of', cuando se combina con bases que denotan negocios, actividad comercial 0 empresa, como
business. theatre, restaurant, bus company etc. La sustitucion sin cambio semantico queda limi
tada, pues, a esta c1ase semantica de sustantivos.

(21) Cf. cargar [...1"3 b) Introducir el cartucho 0 el proyectil en la recamara 0 eI ca
non [de un arma de fuego (cd)l" [DEAl
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describir la coaparici6n restringida de palabras, asf como los fen6menos de
derivaci6n. Aquf las nociones de base y colocativo se equiparan a las de lla
ve (la palabras a la cual se Ie aplica una determinada funci6n lexica) y valor
(la(s) palabra(s) resultante(s)). Por ejemplo, aplicando la funci6n lexica Real}
a la llave promise se obtienen como valores fulfill, implement y carry out en
ingles; mientras que si esa misma funci6n se aplica en espafiol a la llave pro
mesa da como resultado cumplir (cf. las CA collocations) (22).

La Teorfa Sentido-Texto ha sido tenido una aplicaci6n lexicognifica en la
forma de un diccionario experimental a cargo del mismo equipo de Mel'cuk.
Esta es la filosoffa que subyace a la creaci6n del DEC para el frances. Por
ejemplo, la entrada correspondiente a desespoir ocupa 3 paginas a doble co
lumna. En ella se ofrece, ademas de la definici6n, la informaci6n gramatical,
el regimen sintactico 0 los ejemplos, toda una secci6n dedicada a la combi
natoria lexica de del lema, con 56 funciones lexicas, entre simples y com
puestas, y los valores asf resultantes, acompafiados de una abundante ejem
plificaci6n del uso en una secci6n aparte.

Llegados a este punto, quisieramos concluir este trabajo no sin antes ofre
cer, a modo de epflogo, algunas de las ideas basicas que 10 han vertebrado.
Tanto la fraseologfa como una posible disciplina "combinatoria" 0 "sintagma
tica" pueden reclamar perfectamente esta parcela del saber lingiifstico como
objeto de estudio propio. En cualquier caso, el fen6meno lexico de la coloca
bilidad es un tipo de restricci6n combinatoria en el plano sintagmatico. Las
colocaciones, en tanto realizaciones concretas de las posibilidades restringidas
de combinaci6n de las unidades lexicas de una lengua, entrarfan a formar par
te tambien de la "combinatoria". E, igualmente, por sus rasgos definitorios,
las colocaciones constituyen unidades fraseol6gicas de pleno derecho. En de
finitiva, las colocaciones son de una "triple" naturaleza, en tanto propiedad y
combinaci6n resultante, por un lado, y en tanto unidad fraseol6gica, por el
otro. Su caracter polivalente ha propiciado el desarrollo de dos enfoques con
trarios, pero complementarios, que, a su vez, se han reflejado en la distinta or
ganizaci6n y selecci6n interna de los diccionarios de colocaciones que exis
ten actualmente en el mercado.
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JUSTO MARl MOKOROAREN LANA ETA ERAGINA

Xabier Kintana Urtiaga

Jaun-andreok, agur:

Erdi Aroan, etxetik irtetean, zaldunek beren jauregien ate gaineko arma
rriei begiratzeko ohitura omen zuten, han ageri ziren sinboloak eta dibisak, be
ren leinukoen adierazgarri, beti gogoan izan, haiek ohorez gorde eta egunean
zehar beren eginetan zintzoki betetzen ahalegindu behar zutela oroitzeko, haie
kin, hil arteraino, ezin hautsizko lotura sentitzen zuten eta.

Gure egunotan ere badira antzeko pertsona batzuk, irudiz, sortzetik mar
katuak, bizitza guztian beren ustezko bideari beti zuzenki jarraikiak, behin
ere saihestu gabe. Gaur egungo zaldun ibiltariak ditugu horiek, egoera zaile
netan ere beren idealei eutsita, ingurukooi fideltasunaren testigantza parega
be bezain eskergarria eskaintzen jakin dutenak. Eta Justo Mari Mokoroa ho
rretarikoa ukan dugu, bataioan eman zioten izenarekin beti bat, hain justu ere.
Ez da harritzekoa, hortaz, hura ezagutu eta tratatu genuenongan ezin ezaba
tuzko oroitzapen sakona uztea, Gure Herriarentzako une ilun eta gaitzotan ar
gigarri.

Ni ere haren ikasle izan naiz, eta, zinez diotsuet, orain haren figura zuen
aurrean gogora ekartzean, iruditzen zait ez dela hil, oraino aitzinean dudala,
eta neure ondoan haren itzal argia orain ere sentitzen dudala, Axularrek Ber
trand Etxaus artzapezpikuarena sumatzen omen zuen bezala. Izan ere, utzi di
gun Ian erraldoiagatik, euskaldun guztiok Mokoroari asko zor badiogu, are
zordunagoak gara hura zuzenean tratatzeko aukera eta beragandik ikasteko zo
ria ukan dugunok.

Famili ingurumena

Justo Mari Mokoroa Muxika Tolosan jaio zen 1901.eko maiatzaren 28an,
gaur egun ia sinesgaitz egiten zaigun kristau famili giroan, izan ziren bedera
tzi seme-alabetatik zazpik behintzat bokazio erlijiosoa izan zuten eta.

Aita, Valeriano Mokoroa (1871-1941), gizon oso ezaguna zen Tolosan.
Herrian moldiztegia eta liburudenda zuen, baina horrez gainera, bazen idazlea
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ere. 1897an Damuba garaiz eta (1902/3) Aitortu egin bear! edo Guraso ba
ten estuasunak! komediak idatzi zituen. Azkuek Bilbon fundaturiko Euskalza
le astekarian hasiera-hasieratik parte hartu zuen Valerianok. Euskal-Erria al
dizkarian poema batzuk eman zituen argitara. Era berean, bere lehengusu txiki
Eduardo Mokoroa musikagileari eliz kantuen letrak ere egiten omen zizkion.
Bistan da, beraz, jainkozaletasunaz batera, euskaltzaletasuna ere etxekoengan
dik jaso zuela umetandik.

Lehen ikasketak bere jaioterriko aita eskolapioen ikastetxean egin zituen
1906.etik 1913ra bitartean eta, horrek gidatuko zuen, seguraski, bere bokazio
aukera egitera.

Mokoroa eskolapio

Bere erlijio-ikasketak egin ondoren, apaizgoa Irufiean jaso zuen Mateo
Mugiea Urreztarazu diozesi apezpikuaren eskutik.

Ondoko urteetan Zaragozan, Irufiean eta Txileko Santiagon aritu zen ira
kasle. 1933. urtean aita eskolapioen probintzialak, Pantaleon Gaideanok, Vas
eonia - Euskal Herriko Probintzia eskolapioa eratzea erabaki zuen. Hori dela
eta, nagusiak deituta, Txile utzi eta Aita Mokoroak I934.ean Irufiera itzuli be
har izan zuen. Lehen unetik Probintzialaren laguntzaile eta idazkaria izan zen,
eta Ian handia egin zuen Euskal Herriaren kultura eta hizkuntza eremuari ego
kituriko Probintzia berria antolatzen.

1936ko gerra zibila hasi zenean, segurtasunagatik Mokoroak Irufiea utzi
behar izan zuen. Ipar Euskal Herrian, Beloe-en egon zen babesturik. Hor zen
bait hilabete eman zuen, beneditar gazteei eskolak ematen, baina handik laster,
frantsesez oso ongi mintzatzen zekiela eta, Mathieu-k, Akizeko apezpikuak,
Diozesiko Apaizgaitegira eraman zuen. Han lau urtez jardun zuen irakasle.

I941eko apirilean Tolosara itzultzeko aukera izan zuen, egoera ezin tris
teagoan: aitaren hiletara etortzeko hain zuzen. Eskolapioen Orendaingo ko
munitatean sartu zen, baina ez zuen han luzaro iraun, gerra ondoko errepre
salien beldur. Horrela, urte bereko urrian berriz ere Amerikara joateko
ontziratu zen, Txile helmuga.

Bederatzi urte eman zituen han, lehen ere egona zen Santiagoko ikaste
txean. Ospe handia eman zioten lekuari aita Justoren frantses eta erlijio kla
seek. Han izan zen bitartean bertako euskaldun ernigrante eta erbesteratuekin
harremanak izan zituen, Estornes-Lasatarrekin batez ere.

1950ean Europara itzuli zen. Tafallan egotaldi laburra egin ondoren Ma
drilera bidali zuten, berak aitortzen zuenez, "bertan ezer ez egiteko".
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Euskal Herrira 1953an etorri zen berriro, eta oraingoan betiko. Tolosako
ikastetxean bi urte eman ondoren (1953-1955), Bilboko Calasanz Ikastetxeko
komunitatean sartu eta bertan hil arte iraun zuen, urte batzuetan, ikastetxeko
konponketa-lanak zirela eta, 1971ko ekain-iraila artean Iratxen eta 1985eko
maiatzetik 1987ko urtarrilera arte, Tolosan bizi izan arren.

Aita Mokoroa irakasle

Nik hemen ezagutu nuen aita Justo, 1957. urtean Eskolapioen Bilboko
Ikastetxeko Errektorea zelarik, neure 10 urterekin neure gurasoek batxilergo
ko sarrera prestatzera beragana eraman nindutenean. Gogoan dut oraindik ha
rekin izandako lehen elkarrizketa, eta haren aurpegi serioa.

Gizon argala zen, altuera ertainekoa, begi zorrotz barrendariekin. So egi
teko moduan aski nabarmen erakusten zuen bere adimen zolia. Ikasturte ba
tez frantseseko irakasle izan nuen, hamabost urte nituela. Eskola eta pedago
gia zaharreko maisua zen, baina erabat efikaza, eta beti ere bazekien ikasleok
errespetatzen. Eskolak arreta handiz prestatzen zituen eta testu-liburuez gai
nera, bere apunte, ohar eta fraseologia zerrenda mekanografiatuak ekarri ohi
zizkigun. Metodikoa zen eta klaseak argi azaltzen zituen, horretarako hitz ego
ki eta zehatzak bilatzen saiatuz. Baina ikasleongandik ere arreta eta ardura ber
berak eskatzen zituen, zorroztasunez. Azterketak zuzentzeko orduan ere ohi ez
bezalako eskrupulua izaten zuen, gauza guztien gainetik justizia gorde guran,
justutasuna, alegia.

Ez zen, egia esan, orain modan dauden maisu maitagarri eta hurbil ho
rietakoa; aitzitik, beraren eta ikasleen arteko urruntasuna mantentzen zuen,
konfiantza handiegirik eman gabe. Horregatik, behin ikasketak amaitu ondo
ren, ikasle-ohi gisa harekin harremanak izaten segitu genuenok, ezusteko ez
txikia izaten genuen, klaseetakoa ez bezalako aita Justo hura ezagutzean, gi
zatiarragoa, begikoa, gure eskari edo laguntza-eskeei beti erantzuteko prest,
euskaraz mintzatzean aparteko bokantza eta jatortasunaren jabe.

Oso barruan zeraman Frantziako irakaskuntzako Langue et civilisation bi
kotearen ezin hautsizko elkartasuna, hots, ez zegoela hizkuntza bat ikasterik
hura zerabilen herriaren kultura, literatura, historia, tradizioak eta ohiturak ere
ongi ikasi gabe, eta horien berri ere sarritan ematen zigun.

Harrigarria bada ere, oso gutxitan aipatzen zigun klasean euskarari bu
ruzko konturik, haren irakasgaia frantses hizkuntza izanik. Baina frantsesaren
egiturek horretarako aukera ematen zutenean, lantzean behin euskararekin kon
paraketa laburrak egin ohi zituen, hogeinaka zenbatzeko sisteman (laurogei =
quatre-vingts) edo gramatikazko beste xehetasunen batean, adibidez, baina
besterik ez.
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Gogoan izan behar da orduan Francoren garaian geundela eta, klandesti
nitate-giroaz gainera, bazuela gerra-denboran berak pasaturiko esperientzia la
tzen oroitzapena ere. Halere, beste irakasle batzuek esanda, Javier Eizagirrek
eta Jesus Etxabek batez ere, bagenekien oso euskaltzalea zela. Guztiek gorai
patzen zuten hizkuntzak ikasteko zuen zaletasun eta erraztasun handia; latin,
greziera eta frantsesez gainera, ingelesez eta alemanez ere mintzatzen zelako,
eta "seguraski, bera zela munduan euskara gehien zekiena".

Behin batean, aita Justoren urtebetetzea zela jakin genuen eta hura kla
sera heldu baino lehenago, arbelean "Zorionak eta urte askotan" esaldia ida
tzi genion, euskaraz zekien eskolapio bati hitz horiek nola idazten ziren gal
detu ondoren.

Hori ikustean, Mokoroak ezin ezkutatuzko poza hartu zuen, bere gelara
joan eta Labeguerie-ren disko bat ekarri zigun, garai hartan erdiklandestinoa,
jai txiki bat antolatzeko. Gogoan dut, gainera, zorionak hitzaren jatorri zaha
rra azaldu zigula, hots, horrek euskara zaharrean, 'txori onak' esan nahi zue
la, grekoek, erromatarrek eta antzinako beste herri batzuek egiten zuten beza
la, behialako euskaldunak ere hegaztien kantu, hegaldi edo bestelako
seinaleengatik etorkizuna asmatzen ahalegintzen omen zirelako. Eta ezer fal
ta ez zedin, erdarazko pajaros edo aves de mal agiiero esaerak, de mal augu
rioa esan nahi zuela argitu zigun, uste zahar berean oinarriturik, eta, etorki be
rekoa zela, halaber, euskarazko agur hitza ere, latinezko augurium-etik heldua.

Horra hor, hitz bakar batetik abiaturik zer nolako ondorio luzeak atera ohi
zituen Mokoroak, saskitik gerezi bat jasotzean, txortenak beste askorekin ko
rapilatu eta azkenean kate luzea kanporatu arte. Ikasleok, zer esanik ez, ho
riek guztiok entzutean are gehiago miresten genuen bera, aho zabalik, eta ha
ren jakituria itxuraz agortezina.

Funtsean, Justo Mari Mokoroa, ohiko euskaldun apaiza zen, tradizionala,
San Tomasen filosofiaren iturrian edana, mundu honetako bizitzari buruz ez
kor xamarra eta mistikarako nolabaiteko joeratxoa zuena. Bere buruarekin zo
rrotz eta estua izaten bazen ere, besteak epaitzeko, ordea, bigunago agertu ohi
zen, giza ahuleria txikiak kondenatu ez baina ulertu eta nolabaiteko umorez
justifikatzen zekiena. Aholku bila zetozkionekin, aldiz, zuhur bezain zehatza
izaten zen, eta inoiz gogorra ere bai, egiazko arazoak kortesiazko xurikeriaz
ezkutatu gabe.

Mokoroa euskaltzale eta idazle

XIX. mendearen bukaeran Donostia -Jose Manterola eta Serafin Baroja
ri esker, batez ere- euskal kulturaren gune garrantzitsua izan bazen ere, hu
rrengo mendearen hasieran, zuzia Tolosak kenduko zion neurri handiz, udako
madrilkeriaren poderioz hiriburuak lehenagoko euskaltzaletasuna aski galdua
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zuen eta. Ez ziren alferrik Tolosan bizi, besteak beste, Labaien, Lizardi, Jose
Ariztimuiio "Aitzol" eta Ixaka Lopez-Mendizabal bezalako idazle eta bultza
tzaile bikainak, gure kulturaren behialako garo-usainari hiriko giro kaletarra
ere eransten saiatuak. Eta, jakina, horrek ere bere eragina izan zuen Mokoroa
gaztearengan.

Valeriano Mokoroa ezagutu eta tratatu zuten guztien aburuz, hizlari eta
solaskide bikaina omen zen, eta mintzatzeko erraztasun horrek inoiz teatro-jo
kalari izatera ere bultzatu zuen (R. Azkarateren Ijituen kontratuba eta ezkon
tza-n, 1895ean). Ez da harritzekoa, hortaz, haren seme Justo Marik hizkun
tzaren adierazkortasuna txikitandik mirestea, eta mintzo zenean ere halaxe
nabarmentzea.

1920ko udan Eusko Ikaskuntzak bere II. Batzarra Iruiiean egin zuen.
Egun haietako batean biltzarkideak Iratxera joan ziren. Hango monasteriora
heldu zirenean Mokoroa gazteak egin zien ongi etorria. Guztiek abo batez go
raipatu zuten 19 urteko mutil haren euskara garbi eta dotorea.

Etorri handiz hitz egin ez eze, idatzi ere, halakoxe trebetasunaz egiten
zuen. Bere lehen lanak Donostiako Argian publikatu zituen. Geroago La Voz
de Navarra, Zeruko Argia eta Euskal Esnalea aldizkarietan ere idatzi zuen.
Apaltasunez "Ibar", "Iparralde " eta "Argizale" ezizenak erabili zituen. Txilen
zegoela Cure baratzeko loreak bilduma eman zuen argitara.

Bere Ian originalez gainera, aparteko maila lortu zuen Mokoroak itzul
pengintzan. Ez dira asko, egia esan, utzi dizkigunak, baina haren eskutik hel
duriko lanek benetako harribitxiak dirudite, bere hobezintasunean. Hi aipatze
ko, hor dira Iturralde y Suit-en Errotazuriko Urretxindorra (1924) eta
Campionen Erraondoko azken danbolinteroa, (1925) lanen euskal itzulpen bi
kainak. Mintzatzean bezala, idazterakoan, itzulpenetan batez ere, gogoan iza
ten zuen beti Axular zaharraren aholkua: eztitut bethiere eskritura saindua eta
doktoren erranak ere hitzez hitz euskarara bihurtzen: zeren euskara eta ber
tze hizkuntzak diferent baitira, gure hizkuntzaren barne-jeinua jagon nahirik,
erdal morrontzatik ihes egiteko.

Bere merezimendu nabariengatik Akademiak 1957ko irailaren 26an Eus
kaltzain urgazle izendatu zuen. Urtebete lehenago De vida 0 muerte. Opera
cion salvamento lantxoa argitaratu zuen, orduan hilzorian aurkitzen zen eus
kara aurrera ateratzeko proposamen zehatz batzuekin, herri-euskararen aldeko
apustua eginez. Antzeko jarrera aurkeztu zuen 1968an ere, bere Batasunari ba
tzuk agurka eta beste batzuk aurka txostenean ere, Euskaltzaindiak, hizkun
tzaren batasuna eztabaidatzeko antolatu zuen Arantzazuko batzarrean aurkez
tua. Ideia hauek guztiok Lengua vasca de hoy y de manana liburuan argitaratu
zituen 1971. urtean.

1979. urtetik aurrera ohorezko euskaltzaina izan zen.
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Zalantzarik gabe, Justo Mari Mokoroaren bi obra erabakigarrietako bat
Genio y lengua izan zen, gerra zibilaren bezperan argitaratua. Liburu gutxik
izan dute Euskal Herriaren historian honek bezalako eragina. Eta, egia esan,
plazaratu zen uneko giro politiko desegokiagatik, liburuak ez zuen zabaltzeko
bat ere aukera onik izan. Halere, ia-ia ezkutuan, eskuz esku eta ixilka-mixil
ka hedatuz joan zen, gerraondoko gazte-belaunaldiaren ezin utzizko gidalibu
ru bilakatu arte.

Obra horretan Justo Mari Mokoroak euskal nazioaren zutabe nagusia sei
nalatu zuen: hizkuntza alegia. Haren ustez, euskarak egiten gaitu euskaldun,
beraren bidez eskuratzen baitu gure jendeak bere pentsabide bereziaren ma
mia. Haren ustez, edozein herriren izpiritua hizkuntzan datza, eta bere min
tzaira galtzen duen pertsonak, harekin batera bere izaera eta naziotasuna ere
galtzen ditu erremediorik gabe. Horixe zen, hain zuzen, Campionen Erraon
doko azken danbolinteroa ipuinak, berak euskarara itzuliak, argi erakutsi nahi
duen ondorioa. AIde horretatik, zalantzarik gabe, Euskal Herrian Mokoroa izan
genuen aleman pentsalarien Volksgeist edo Herri-arimaren teorialari nagusia,
euskal nazioaren oinarri funtsezkoena euskaran zela aldarrikatu ziguna.

Arraza, odola, euskarazko deiturak eta hemen berton jaio izatea nazioa
ren zutabe nagusitzat jotzen ziren garaian, berak, euskalduntasunaren oinarria
hizkuntzan zetzala azpimarratu zuen ausarki, eta, beste kontsiderazio ororen
gainetik, euskaldunon helbururik behinenak geure hizkuntza salbatzea izan be
har zuela, gure naziotasunaren irauteko bide bakarra hortik etorriko zelakoan.
Horrek guztiorrek, noski, eragin zuzena izango zuen ondoko belaunaldien ide
ologia euskaltzaleagoan; Mitxelena, Krutwig, Txillardegi edota Arestirengan
batez ere.

Lexiko gaurkotuagoaz esanda, Mokoroak garbi intuitu zuen genetikak ez
ziola nazioari iraupena bermatzen, hots, arazoa ez zela ekintza biologikoa, kul
turazkoa baizik, eta, beraz, belaunaldien arteko lotura nagusia hizkuntzan erro
turiko munduikuskera berezian bilatu behar genuela. Sentimendu hori, gaine
ra, seguraski are nabarmenagoa zatekeen bere moduan, zelibatoagatik,
haragizko seme-alabak izateari uko eginda, bere bizitza osoa gazteriaren hez
kuntzari, izpirituak lantzeari, kontsakratu zion pertsona batengan.

Bere liburuan aita Justok, hegoaldeko Larramendi eta Aranaren garbiza
lekeriaren bide okerra barik, Iparraldeko euskaldunen pragmatismoa eta zen
tzu ona goresten zituen, Axular eredu, eta herri-mintzairarekiko errespetua
predikatzen. Etorkizunerako bide berriaren hasiera itxaropentsua, bestetik, or
duan Orixek kaleratu berria zuen Euskaldunak poeman zekusan, ilusioz bete
rik.
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Edonola ere, ezin ahantz dezakegu Genio y lengua bere garaiko produk
tua zela eta, beraz, ez gaitu harritu behar, gaurko begiekin ikusita, anitz pa
sartetan, ohitura eta moralari dagokionez batik bat, egilea integrista samar
agertzeak. Mokoroa bera ere horretaz konturatua zen eta halaxe aitortzen zi
dan bere liburua irakurtzeko utzi zidanean. Elizgizona zen aldetik, eta gerra
aurreko giro hertsi hartan, nazioaren izaeran erlijioaren garrantzia azpimarra
tuegi zuela onartzen zuen. Halere, gainerako atal gehienek ez dute gaurkota
sunik bat ere galdu.

Katakonba eta etsipen-urteak

Bere gaztaroan Gipuzkoako herrietan ezagutu eta bizi izandako euskal
giro jori eta aberatsa gaztelaniaren eraginpean belaunaldiz belaunaldi ezerez
tuz zihoala ikustean jadanik kezkatzen hasia bazen, geroago, gerrako eta ge
rra ondoko gertakariek sakonki hunkituko zuten aita Justo. Frankistek eginiko
era guztietako gehiegikeriek eta euskararen aurkako errepresio latzak -azken
denboretako errebisionistek; Jaime Ignacio del Burgok, adibidez, sinetsarazi
nahi liguketenez, egiazki holakorik inoiz izan ez arren- barne muineraino ika
ratu eta astindu zuten Mokoroa eta gure hizkuntzaren heriotzako ordua hurbil
zela pentsatzen zuen etsipenez.

Dakigunez, duda-mudazko etorkizunaren aurrean bitariko lagunak egoten
dira eta hori autobusaren etsenpluagaz irudikatu ohi da. Geralekurantz joan eta
hara heltzeko berrogeita hamar bat metro falta zaizkienean, autobusa bertan
dela ikusita, pertsona batzuek, etsipenez, haraino iritsi baino lehen autobusa
irten eta bera galduko dutela pentsatzen dute, eta horregatik ez dira ahalegin
tzen lasterka ibiltzen. Beste batzuek, ordea, egoera berean, korrika abiatzen
dira, azken istantean bada ere, autobusa harrrapatuko dutelako esperantzan.

Esan ohi denez, bitzuen artean zuhurrenak bigarrenetarikoak izaten dira,
hauek, arinka ibili ondoan autobusa galdu arren ere, hartan saiatuak eta aha
leginduak izateko kontsolakizuna behintzat izaten dutelako. Lehenengoetari
koei, ordea, beti geldituko zaie korrika ibili balira agian autobusa hartuko zu
ketelako zalantza mingarri bezain erremediogabea. Eta Mokoroak, jakina, ez
zuen horrelako alfer damurik nahi bere kontzientziaren gainean.

Zulo beltz hartan, halere, bazuten euskaltzaleek esperantzarako zirrikitu
bat: izan ere, urte haietan Israelen juduak jo eta ke ari ziren hebreera hila ber
pizten, eta horrek, Mokoroak berak aitorturik, zer pentsa ematen zien.

Baina lagun baikorregiek bestelako iritziak izan arren, Mokoroak, aldiz,
ez zuen pentsatzen, behin hizkuntza hilez gero, hiztegiak eta gramatikak hura
berpizteko aski izango zirenik. Horiek hezurdura eta, agian, inguruko giharre
ria eman ziezaioketen, baina, hala eta guztiz ere, ezingo zioketen itzuli lehe
nagoko arima bizia, barru-barruko jeinu eta izpiritu joana. Horretarako, zer-
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bait gehiago beharko zuen: herri-nortasun bereziaren ispilu diren esapide eta
ateraldi jatorrak. Eta, erabat galdu baino lehen, horiek guztiok jaso beharra ze
goela konturaturik, Ian horretan buru-belarri murgildu zen, historiaren autobus
iheskorra harrapatu nahian.

Mokoroa eta beste euskal idazle batzuk

Bizitza gehiena eskolapioen ikastetxearen barruan eman arren, bazuen,
horregatik, aita Justok harremanik bere garaiko beste idazle eta ikertzaileekin.

Esaera zahar bila zebilela, Mokoroak inoiz hitz bitxiak ere aurkitzen zi
tuen, maiz Azkuek bere hiztegian bildu gabeak. Behin holakoen zerrenda lu
zetxo bat prestatu eta Euskaltzaindira joan zen, berba haiek Azkueri eskain
tzeko asmoz, beronek bere hiztegiaren hurrengo edizioan erants zitzan.
Lankidetza desinteresatu honez gainera, ez dirudi euskalari erraldoi hauek el
karrekin harreman handia izan zutenik, lekeitiarra Bilbon egon zen bitartean,
Tolosakoak luzaro atzerrian bizi behar izan zuen eta. Lotura estuagoak izan
zituen, ordea, Lino Akesolo karrneldarrarekin eta Aita Zavala jesuitarekin, ho
nek bertsolaritza arloan egindako lanaren miresle handia zen eta.

Gabriel Arestik ere harremanak izan zituen J.M. Mokoroarekin. Elkarren
arteko tratua, ordea, ez zen oso beroa. Gogoan izan behar dugu bien artean
ideologia amildegi sakona zegoela: bata erlijiosoa eta kontserbadorea zen ar
tean, bestea, aldiz, agnostiko eta ezkertiarra genuen eta. Euskararen etorkizu
naz ere apostu bana egina zuten gainera: tolosarra betiko herri-euskararen al
dekoa; literatur euskara batuaren bultzatzailea genuen, aldiz, bilbotarra. Biak
idazle, baina bide erabat aldenduetatik abiatuak.

Edonola ere, jakin beharra dago Gabriel Aresti biziki interesaturik ibili
zela Mokoroaren lanagatik eta horretarako finantzabidea aurkitu ere bai. Aita
Justok hori egokiro eskertuko zion bere Ortik eta Emendik liburuaren atari
koan.

Orlik eta emendik

Izen honekin argitaratu zuen aita Justok, azkenean, 1990. urtean, bere
esalditegi ospetsua, haren bizitza osoaren emaitzarik landuen eta maiteena.

Gorago azaldu den kezkak bultzaturik, denbora galdu gabe, euskal esal
dien bilketa sistematikoari ekin zion gaztetandik Justo Mari Mokoroak. Job
sainduarena baino pazientzia handiagoarekin, liburu-aldizkariak arakatu, en
tzundako elkarrizketa interesgarriak, gogoan izandako esaldi bitxiak eta an
tzeko materialak biltzen hasi zen, horretan konta ezineko orduak emanez.

Bere bizitzan Mokoroak euskal hiztegitxo bat argitaratu zuen, haren apal
tasunagatik anonimoa, eta badakigu Diccionario Retana de Autoridades del
Euskera-n ere esku hartu zuela, baina hor izandako esperientziak ez zion as
korik lagundu bestelako Ian honetarako. Hiztegiek, alfabetoaren ordenari es-
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ker, hitzak sailkatzeko era jakina dute, baina esalditegiak ezin daitezke alfa
betoaren arabera ordena. Hortaz, urteak eman behar zituen Mokoroak bere
esaldi-hiztegirako antolaketa egoki eta praktikoa aurkitu arte. Azkenean, A.
Pinloche eta Ferdinand Brunot-en koadro eta aurkibideei esker, kategoria eta
kontzeptuen arabera sailkatu ahal izan zituen bere obrako ia 100.000 esaerak,
berrogeita hamar urte baino luzaroago hortik eta hemendik bilduak. Gogoan
izan beharra dago, gainera, zeregin hori informatikaren oraingo tresnak eta ba
liabideak merkatura heldu baino lehenago egin behar izan zuela, Ian mekani
ko izugarria leporatuz.

Gogoan izan dezagun, adibidez, bere obra burutzeko, 385 liburu aztertu
zituela eta badituela 1.266 pertsonaren lekukotasunak ere. Eta guztiak fitxetan
eskuz jarri zituen. Lanari ekin baino lehen kontsulta asko eta harreman ugari
izan zituen Espainiako espezialistekin, Casares edota Sabina de la Cruz-ekin,
adibidez.

Zorionez, azken urteetan Labayru elkarteak eta Bizkaiko apezpikutegiak
eskainiriko laguntzari esker, lehenagoko lana biziki erraztu zitzaion, mekano
grafiatzeko laguntzaileak, informatika-espezialistak etab. aldamenean izanik.
Ordenatze eta zuzentze-Iana, ordea, ez zuen inoren esku utzi nahi izan eta ber
berak gainbegiratu zuen guztia, azken xehetasuneraino, obrak guztira dituen
3.454 orrialdeetan zehar.

Lan hori Euskal Herrian inoiz agertu den liburu harrigarrienetakoa da,
euskalki, mende, Ianbide, egoera sozial eta giza sentimendu ororen ispilu, gure
jendearen arima sakona bere ateraldietan islatuz. Hortxe ageri zaizkigu geure
aurreko eta oraingo herritar askoren poz, haserre, neke, ilusio, etsipen, mali
zia, damu, osasun, aldarte, ironia, gose, egarri, nahi, gorroto, bekaitz eta egu
neroko gorabehera asko adierazteko esaldi eder bezain baliotsuak, eta horiek,
zer esanik ez, gaurko erdal giro maiz itogarritik urrunduta, aire freskoa biri
ketaratzeko aukera ona eskaintzen digute. Zinez egiazko urregorri printzak da
rizkion iturria dugu obra hori, idazle, irakasle, ikasle eta euskal kulturan sa
kondu nahi duten ororentzat zin-zinez gomendatzekoa. Esaera horietako asko
eta asko, Mokoroaren aurrikuspenagatik izan ez balitz, dagoeneko betiko gal
durik leudeke, berreskura ezineko espezie linguistiko gisa. Gure harekiko zo
rrak, beraz, betiko iraunen du, ez baita erraldoi-Ian hori behin ere ahantziko
euskaldunok diraugun artean.

Norbaitek esan dezake Mokoroaren obra behialako euskal kultura joana
ri dagokiola, eta artzain, baserritar, arrantzale edota olagizonen esaldi-ateral
diek ez dutela gaurkotasunik asko infomatika eta ikus-entzunezko hedabideen
garai honetan, hirugarren milaurtekoaren atarion.

Hori dioenak baina, seguraski ez luke inolako arazorik izango inguruko
erdarez mintzatzean eta harira etorriz gero, era honetakoak esateko: eso es ha
rina de otro costal, arrimar el ascua a su sardina, ir par lana y volver tras
quilado, sacar las castaiias del fuego, a buenas horas mangas verdes, un gra-
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no no hace granero pero ayuda al compaiiero, cabeza de turco, avoir une faim
de loup, charbonnier est maitre chez soi, revenir Ii nos moutons, Ie diable n 'est
pas aussi noir qu 'on Ie dit, it n'y a pas un chat, edo propre comme un sou
neuf, guztiok ere antzinako giro eta ohituren oihartzun garbiak izan arren. Ze
ren kultura, batez ere, iraganetik eta ingurutik helduriko tradizio propio eta
atzerrikoen metaketa baita, horiek guztiok geureganatzen dakigun neurrian.

Iraganeko oinarriek, gura zein gura ez, pisu handia dute oraina eta etor
kizuna eraikitzeko orduan, eta haien presentzia, fosil itxuran bada ere, egune
ro agertzen zaigu setati eta iraunkor, maiz hartaz konturatzen ez garen arren.
Hortxe ditugu, adibidez, espainierazko jueves, frantsesezko jeudi, ingelesezko
Thursday eta euskarazko ostegun eta ortzadarra, gure antzinako asaba zaha
rrek duela bi mila urte gurtzen omen zuten Jupiter, Thor edo Urzi orain er
diahantzien lekuko estali gisa.

Bestalde, gaur euskaldun askok ardura berezia izaten dugu erdal eredu
itxuraz unibertsal baina egiazki aski partikular batzuetatik aldentzeko, eta es
painol-frantsesen mintzamolde arruntak euskaraz onartu aurretik ingeles eta
alemanaren bahetik pasarazten ditugu. Mokoroak ez zigun prozedura hori inoiz
predikatu, baina bistan dago berak ere horixe zuhurki praktikatu zuela, ez bai
tzuen alferrik hainbeste mintzaira arrotzen berri, beti euskal senaren fabore.

Horrek ez du esan nahi, noski, tradizioa kutxa mugatu eta itxia denik.
Izan ere, usadioa egunero egiten baita, bizimodu eta ohitura berriak asimila
tzean. Ez dezagun ahantz, kasu, orain zahar eta klasikotzat jotzen ditugunak
beren denboran ere berri izan zirela, hots, antzinako tradizio guztiek noizbait
hasiera izan dutela. AIde horretatik, atzoko, gaurko eta biharko komunikatzai
Ie onek, idazle ezagunek eta plazagizon ospetsuek sortu, sortzen eta sortuko
dituzten ateraldi xelebreak metaturik geldituko zaizkigu, etengabeko lehiaki
detzan, maiz berria zaharrari tokia kendu nahian, hizkuntza biziaren altxorra
osatuz.

Mokoroa eta politika

R. M. Azkue, Julio Urkixo edo oraintsu joan zaigun Luis Villasante eus
kaltzaleak bezala, Justo Mari Mokoroa ez zen inoiz politikazaleegia izan. Begi
onez zekusan, hori bai, nazionalismoa, baina berotasun handirik gabe. Halere,
Jose Antonio Agirre lehendakaria zinez miresten zuen, haren jokabide gizatiar
eta kristauagatik. Gaztetandik, bere Genio y Lengua-n gogor kritikatua zuen
hizkuntzari behar adinako garrantzirik ematen ez zion ideologia hori, eta, egia
esan, Bizkaiko, eta batez ere, Bilboko abertzale tradizionalen kezken artean
euskara ez zen nagusia. Txistua, herri-dantzak, pilota, txapela, abarkak, iku
rrina, euskal deiturak eta axaleko beste ezaugarri batzuk inportanteagoak zi-
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ren orduan gure hizkuntza bera baino. Seguraski horregatik Mokoroak ez zuen
inoiz ohiko nazionalistengandik gauza handirik espero izan.

Aita Justo, Gurpide apezpikuagana

Bada Mokoroaren bizitzan pasadizo interesgarri bezain ezezagun bat,
Euskal Herrian Elizak izan zezakeen etorkizunaz zuen kezka nabariro erakus
ten duena. 1953.urtean Jon Mirande zuberotarrak "Gernika" aldizkarian Eus
kaldungoaren etsaiak izeneko saiotxo bat idatzi zuen, Eliza Katolikoaren xe
deaz. Obratxo horretan Mirandek kristautasuna, berez, erlijio arrotza zela
zioen, kanpotarra, Euskal Herrira ekialdetik juduek ekarria, eta euskaldunoi
askatzeko eta zoriontsu izateko bidea eskaini ordez, Espainia-Frantzietako eliz
hierarkien azpian egoteko eta ilunik bizitzeko moldea besterik ez zekarrena.
Horren ordez, behialako euskaldunen jainko-jainkosa zahar eta alaiak berres
kuratu eta horiexek gurtzea proposatzen zuen, hots, Urtzi, Mari eta gure mi
tologia zaharreko irudimenezko beste pertsonaiak.

Antzinako euskal paganismoa berpizteko fantasia xelebre horien artean,
ordea, Elizari eginiko kritika hura neurri batez aski arrazoizkoa zen, garai har
tako apezpikuak Francok berak aukeratzen zituela eta eliz buru askok euska
rari egiten zioten mesprezioa gogoan izanda. Hortaz, orduko kristau agintariek
frankismoaren politika zapaItzaileari eskainiriko onespen ageri bezain lotsa
gabe hartan Mokoroak euskaldun gazteriak fedea galtzeko bide arriskugarria
zekusan. Hori zela eta, behin Pablo Gurpide, Bilboko Apezpikuarengana jo
zuen, bere kezkak azaltzeko asmoz. Horretarako, idatziz, Miranderen lantxo
ari buruzko iruzkina eraman zion, zuberotarraren Ian hura, euskara errazago
an egina eta gazteen artean hedatuz gero zer nolako kaIte izpiritual handia egin
zezakeen azaltzeko. Bide berean, bere izkribuan Elizari Euskal Herriaren nor
tasunaz, kultura eta hizkuntzaz bereziki, gehiago arduratzeko erregutzen zion,
euskaldun jendea erlijiotik urrundu baino lehen.

Ongi igarri zuen Mokoroak, igarri, zer zetorkeen. Gurpide frankistak pro
posamena eskuan hartu bai baina horregatik ez zion inolako kasurik egin. Urte
batzuk geroago, 1968an, hirurogei apaizek Bizkaiko Seminarioan itxialdi so
natua egin zuten, protestan, Eliz agintariei Francorekiko jarrera hura aIda ze
zaten eskatuz. Bilboko apezpikua, atsekabez nonbait, urte berean hil zen. Ha
rrezkero, Mokoroak susmatu bezala, erlijio krisi handia hedatuko zen gure
Herrian.

Mokoroa euskararen batasunaren aurrean

Gauza jakina denez, aita Justo Marik ez zuen inoiz euskararen batasuna
onartu. Eta arazoa ez zen hura "gaizki egina" zelako, hots, eredu estandarrak
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euskalkien arteko oreka ondo' lortua ez zuelako edo hautaturiko deklinabide
edo aditz sistemari gaizki zeritzelako. Kontua bestelakoa zen, oinarri-oina
rrizkoa: haren iritziz, euskarak ez zuen batasunik behar.

Gaurko ikuspegitik pentsaezina litzateke euskarak irakaskuntzan, litera
turan, administrazioan eta hedabideetan lortu duen garapena, aurretik batasu
nik izan ez balu. Baina Mokoroa, autonomiaren lehen hamar urteak ezagutu
arren ere, adinez, izaeraz eta pentsaeraz autonomia aurreko gizona genuen.
Bere bizitza ia osoan ez zuen espainiera eta frantsesa besterik ezagutu ofizial
Euskal Herrian. Berak, latinaz gainera, hizkuntza horietan jaso zuen, funtse
an, zeukan kultura guztia, eta horregatik nekez burura zekiokeen euskarak
inoiz horien tokia bete ahalko zuela amestea.

Hori dela eta, bere garaian ezagutu zuen errealitateak erakutsi zionez, kul
tura nagusirako, zientziarako eta zeregin ofizial guztietarako, euskaldunok jada
bi hizkuntza landu eta batu horiek genituela ontzat emanda, eta horren aurka
egitea alfer-Iana zelakoan edo, euskarari beste leku bat utzi nahi zion; geldi
tzen zena, hain zuzen: bihotzekoa, senide eta lagunen arteko txoko kuttuna,
barru-barruko sentimendu ezkutuak adieraztekoa, afektibitate-habiatxo gisa,
hots, oinarri-oinarrizko giza harremanetarako hizkuntzari dagokiona. Eta mai
la horretarako, noski, aski zen tokian tokiko euskarari eustea, inolako batasu
nik egin gabe ere.

Belaunaldi berriek jarrera hori kritikatu zioten, Lizardiren bideari jarrai
kiz, euskara orotarako hizkuntza, edozer esan eta azaltzeko mintzaira izatea
nahi eta behar zutelako, baserri giro apaleko iratze-usaina zerion euskara hura,
ordura arteko maila apaletik lehenbailehen jaso eta kaleko mintzaira, hiritar,
eskolako, unibertsitateko bihur zedin. Eta bere buruaren adierazle eta azaltzaile
ere baL

Ordudanik jende anitz aritu da egokitze-Ian horretan, gure hizkuntza ze
regin goragoetako egokitzen, eta ondorioak begien bistan ditugu gaur egun:
testu eta literatur liburu ugari, aldizkariak, egunkaria, hiztegiak, entziklope
diak, zientzi irakurgaiak, ordenagailu-programak etab. Mokoroaren garaian ne
kez sinestekoak.

Noski, orain inork ez du hori guztiori zalantzan uzten, baina, gaur egun
badakusagu hori ez dela nahikoa, horrez gainera, Mokoroak azpimarraturiko
arloa ere berreskuratu eta landu beharra daukagula: giza harremanetarako eus
kara, jolas-hizkuntza, maitasun eta sentimendu-hizkuntza. Eta hori ezin deza
kete hiztegi arruntek, gramatikek edo zientzia liburu hotzek eman.

Aita Justoren kezka horren barruko arrazoi handia argi ikusten dugu gaur,
eta luzaro zokoraturiko edo ahantzi xamar izandako arlo hori berriro bultzatu
beharra planteatzen dugu orain guztiok. Eta hor, zer esanik ez, euskalkiek, he
rriko euskarak, etxekoak, ezin utzizko tokia dute hizkuntza mintzatuan.
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Edonola ere, ez nuke nahi Mokoroaren apologista hutsa izan nahi. Beraz,
zilegi bekit hemen haren lanari formazko kritikatxo bat bederen egitea, hari
bizi zenean errespetu osoaz adierazi nion berbera. Argi baitago, euskara ba
tuaren premia ukatzean, konturatu gabe Justo Mari kontraesan aski larrian ero
ri zela. Horren frogarik nabarmenena bere esalditegian bertan aurki dezakegu.
Bistan da goi mailako liburu horretako esaera bereziak euskara hobetu nahi
zuten euskaldun landuei zuzenduak zirela, hots, euskara askotxo eta ongi da
kitenentzat egin zuela bere obra. Halere, esaera horiek azaltzeko orduan, eus
kara baturik ezaz, erdara batuan eskaini behar izan zituen, paradoxaz, gure hiz
kuntzari, adierazgarritasunik handieneko arlo horretan inondik ere behar ez
zuen erdal menpekotasuna pairaraziz. '

Horrela, espainol batek a perro flaco todo son pulgas entzun edo esaten
duenean, ez zaio burura etortzen, aldamenetik uxatu ezineko konpainiako
dama gisa, hori frantsesezko aux chevaux maigres vont les mouches esaldia
ren adierakidea dela, frantsesak bere houx, grenouille edo beurre argitu edo
definitzeko orduan euskarazko gorostia, igela edo gurina hitzetara jotzen ez
duen bezalaxe. Hau da, erdalduna bere hizkuntzan buruaskia da, baina Moko
roak hautaturiko bideak euskaldunok, erdararen morroi egiten gaitu nahitaez,
horixe besterik ez baita, azken finean (sermolariak) neskatxak eta mutillak
hartu ditu aboan esaldiaren ondoan "ha sacado a relucir" edota baten bati ba
rruko gibelak estutu deutsazuz-en argigarri, irakurle euskaldunari hori erda
razko "jQue bien Ie has puesto las peras al cuarto!" edo "jque bien Ie has me
tido en cintura!" dela azaltzea, gure erreferentzi hizkuntza nagusia, berriz ere,
espainiera jarrita, euskara ongi jakiteko, antza, euskaldun guztiok, bai eta ipa
rraldekoek ere, espainolez jakin behar bagenu bezala.

Ene ustez, kritika hau berak ere ongi ulertzen zuen, baina formulatu ge
nionerako esalditegia aurreratuegia zeukan, eta horren arabera definizio guz
tiak aldatu behar izan balitu, segur da ez zukeela bere obra behin ere argita
ratuko, eta hor ere, jakina, hobea onaren etsai. Gure artean, gainera, ez da hori
kasu bakarra izan, lehenagoko kultur inertziak eraginda.

Aita Justoren ikasleak

Haren ikasle izandako asko, behin eskolapioen ikastetxea utzi eta gero
ere, sarri joaten gintzaizkion bisitan. Maiz solas egitearren, beste batzuetan
hizkuntz arazoetan aholku bila, gure lehen euskal zirriborroak berrikus eta zu
zen zitzan, eta inoiz gizarteko edo euskararen arazoren bati buruz mintzatze
ko ere bai. Beti ere, gramatika-gorabeheretan, literaturan eta fraseologia ere
muan argitasunak, aholkuak eta iritzi oso interesgarriak eskaintzen zizkigun
harengana jotzen genuen guztioi.
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Izan ere, era guztietako ikasleak izan zituen, haietako batzuk aski ezagu
nak. Adibidez Gregorio Monreal, Euskal Herriko Unibertsitatearen lehen
errektorea izandakoa, Juan Jose Pujana, Eusko Legebiltzarraren buru-ohia, An
dolin Eguzkitza idazlea, Ramon Zallo, aurrekoa bezala EHUko irakaslea, Pa
txo Unzueta kazetaria eta Adolfo Arejita idazle eta Deustuko Unibertsitateko
irakaslea, Segundo Oar-Arteta eta Labayruko beste kide batzuk ahantzi gabe.

Euskaldun berrioi buruz Mokoroak sentimendu kontrajarriak zeuzkala
esan liteke. AIde batetik, noski, poza ematen zion bere ikasle izandako batzuk
asaben hizkuntza galdua ikasten ari zirela ikusteak. Baina, bestetik, oso ezko
rra izanik, euskara, benetako euskara jatorra, nahitaez amaren bularretik edos
ki behar zela uste zuen. Euskaldun askok txikitako euskara erabat galdu du
tela eta beste anitzek ahoz eta lumaz erdaraz oso ongi -eta berbera dateke
horren adibide bikainena- eta euskaraz baino hobeki egiten dutela ohartu gabe
nonbait, berak ez zuen sinesten euskaldun berriak euskara behar bezala min
tzatzera inoiz hel zitezkeenik.

Iritzi hertsiegi horrekin, beharbada, euskal alorretik izpiritu ahuleko ikas
leren bat uxatuko zuen, eta baten bati euskalduntzeko saiorik txikiena ez egi
teko aitzakia ezin hobea eman ere bai, euskara ikasten jardutea alfer-lana eta
ezin lortuzko helburua izango zelakoan. Baina beste askorengan, ordea, aita
Justok erakusten zuen ezkortasun hura egiazko erronka bihurtzen zen, eta di
zipulu horiek ekinaren ekinaz ezina egingarri zitekeela frogatu nahi zioten
maisu zahar egoskorrari, nolabaiteko paradoxa erabiliz, arrazoirik ez zuela
konturatzean pozteko arrazoia behintzat izan zezan.

Azken urtea

Esan liteke bere izpirituko haur kutunaren jaiotza ikusteko irrikak ia 90
urte arte mantendu zuela bizirik Mokoroa. Ortik eta emendik argitaratzeko, jo
eta ke aritu behar izan zuen lanean, eta horrek, izugarri ahuldu zizkion zahar
tzaroko azken indarrak, argia emateko bere burua erretzen duen kandela piz
tuaren antzera. Bere liburuaren haurdunaldi neketsuaren zorioneko erditze poz
garriarekin, ordea, lasai gelditu zen, behin baino gehiagotan zeharo etsirik
egona baitzen, bere bizitzako obra nagusia inoiz argitaraturik ikusiko ez zuen
beldurrez.

Bizitza luze bezain emankorra izan ondoren, 1990eko azaroaren 7an, Bil
bon itzali zen, Deustuko San Sebastian doktorearen klinikan, bere 89 urteekin
burua oraindik asmo eta xedez beterik zeukala. Hileta-mezan Juan Mari Uriar
te apezpikuak Orixeren Euskaldunak poemako bertso batzuekin eskaini zion
azken agurra.



GENIO Y LENGUA, euskal arima,
ETA EUSKALDUNAK POEMA

Joxemari Aranalde

Andra-gizonok, agur: Bilbo haundiari eta Bizkaia osoari zor diodan be
girunez hasten naiz agur horrekin. Gustatu ere, berriz, asko egiten zait. An
drazkoaren lehentasuna gustagarri da beti. Eta egungo giroari dagokionez, be
rriz, ez dago zer esanik. Emakumearen mendea izan dela esan du norbaitek
amaitzear dagoen hau. Nik, etorkizunekoa, halakoa izango dela esango nuke.
Dena dela ira gana eta daitekeena daitekeela etorkizuna, nik gustora egiten
dudala "andra-gizonok" agurra. Eta gainera, tokatu egiten zela gaur horrela
egitea.

Egilea

Serio-serio hasten dut nire berbaldi edo hitzaldi edo solasaldi hau, Genio
y lenguaren egilea ere hala baitator. Serio, eta benetakotasun guztizkoz dator
bihankako hau.

Eta nor dugun bera? Ez dakigu. Ez dago izen-deiturarik. Sasi-izen baten
pean mozorroturik dator, eta nor den ez baina, zer den esaten digu bakarrik.

Hona: "IBARek, abertzale ezezagunak, euskeraren egoerak larriturik da
goenak, hitza eskatzen du herriko plazan, bere ahotsa entzunerazteko". Ez
omen da izanen kalitatekoa haren hitza, baina "bai zina eta ordain bilaketarik
gabe esana, eta komeniko omen entzutea, akaso".

Horrelakoxe jendetasunez dator dena delako bi hankako hau. Ez dio ino
ri hitzik kentzen. Txanda eskatzen du bakarrik. Eta ez du eskatzen bera izen
dun delako. Abertzale kezkatu bat izatea du bere titulu bakarra.

Bestalde. "Pizkundearen ontzian edozein bat besterik ez da bera, dehadar
bat egitera datorrena denei, pilotu eta marinel, nondik jo esateko, eta gero, bes
te guztiekin batera, boga-boga eginez jarraitzeko".
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Deiadarra bai, dio berak, "izan daiteke garraisi baten antzekoa, larritasun
gehiegitxoz bezala egina". Ez omen, ordea, harritzekoa hori. Izan ere, buelta
rik gabeko ondamendi baten aurean, nola hartu neurria esanari eta ohiko mol
deetan egin berba? Sendimenduek gainez dagitenean, zein da gauza hitzak be
ren arauetan errendiarazteko? Eta "zenbat eta garratzagoa mina, orduan eta
zakarragoa garraisia", dio gure Ibar-ek.

Zeini ez dio gogorarazten azken esaldi horrek harako Xalbadorren "Ni
garra begian" kantaldi hura, hemen Ibar-ek darabilen gai berarekin ondua? Ar
tzaina ere, behar bezala mintzatu ez balitz bezala, "barkamendu" eske hasten
zaio entzuleari. Hona:

"0, entzule maite, otoi barkamendu,
ez badut bozkarioz kantaldi hau ondu!
Jostetako gogoa dautate ekendu,
Aunitz Maite duenak aunitz sofritzen du". ("O.M.", 225)

Eta jakina, "zenbat eta garratzagoa mina, orduan eta zakarragoa garrai
sia". Artzainari eta gure euskaltzale ezezagunari sentimendu bertsuek sorta
razten dizkie euskararen egoerak.

Eta herriko plazara hitz-eske datorren gure abertzalea ere, artzaina beza
laxe, jakinaren gainean da "delikatua" duela suieta. AIde batean zabarrak eta
euskarari eskerrik ematen ez diotenak daude, eta ia-ia kaltegarri ere badela
uste dutenak gure hizkuntza xahar hau, munduan luzitzeko. Hauek, arazoa ai
tatu hutsarekin, muturra jarriko diotela badaki. Bestaldean, berriz, nolahalako
zaletasuna erakusten dutenak eta euskararekin pikardiak egiten ari direnak
dauzka. Hauek ere min ditzake beren hutsak nabarmentzean. Beraz, bi aldee
tatik sor lekiokeela sua badaki. Ez dator, beraz, txoro-txoroan herriko plaza
ra, luzimendu eta txalo bila bezala. Ongi badaki non sartzen den.

Hala ere, eragozpenak eragozpen eta nozitu beharrak nozitu behar, "gar
bi hitzegitearen beharra" hotsegiten du, hori omen da-eta "salus populi", "he
rriaren osasuna", nahiz eta norberak nozitu behar izan bere gandorrean. Egia
ren saria bakarrik nahi du beretzat. Hau da, askatasuna. Ebanjelioaren hura du
bere lema: "Egiak egingo zaituzte aske".

Ikus, bada, nolako zintasunez eta nolako asmoz datorren bere mozorro
pean gorderik gure tolosar fina. Bai, Ibar, jaun bat dugu eta Gipuzkoako To
losako semea, fraile eskolapioa eta apaiza, Justo Mari Mokoroa eta Mujika
izen-deituraz. Tolosakoa izanda, abizen ospetsuagorik nekez izan zezakeen
gure Ibar jaunak.

Euskaltzale zina eta fina izana dugu bere bizitzan Justo Mari Mokoroa
jauna. Eta besteak beste, hor dago lekuko bere ORTIK ETA EMENDIK obra
itzela, gaitza, bere bizitzan zehar bildutako esamoldeen bilduma ikaragarria.
Larogeita hamar milatik gora baditu, ni oso ahaztua ez banago. Bada zerbait.
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Eta guk eskuartean dugun GENIO Y LENGUA hau ere harena da, guz
tiok dakizuten bezala. Ikusia dugu nolako asmoz datorkigun egilea, eta ikus
dezagun orain zer dakarkigun.

Gariarekin aurrez-aurre

Esan dugun bezala -eta zuentzat ez zegoen esan beharrik ere-, euskara
ren egoera du gai Ibar jaunak "Genio y lengua" liburuan. Ikus nola plantatzen
den gaiaren aurrean. Baieztapen bikoitz honetatik hasten da: "Euskararen era
bilera gero eta murritzagoa. Literaturgintzaren beherakada". Hori da Ibar jau
nak 1.935ean ikusten duen egoera. Gero eta gutxiago hitzegiten dela eta gero
eta gutxiago idazten ere.

Hori aitortu eta gero, ohar honekin dator: "Bi gertakizun mingarri horiek,
Hego-Euskalerriari dagokionez dira egin guztizkoak". Beraz, bestela ere bere
ziak dauden Iparra eta Hegoa, euskara kontuan ere berezita ikusten ditu gure
Ibar Jaunak. Eta nola bereziak gainera! Gero ageriko.

Gero eta gutxiago hitzegin, gero eta gutxiago idatzi. Horra gertakizun bi
koitza. Eta bi gauza horiek elkarri lotuak egon, berriz, Ibar-en esanetan. Eta
nola ·lotuakl Entzun gure tolosarrarena: "bizi nahi duen hizkuntza bat, beste
hizkuntzen pareko literaturarik gabe, galdua da nahitaez".

Jendeak hitzegin dezan, berriz, ez omen da aski esatea, eta eskatzea, eta
agintzea. Ikusia omen dago hori. Hor omen dabil herria mitinetatik mitineta
ra, eta neurri batean erakusten omen du interesa hizkuntzarentzat; baina era
bilera gero eta urriagoa omen da. Metodo horiek ez omen dute balio.

Benetan "euskalduntzea", "herritzea" omen da, "heziketarazo berezi bat"
omen, geroago luze eta zabal adieraziko zaigunez. Pertsonaren bamean eske
bat sortarazi behar da Ibar-en iritziz, euskararen erabilera segurtatuko bada.

Idatziari dagokionez, berriz, ez dago konforrne Aitzol jaunarekin. Beste
tolosar honek, noski, zera omen dio: "irakurle-eskasia omen dela literaturaren
eskasiaren kausa eta euskal publikoaren hoztasun glaziarra". Egia omen da,
bai, Aitzolen esanetan, zenbait idazlek ere baduela errua irakurlearen atzera
egite horretan, "euskara sujetibista eta norberaren modurakoegia" erabiltzea
gatik. Gainera, Aitzolek dioenez berriz ere, "gure literaturaren zati haundi bat
artifizialegia omen da... berezkotasun gutxikoa, bizitasunik eta guritasunik ga
bea".

Azken honetatik hasi behar zuela esaten dio Ibar jaunak bere herrikidea
rio Literaturaren akatsetatik hasi behar zuela, horren ondorio delako publikoa
ren hoztasuna eta irakurlearen urritasuna, eta ez urritasun hau literaturaren es
kasiaren kausa.
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Eta akats horiek salatu ondoren, galdera bikoitz honekin uzten gaitu: iku
sia ikusita, ez ote daiteke esan, edo baliapide eskasak erabili ditugula, edo ez
dugula jo bide zuzenetik?

Eta arazoaren planteamendu hau, ohar garrantzitsu batekin bukatzen du
16-17. orrialdeetan: "Ez omen duela, alegia, naziotasun baten izenean -nahiz
hori bidezkoa izan- defendatzen euskara salbatu beharra, zibilizazio bikain ba
ten izenean baizik, euskara baita zibilizazio horren hodi, eta eragile, egiazko
balioen gailur eta jasotasun baten ikur den zibilizazio bat". Hona beraren hi
tzak: "(El euskara es) vehfculo e instrumento de una "civilizaci6n" excelsa;
cuspide de genuinos valores; signa de elevaci6n".

Balio horiei eutsi beharrez defendatzen du gure Ibar jaunak euskara, eta
"euskal arima desitxura eta degenera ez dadin". Horra Ibar jaunaren pentsa
mendua.

Hizkuntzaren balioa

Esan digu zergatik eta zertarako defendatzen duen euskara gure idazleak.
Berriro esango digu hurren kapituluan, 23. orrialdean, "patriota-moralistari
-horrela definitzen du bere burua- ez zaizkiola interesatzen euskal herriaren
ezaugarriak, euskaldunak direlako. Apartekoak eta eredugarriak direlako inte
resatzen zaizkiola, eta horiek ordezkatzera datozenen aldean askoz goragoko
ak direlako, eta edozein aldaketarekin galduan aterako gainatekeela ikusten
duela".

Euskal jeinuak edo arimak sortu duen zibilizazio hori horrelako dohainez
josia ikusten du, eta orain jakinarazi nahi digu, hizkuntzak zer harreman duen
balio paregabe horiekin, edo euskal jeinuarekin.

Zientifikoki, edo zehaztasunez hartuta, "ez omen dira gauza bera hiz
kuntza eta 'herri baten arima"'. Beraz, beroarena kendu beharra omen legoke
bi gauza horiek berdin egiten dituenari; baina ez omen gehiegikeria haundia
biak berdin egite hori.

Izan ere, linguistikaren esanetan eta Saussure jaunaren hitzetan, "jeinu ko
lektiboaren fruitua" omen da hizkuntza; baina hau ere haren eragile da, eta
moldatzaile, eta gordailu. Biek egiten dute, beraz, elkar: jeinuak hizkuntza eta
hizkuntzak jeinua. (Zuluaga jaunak ere hori zioen atzo).

Zer izen eman diote greziarrek? Idioma, hots, "norberarenena eta norbe
rezkoena". Herri-jeinuaren pentsamena eta sentimena hizkuntzak erakusten
ditu, eta eraikitzen eta hornitzen. Haatik esan ahal izan omen zuen Sevillako
magistral Gurbindo deituak, "hizkuntza kanbiatzen duen herria, degeneratu
egiten dela". Jeinuaren moldatzaile den hizkuntza galtzean, beraz, jeinua bera
ere galdu egiten da.
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Ondorioz, ez gaitezke harri entzutean hizkuntzaz aldatu den elkarte horri
jokabideak ere aldatu egin zaizkioIa, eta txarrera aldatu zaizkiola. Oraingoan
Irufieko apezpiku den Lopez Mendoza jaunaren hitz batzuk hartzen ditu, esan
duenaren aIde, Artura Campion zenak eta A. Intza zenak entzundako hitzak
eta Doneztebeko Euskal Egunak liburuan jasoak. Haren esanetan, eIizbarruti
hartako zenbait lekutako hoztasuna elizako gauzetarako eta zabarkeria ohitu
retan, euskara galdu zutelako omen ziren. Horra hitzak, euskararentzat inola
ko atxikimendurik ez zuen jaun batek esanak, euskaraduna ere ez zen jaun ba
tek esanak, Ibar jaunak azpimarratzen duen bezala.

Ikus, beraz, zeinen estuki lotuak dauden euskara eta euskal jeinua. Hiz
kuntzaren galerek, jeinuaren galera adierazten dute; jeinuaren galera, zibiliza
zioarena, zibilizazio bikain batena, ordezkatzera datozkeen zibilizazioak bai
no askoz hobe baten galera. Hori hondamendia!

Nola ez larritu eta kezkatu gure "abertzale moralista" -horrela bataiatu
digu berak bere burua- neurri horretako egoera galgarri batekin? Haatik iri
txiko da ondorio honetara: "Euskaradun garen neurrian gara euskaldun".
Hona beraren hitzak: "tanto tenemos de vascos cuanto tenemos de euskal
dunes".

Euskara galduz gero ez dago euskal jeinurik eta ez dago euskal zibiliza
ziorik. Eta nik erantsiko nioke, Ibar bera gidari dudala, ez dagoela zer salba
turik ere "abertzale-moralista" batentzat. Baina Ibar jaunak salbatu nahi du zi
bilizazio hori, eta logika horren barnean bidezkoa den galdera hau egiten du:
"Zer egin euskarari bizirik eusteko?"

Bada arazorik eta ozporik

Mila modutako eragozpenak dauka gure hizkuntzak eta beraren iturburu
den "euskal-arimak", edo Orixek esango lukeen bezala, gure "erritasunak".

Itsuak berak ikus dezakeen zerbaitetatik hasten da gure Ibar jauna. Eus
karari mugak hersten ari zaizkio. Batez ere Araba eta Nafarroa behatzen ditu
gure tolosar honek. Ordutsu arte euskaldun izandako zenbait herri, guztiz er
daldunduak daude. Sailak, beraz, gero eta urriagoak gure hizkuntzak.

Hala ere ez da hori okerrena gure tolosarrarentzat. Bada gaitz txarra
gorik. Zeinek ez du ikusten, esate baterako, guraso eta seme-alaben artean
dagoen aldea euskararen erabileran? Zenbat soildu den hizkuntza batzueta
tik besteetara! Hiztegian aIde haundia dago, eta espresabideetan askoz haun
diagoa.

Hemen, "Genio y lengua" honetan, ageri da idatzia lehenengo aldiz, eus
kal hiztunon "itzultzaile" izaera hori. Horrek erakusten omen du ederki, zein
den gure lehenengo hizkuntza eta zein bigarrena. Horrek duen arriskuarekin,
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noski! Laister galduko omen da horrelakoaren ezpainetatik, bortxaz bezala ate
ratzen zaion hizketa hori. Gogorra da Ibarrek ateratzen duen ondorioa, eta kez
kagarria guztiz.

Eta industriak sortarazi duen arazoa ere hor dago. Batetik herri txiki eus
kaldunenetatik hiztunak lapurtzen eta erdal giroan sarrarazten, eta bestetik hiz
tun erdaldunak ekartzen hona.

Bestalde, eskolan eta unibertsitatean eta komunikabidetan lekurik ez eus
kararentzat. Hor dago hori ere. Ez nolanahiko arazoa!

Hala ere, etsairik haundiena, "kultura" edo "zibilizazio" arrotza da iba
rrentzat. Gainera, "kultura arrotz" hori "aurrerapenaren berrikuntzekin" baita
tor. Eta horretan bai ez dagoela erdibiderik: edo hartzen ditu eta euskaldun
durik erabiltzen aurrerapenaren tresnak gure herriak, edo beroriek jango digute
gure naziotasunaren esentzia, eguzkiak behelainoa bezala.

Eta arroztasunaren edo arrozkeriaren arrisku horretan bada elementu bat
bortizki salatzen duena behin eta berriz, eta berriz. Nik, hitz bakar batez, di
bertsioa esango dut; eta hark, batez ere, bi hitz hauekin adierazten du: "baile
y canto exotico", dantza eta kanta arrotzak. "Mota kosmopolitak" deitzen ditu
beste nonbait. Entzun gure Ibar jaunaren erretolika: (bere horretan irakurriko
ditut, besteak beste, iparretarrok, guk zuena (edo nik zuena) ez bezala, ederki
ezagutzen baituzue gure erdara) "son estos los dos disolventes mas energicos
y temibles de la nacionalidad vasca; el uno como elemento de degradacion, el
otro como agente de deseducacion" (57 or.). Eta dantza degradatzaile hori pla
zan egiten baita, hala dio: "de 10 que no hay noticia en nuestra historia es de
que la dignidad "social" se hubiera jamas degradado hasta el extremo de otor
gar alvicio derechos ciudadanos, tolerandolo en la plaza publica, con disfra
ces ni sin ellos" (58 or.). Oraingoan musikarekin sartzen da. Aditzen ditu epe
lak. Entzun: "Avance consiguiente (dantzarekin datorrenak, alegia) de la
musica de importacion, sensual y arrabalera, embrutecedora y viI" (60 or.). Eta
guzti horrekin batera, "EI exhibicionismo femenino, que la complicidad del
otro sexo amenaza convertir en plaga social; libertad irrefrenada e incontrola
da de las promiscuidades juveniles; "flirt", pasatiempo..." (159 or.). Buka de
zadan beste parrafo eder honekin: "Vascos cristianos que proclaman no que
rer ser otra cosa mas que tales... , pero que hollando el evangelio y la vasqufa,
reservan la "danza" (azpimarratua) para el espectaculo, la ceremonia y el rito,
y adoptan el baile (azpimarratua) para el uso y la expansion" (86 or.).

Horiek dira, horiek, esanak eta esateko manerak! Ezagutzen genituen guk,
baina ahaztuxeak neuzkan nik. Ahazteko hobeak ez al dirudite?

Badu, beraz, entzule, gure "euskal zibilizaio" bikainak eta gure hizkun
tzak arazorik eta erasorik.
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Oker haundiak
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Cenio y lengua liburuan salaketa asko da. Ez dezagun ahaztu, herriko pla
zara hitz-eske datorrenean, ez datorrela txalo bila gure Ibar, ezta ere bere bu
rua erakustera. Egia esatera dator, kosta ala kosta, egia omen dugu-eta aska
tasuna ekarriko diguna. Horregatik edo, salaketa asko eta haundiak egiten ditu.
Entzun berria dugu bat. Grain datorrena da beste bat, eta ez goxoena.

"Literatura gintzaren aldrebeskeriak" izan zezekeen izenburu salaketa ho
nek. Hegoaldearentzat da bakarrik. Iparraldeak ez du horretan ogenik. Aldez
beste, eredugarria da Bidasoaz bestaldekoen ihardun literarioa.

Eta, hain zuzen, bere salaketa, Larramendi eta Axular konparatuz hasten
du, eta zabaltzen. Nola da posible, galdetzen du gainera, iparraldekoek ordu
rako mende osoan literatura gintzan ihardutea eta hegoaldekoek haieri ez se
gitzea eta haien bide beretik ez joaten? Nolaz ez zuten aintzat hartu Axular
eta nolaz nahasi ziren Larramendiren apologetikakerietan?

Ez daki ibar jaunak, euskalkien ezberdintasunarengatik zen eten hori, ala
beste zerbaitengatik zen. Hark dakiena da, hegoaldekoek ez zutela iparralde
koak segitzen jakin, eta Ibarren esanetan, ez zutela asmatu literatura gintzan,
eta lehenaz gainera, "larriagotu egin zutela euskararen egoera". Haren hitze
kin esanda "ha contribuido a apurar el trance del euskera" literatura gintza ho
rrek.

Hasteko, denbora alperrik galdu omen dugu, inolako interesik ez zuten
obrak euskaraz emanez, dela filosofiazkoak, dela literaturazkoak. Gu ere ba
garela besteak adina erakusteko eginak bezala omen dirudite. Eta bitartean he
rria bere gustokorik ezer gabe.

Hurrena berriz, hizkuntza berri moduko bat egin nahi izan omen dugu,
herriak berak egina zeukana arbuiatuz eta gutxietsiz bezala. Eta herriak idaz
lea arbuiatu omen duo

Eta zoioneko, edo zoritxarreko, bereizi beharraren bereizi beharrez, be
rriz, noelogismo-minak joak gauzka. Larramendi buru dugula. Eta inork uler
ez zitzakeen gauzak eskaini dizkiogu herriari.

Larramendiren Diccionario Trilingiie omen da, guk euskararekin egin di
tugun aldrebeskeria guztien eredugarri edo muestra. Eta Axularren Cuero da
egin behar zenaren eredu, eta iparraldean egin denaren erekusgarri. Euskaldu
na aldizkariari egiten dizkio sekulako goralmenak. Hark omen daki herriaren
hizkuntza hitzegiten, eta herriarentzat interesa duten eta balio duten edukinak
eskaintzan. Horrela ikusten omen da nolako eragina duen herriarengan eta zer
taraino bat eginik dauden aldizkaria eta herria.

Beraz, iparraldekoentzat, hegoaldekoentzat kritika eta egur hainbat lau
doriorekin dator Ibar jauna Cenio y lengua liburuan.
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Eta zer egin orain? Nola biziagotu erazi, literaturagintzak berak egoera
larriagoan utzi duen euskara? "Soluziora bidean" ematen dio izena sail honi
gure tolosar argi eta zorrotzak.

Soluziora bidean

Lehen-Iehenik jakin bedi, hil edo biziko auzi bat dela eskuartean dauka
guna. "Izan edo ez izan" dela arazoa, Ibarren hitzekin esateko. Eta auzia as
tuna den bezain sendoa eta serioa eta sakona behar duela izan aterabideak. He
ziketa on baten lanaren fruitua izango da "euskal arimaren" berreskuratzea eta
euskaltasun egiazko bat finkatzea.

Heziketa horrek erakutsi behar dio euskaldunari, bera ez dela den hori,
irudi edo itxura jakin bat duelako, lur jakin batean bizi delako, edo bere abi
zenak honelakoak cdo horrelakoak dituelako. EuskaIdun deIa jakin behar du,
mundu ikuskera eta sentiera berezi batzuk ditueIako eta horien araberako iza
te modu bat duelako. Heziketa jakin baten fruitua dela bere izateko modua,
eta ez beste ezerena. Eta euskaIdun izateko modu horren adierazpen bere hiz
kuntza dueIa euskaIdunak.

Bere izakera hori sendotzean, inoIako ahaIegin berezirik gabe, "iguin bat"
sortuko zaio arrotz zaion guztiarentzat. Iguin bat, Iehen saIatu dituen dantza
eta kanta eta dibertsio kIase horientzat guztientzat.

Era berean erakutsi behar zaio, modako topikoak, horixc besterik ez di
reIa: topikoak. Esate baterako, jakin behar du zibilizazioa letren alfabetotik"
datorrelako ipuin hori zozokeria bat dela. Ez dagoela munduan eskolarik eta
unibertsitaterik eta inolako irakaskuntzarik, Agirreren Garoa eleberriko Joanes
jauna sortarazteko gai denik. Gizatasun hori, etxearen eta herriaren eta "eus
kal arimaren" fruitua dela.

Horretaz guztiaz jabetzen denean, sergurtatua da "euskal arimaren" frui
tua den pertsona. Orduan ez dago arroztasunaren arriskurik. Delako euskaldun
hori, bere dohainen garapenez egin den norbait baita, eta bere buruari uko egin
ez diezaiokeen norbait. Hitz batean, hori euskalduna da, bai izatez eta bai
gogo-bihotzez.

Eta bere indentitate-aurkikuntza horretan ikusiko du euskara dela abere
nortasunaren ezaugarririk apartckoena, bai bere buruarekiko, bai besteekiko.
Hor agertzen direla euskaldunaren pentsatzeko eta senditzeko manerak, eta hor
erakusten duela bere jeinua euskaldunak, bere izakera, beste inon ez bezala.

Hala ere, ez da bakarrik hizkuntza gure "herri-krisi"tik ateratzen lagun
gaitzakccna. "Euskal arima"ren adierazpide, ez da bakarrik hizkuntza. Hor
dago kantua, hor dago dantza, hor dago kirola, eta hor gure beste hainbat ohi
tura.
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Horiek ere lagun gaitzakete esnatzen eta geuren buruak euskaldun eza
gutzen, harako Lizarrako aitona hark bezala.

Hamasei urterekin atera omen zen Yerri eskualdeko herri ttipi batetik. Au
rrena Andaluzian ibili omen zen. Gero Ameriketara joan, eta han Argentinan
eta Txilen egin omen zituen urteak.

Bere zahartzaroan, herrira etorrita, Lizarran dago Gipuzkoako dantzen
emanaldi batean. Ez zituen inoiz ikusiak dantzak; baina zerbait berezia aurki
tu zien, nonbait, eta hala esaten omen zuen: "Yo no se 10 que es, pero siento
aqui dentro -bi eskuak petxu gainean jarriz- algo misterioso que me dice que
eso es mio".

Aiton hura bezalaxe, beste asko ere esna daitezke euskal gauzen artean,
dela dantza, dela kanta,... Haatik esango du gure baliabide guztiak jarri behar
ditugula martxan, euskal gauzez inguratua sendi dadin jendea eta haren eus
kaltasuna horni dadin eta "euskal arimaren" argiz argi dadin. Lehendik kons
zienteki euskaldun zirenak, gero eta euskaldunago izango dira, eta inkons
zienteki zirenak, berriz, konszienteki izaten hasiko, esan zaigun aiton hura
bezala, eta euskal gauzentzat "esto es mio" esango dute.

Baina, nahiz eta beste gauza asko ere "euskal jeinuaren" fruitu izan, hiz
kuntza lehentasuna duena. Eta hori indartzen egin behar dira eginahalak eta
bi. Hor bai sartu behar dutela erakunde guztiek, herriarenek eta pribatuek, eta
hor bai xahutu behar ditugula baliabide guztiak. Ez dugu ahaztu behar nola
esan digun lehen "euskaradun garen heinean garela euskaldun". Beraz herria
ren heziketaren fruitua, euskararen berreskurapena behar du izan.

Ez, ordea, nolanahi egina! Eta honetan bai kupirarik gabe jotzen duela,
berreuskalduntze Ian horretan nolahala ari den edonor. Lehen nola salatu di
gula literatura arrotz bat egin izanaren errua? Berdin salatzen du, heziketa Ian
horretan zinezko gaitasunik gabe sar daitekeen guztia.

Eta nor ez da gai heziketa Ian horretarako? Guztizko euskal munduan ha
zia eta hezia izan ez dena. Ez du balio unibertsitateko titulua izateak. Ez du
balio asko jakiteak. Izan egin behar da euskaldun guztiz, Ian hori ongi egin
nahi bada.

Hona nolako jarreran nahi dituen Ian hori egin nahi dutenak: "Zentruak
dio, euskal arima (giro euskalduna) dagoen lekura, ikasle apal gisan hurbildu
behar duela, ez maisu gisan; ez arauak ematera, lezioak hartzera baizik; ez bai
tago erdal gaitzak jotako euskaldunik, euskaldun puru batengan zer ikusi eta
zer ikasi haundia ez daukanik, zein-eta xumea dirudien euskaldun horrek" (192
Cor.).

Beraz, lehenik ikasle izatea eskatzen zaio, gero irakasle izan nahi duen
guztiari.
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Baina... Baina... ez ote luzeegi joko prestaketa horrek? Beharko litzate
keenaren bila gabiltzan bitartean, ez ote dugu galduko daukaguna? Ez al le
kiguke gerta espainolezko esaerak dioen hura, hau da, "10 mejor enemigo de
10 bueno", hots, guztia lortu nahiz guztia galtzea? Hona haren hitzetan ager
tua zalantza: "lNo senin demasiado lentos e ineiertos los metodos de obser
vaei6n que importa a su vez ese estudio preliminar? Y lno resulta, entonees,
mas te6rieo que praetieo el remedio?" (193 or.).

Horra hor duda. Horra zalantza. Horra, soluzio uste zena, oztopo gain
diezin gerta daitekeen beldurra.

Baina ez. Ez dago beldurrik. Ez dago zalantzarik. Bada zerbait denak uxa
tzen dituena eta "Genio y lengua" liburuan proposatzen den soluzioa berekin
dakarrena.

Hona Ibar jaunaren aurkikuntza eta hona korapiloa askatua. Entzun: "Un
aeonteeimiento de estos dfas, llamado a adquirir eelebridad hist6riea, previe
ne felizmente la objeci6n, y eonforta nuestro patriotismo con el socorro mas
valioso y oportuno.

En efeeto. Por disposiei6n provideneial de Dios ha surgido entre noso
tros un hombre extraordinario, de temperamento, sensibilidad e inspiraei6n ge
niales; el eual, de la abundaneia de su propia vida, plet6rieamente vasea, aea
ba de plasmar la jigura viva de nuestro genio en una epopeya folk16riea
impereeedera. EI ha aeertado a reunir y articular en un sistema ideal de har
monia y esplendor las piezas organicas dispersas de la civilizaci6n vasca.

Su esfuerzo llega, pues, a tiempo para salvar nuestra empresa renaneen
tista, enearrilandola por la ruta verdadera.

Lo deeimos con toda la eonvieei6n y lealtad que hasta ahora hemos pues
to en el diagn6stieo de nuestros males; con igual independencia de juieio y el
mismo espfritu levantado: En el poema Euskaldunak de "Orixe" tiene ya el
pueblo vasco el instrumento virtual de su regeneraci6n" (193-94 or.) (Azpi
marra guztiak autorearenak dira).

Gure Ibar zehatza, zorrotza, zuzena eta "nada propieio a la exaltaei6n ro
mantiea 0 al mesianismo en este orden de eosas" (195 or.) horrela hitz egiten
entzun eta, zein ez du harrimen izugarri batek hartzen? Sarrera honetan dara
bilen berotasun bera darabil ondorengo 37 orrialdeetan. Eta batere puztuzale
ez den tolosar honek hala segiko dio orrialdez orrialde: -Zinezko herri baten
izaera ematen zaigu Euskaldunak poema. Geurok ikusi ditugula esango genu
ke horko jendeak, eta ezagutzen ditugula horien ibilerak, iharduna, izateko eta
bizitzeko erak, hitz batean, horien izaera. Jendetza hori guztia, erreala da, ho
rrelakoa da, euskalduna da. Euskalduna da kiroletan, euskalduna elizan, eus
kalduna bere bizitzan eta heriotzean, beti osorik, beti natural, beti bere-berean.
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- Zeinen ederra herri horrek sortu duen eta Orixek poeman sartu duen
dantzazko eta kantuzko eta bertsozko folklore aberts hori!

- Zeinen eder herri horrek bere lanetan eta jolasetan eta apustuetan da
rabilzkien ipuin eta ateraldi eta erran eta ohitura guztiak! Hori kultura, hori
herri-jakintza, hori aberastasuna kulturala!

- Eta guzti hori estetikarik euskaldunenaz emana. Euskaldun da axalez
eta mamiz. Gure herriak sortu duen literaturaren arabera egina da Orixeren
poema Euskaldunak.

Horregatik. "En el se engolfani, seguramente, con avidez, todo aquel que
posea el euskera desde el regazo materno" (227 or.).

Baina ez horiek bakarrik. "Arrazako seme galduak ere beuren xaltxan aur
kituko dira hor" (227 or.).

Poema honek "jendeen buru-bihotzak errestan bereganatuko ditu. Izan
ere, ez da euskaldun bakar bat ere izango, irakurtzean, haren estetik gustatu
ko ez zaionik, eta gurea bezalakoa ez den literatura itxurazkorik, gezurrezko
rik, eta zentzugaberik arbuiatuko ez duenik" (228 or.).

Eta honela bukatzen du: "Batere hartara jarri gabe, gure Genio y lengua
entsegu txiki hau, poema honen garapen bat (desarrollo) besterik ez da izan"
(229 or.).

Beraz guztiz egia da Ibar jaunaren ustetan, Orixek poemako lehenengo
bertsoan dioen hura: "Herri baten amasa mamitu dezadan". Egia bihurtu da
asmoa. Horra hor "mamitua" "euskal arimaren" fruitua den euskal izaera. Ho
rra filma egina. Hor dauka euskaldunak bere ispilua edo miraila, zer den eta
zer izan behar duen ikusteko eta ikasteko.

Atzo Egunkaria egunkaritik dei egin zidatenean, eta alde-aldera hitz gu
txitan zuei askotan -akaso gehiegitan- esan dizuedana esan nienean, hala gal
degin zidaten: Zu konforme al zaude Ibar jaunaren aburuarekin?

Euskaldunak -esan nien- ez nekiela gure euskal-heziketarako tresna gus
tozkoa zenentz. Hor agertzen zen herria, akaso, euskal-erri jakin bat zela, eta
ez guztia. Baina bestela, Euskaldunak poemaren estetikarekin, eta haren balio
literarioekin, eta zinezko herri baten ispilu dela esatearekin, eta bat eta beste,
guztiz konforme nengoela Ibar jaunarekin". Eta hori da nere egia.

Orain, haieri esan ez nien zerbait esan behar dizuet zueri. Har ezazue,
nahi baduzue, Euskaltzaindiaren Euskera argitalpena, 44. liburukia, eta 613.
orrialdean, honako hau irakurriko duzue: "Hitz batean, gizaki batena izatea
beste mugarik ez du poema honek ederrean. Hobea izateko, jainko batena be
harko zuen izan". (Euskaldunak poemaren sortaroa eta haren ikuspegi oroko
rra") Horra nik diodan miresmena Euskaldunak poemari.
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Orain dela 46 urte juxtu-juxtu gertatua kontatuko dizuet. Azaroan iritxi
zen Orixe Euskal-Herrira. Nik abenduaren 7an ikusi nuen. Garai haietan apaiz
gaiok geure herrietara etortzen ginen gure sotana eta beka eta guzti, abendua
ren San seminariorako eske berezi bat egitera. Bezperatik etorri ohi ginen eta
nik urte horretako zazpian ikusi eta agurtu nuen lehenengo aldiz Tolosan, ha
ren arrebaren dendan. Arratsalde hura eta hurrengo eguna elkarrekin pasatu
genituen gure beserrian. Ameriketatik etorri eta aurrena bisitatu zuen familia,
ahaideen artean, gurea izan zen.

Abenduaren 9an seminarioan nintzen berriz. Zai-zai nituen lagunak, zer
berri ematen ote nien Orixerenik entzuteko. Begiak itxita begiratuko nuke el
kartu ginen lekua eta nola jarrita egon ginen ere zehazki esango nuke, haiek
entzuten eta ni hitzegiten.

Nire berotasuna eta nire entusiasmoa haundiegiak iruditu zitzaizkien, non
bait, dena egia izateko, eta hala esan zuen norbaitek: "Osaba delako hitzegi
ten duk hik horrela". Hartan bukatu zen hangoa.

Handik hilabetera leku berean gaude, eta lagun berak. Oraingoan ni en
tzule naiz. Berriemaile Imanol Aldaregia da, oraintsu Donostiako Elizbarruti
ko bikariotza utzi duen jauna. Gabonetan izan du Orixerekin egoteko aukera.
Gure idazlea Lazkaoko beneditarretan da, eta hango Abata, Imanolen osaba
Mauro Elizando da; eta bere osaba hau bixitatzera joan denean izan du ego
kiera Orixerekin egoteko.

Zer dio seminariora itzultzean eta gure koadrilari berri ematean? Hauxe
hitzez-hitz: "Hik esaten huana baino askoz gehiago duk". Nik esaten nuena
baino gehiago zen, beraz, hark ikusi zuena.

Badut lagun bat, betikoa eta guztizkoa, neri Tainkoak nolanahi erantsi
izan dizkidana. Aldi batean, nik bi jainko nituela esaten zuen: Jainko jainkoa
eta Orixe.

Handik laister hirugarren bat erantsi zidan: Xalbador. Nik batari eta bes
teari nien mirespenarengatik esaten zuen hori.

Aspaldian ez dit bcrritu jainko kontu hori; baina halakoren batean esan
behar diot "Hi, zer edo zer izango hituan hik jainkotzat erantsi hizkidaan haiek.
Mirakuluak egiten hasiak dituk. Hor zebilek Bizkaiko Xabier Amuriza mires
garria "Xalbadorren bapateko mirakulua" kontatzen eta kantatzen. Zerbait
izango duk".

Baina orain kantatzen da Xalbadorren mirakulua. Ez 67an xixtuak jo zi
tzaizkionean. Haiek orduan txapelik ez zioten eman.

Nik 60. urtetik kontatzen dut Xalbadorren mirakulua. Edozeini eta edo
zeinen aurrean erakutsiko nuke gaur ere, nolako aldrebeskeria egin zen urte
hartako txapelketan ere Xalbadorrekin.



GENIO Y LENGUA, EUSKAL ARIMA ETA. .. - Joxemari Aranalde 135

Ez, ez nau eraman Orixe mirestera odolak. Odolak eraman ez ninduen
bezala Xalbador mirestera duela 40 urte, eta duela 20 Xabier Amuriza mires
tera, jaun honen inguruan alde-aldeko zenbait kontu entzuten zen garai haie
tan. Neroni ere epelak entzuna naiz Azpeitian hemen izendatuko ez dudan jaun
batengandik. Bertsolari pranko banuen inguruan; baina defendatzailerik bat ba
karrik ere ez.

Inori galdetu beharrik gabe bereganatu ninduen urrepeldarrak lehenengo
aldiz ikusi nuenean. Inork esan gabe mirestu nuen Etxanoko semea, lehenen
go aldiz txapelktara atera zenean. Eta inori galdetu beharrik gabe igerri nion
Orixeri, ezagutu baino lehen, zernolako idazlea genuen.

Aita Villasante zenak Zaitegi jaunari galdegin omen zion Orixe mistikoa
al zen. Arrasatearrak ez zion argirik egin. Izatekotan ere, lausotu egin zuen
Orixe.

Nik nire 18-19 urterekin antzeman nion Orixe besteak ez bezaleko zer
bait zela. Artean ez neukan irakurria A. Estefaniak Barne-muinetan liburux
karen hitzaurrean dioena. Jesuita honen esanetan, Orixeren garaiko poeta erli
jiosoek, gurearekin konparatuta, ez dute erlijioso izatea beste antzik. Orixe
bestelakoa da Estefaniaren iritziz. Xalbador bestelakoa den bezala, erlijio ber
tsoak idatzi izan dituzten beste bertsolariekin konparatuta.

Ez. Ni ez naiz Orixeren miresle eta zale, haren odolekoa naizeJako eta
azken urtetan etxean jaso nuelako.

Orixe-zale naiz, Lizardi-zaJe naizen bezalaxe. Ez nuen Lizardi ezagutu.
Ni jaio nintzen urte eta hilabete berean hiJ zen. Orixeren lagun mina zenik ere
ez nekien. Orixek ari eskainitako poesien berririk ez nuen. Baina ia-ia kordea
glatzeraino liluratu ninduen Lizardik gaztetan. Orixek baino lehen liluratu ere.

Gogoan dut nola, mutil gazte nintzeJa, Lizardiren berri eman nion ni bai
no askoz zaharragoa zen euskaltzale eta nere adiskide bati, eta nola loriatu zen
hura "Biotz-begietan" obrarekin eta nola ikasi ere egin zituen betiko poesia
haietako esaldi batzuk.

Ez, ez. Ez dut aurreiritzirik izan, ezagutzeko aukera izan dudan obrekin.
Nire usteen eta gustuen eta jakintza apurraren arabera ihardun dut. Eta harro
keria bada, harrokeria izan bedi, baina beste askok baino lehen aitortu eta eza
gutu ditut haunditzat, geroak haJaskotzat euki dituen zenbait fenomeno.

Buka dezadan.

Ados naiz Ibar jaunarekin Euskaldunak estetikoki epaitzean. Haundiz be
zain harrigarri da ederrez. Euskaldunaren irudi miresgarria margotu digu Ori
xek bere poeman.
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Ibar jaunak uste bezain baliagarri denentz gure nortasuna eraikitzeko, ez
dakit.

Zertarako eman duzu, beraz, hitzaldia -diokezu, entzule-, galderei eran
tzuten ez badakizu? Ez dakit. Eskatu zitzaidalako, akaso.

Ongi esanak gogoan hartu, gaizki esanak barkatu.



ORTIK ETA EMENDIK: EUSKAL LOKUZIOAK ETA
FRASEOLOGIA BAINO ERE HARATAGO

Pello Esnal

Justo Maria Mokoroaren Ortik eta emendik. Repertorio de locuciones del
habla popular vasca osatzen duten liburu biak aztertu ondoren, halako senti
mendu gazi-gozoa sortzen da gure baitan. Batetik, gozoa; antzematen dugula
ko badela hor zerbait oso gurea dena. Bestetik, berriz, gazia; zail egiten zai
gulako atzematea zer den, zehatz-mehatz, gure-gurea den hori.

Lerro hauetan, gazi-gozo horren zergatia atzematen eta azaltzen saiatuko
gara; eta, aldi berean, Ortik eta emendik obrak zabaltzen dizkigun ateak era
kusten.

Hasteko, ezinbestez jo behar dugu Genio y Lengua liburura. Hortxe bai
tago, Ortik eta hemendik lanaren sustraia.

Bi alderdi-edo ditu Genio y Lengua liburuak: bata, soziolinguistikari da
gokiona; eta bestea, hizkuntzalaritzari.

Lehenengoaz, honelaxe dio Joxe Manuel Odriozolak (1991: 96):

"Terminologia kontzeptuak gorabehera, Aitzol, Ibar eta gerra aurreko bes
te zenbait euskaltzale hizkuntzen gizarte-auziak jorratzen hasi zirenez, euskal
soziolinguistikaren hastapen-elementuak xehetzen aitzindari ditugu."

Hizkuntzalaritzaz, berriz, hizkuntzaren muinaz jardun zuen Mokoroak;
sakon eta zorrotz jardun ere. Hango pasarte asko gogora ditzakegu. Hona he
men bat (1936: 64):

"jQue diferencia entre el habla recia, fibrosa y llena de garbo, que oimos
aun hoy de nuestros padres, y la enervada, anemica y contrahecha en que va
degenerando en las zonas hfbridas [bilingiies esan nahi dull Aquella respon
dia adecuadamente al genio al que servia de instrumento vivo; y esta se re
siente de las perdidas vitales sufridas por el genio mismo."

Eta lehentxeago, berriz (62-63. or.; egilearena berarena da letrakera etzana):

"En cualquiera de nuestras poblaciones hoy bilingiies que no 10 fuesen
hace treinta 0 cuarenta afios [gerra aurrekoak dira hitzak], esc6jase una fami-
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lia de la clase normal, en la que los padres pertenezcan a la generaci6n neta
mente euskaldun y los hijos a la del perfodo de transici6n; y an6tense, lapiz
en mano, las palabras y formas verbales, giros y modismos, que, abundando
en ellenguaje de los primeros, no los usan ya (aunque los entiendan) los se
gundos. Nosotros tenemos dedicado un mes entero a este ensayo y podemos
ofrecer datos abrumadores."

Gero, Ortik eta emendik aurkezterakoan, antzeko ideiak erabiliko zituen
Mokoroak, Mikel Atxaga kazetariak jaso zituenez (Atxaga, 1990):

Gure aurrekoen euskara aberatsa zen. Baina erdara sartu-ahala euskara al
datzen ari zen. Belaunaldiz belaunaldi ari zen euskararen indarra ahultzen. Eta
irakurtzen eta entzuten nituen esaerak paperean jasotzen hasi nintzen.

Hala, guztira, laurogei koaderno inguru bildu omen zituen bere bizitzan.
Eta, hain zuzen, koaderno horietako esaerak ordenatuz osatu zuen "Ortik eta
emendik" bilduma. Baina, berriro ere, utz diezaiogun hitza Mokoroari berari.
Honela dio obra horren hitzaurrean (1990: 22; harena da letrakera lodia):

"l.Que trate de registrar en esos cuadernos?... Por regIa general, todo tipo
de expresiones caracteristicas del euskera que, ademas de hacer de el instru
mento de mas intima compenetraci6n para quienes se criaron en su ambiente,
constituyen valiosos elementos estilisticos para dotar al lenguaje usado de es
pecial viveza y colorido, gracia 0 energia. A mi se me habrfa ocurrido rela
cionarlas con 10 que comunmente se entiende por giros 0 modismos; pero,
anos mas tarde, en visita que Ie hice en 1952, D. Julio Casares, el insigne Se
cretario de la Real Academia Espanola, me aconsej6 que las llamase locucio
nes."

Bai. Ezin egokiago dago adierazita hor zergatik egiten zaigun gozoa Or
tik eta emendik: hortxe ditugulako mota guztietako euskal esapideak, euska
raren muina azaltzen dutenak eta, aldi berean, gure hizkuntzaren giharra eta
indarra, kolorea eta zaporea, gatza eta piperra, grazia eta arima eskaintzen di
gutenak. Gozo-iturri gozoagorik!

Baina -betiko baina zirikatzailea- ez da dena gozo Mokoroaren obra
mardulean. Badu alderdi gazirik. Eta hori ere azaldu nahi nuke hemen; ez, al
derdi gozoa hondatzeko; gozoagotzeko baizik. Eta, hain zuzen, beste askotan
ere laguntzaile izan dugun maisuari eskatuko diogu argia: Luis Villasante ze
nari. Izan ere, euskal fraseologiaz ere jardun zuen maisu handiak, Ortik eta
emendik argitaratu baino bi urte lehenago, bere Euskararen auziaz liburu bi
kainean. Hona hemen pasarte bat (1988: 188):

"Hizkuntza bat menderatzeko ez da aski gramatika eta hitzak jakitea. Hor
dago fraseologia, hots, esaeren mundua: lokuzioak, errefrau itxurako esapide
ak, etab. Esaeren mundu hau guztiz da berezia eta hizkuntzaren muinari hur-
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bildik ukitzen diona. Arrotzarentzat santuario itxia gertatzen da, eta hortik
-besteak beste-, hizkuntza erabiltzeko somatzen duen ezintasuna edo nekea."

Eta aurreraxeago jarraitzen du Villasantek (1988: 189):

"Esaeren mundua gaizki ezaguna da, guti aztertua. Mundu horren barne
an zer sartzen den, zer gelditzen den kanpoan etab. jakiteko, mugak ez daude
beti garbi."

Eta hortxe hasten gara topo egiten, hain zuzen, Ortik eta emendik obra
ren alderdi gaziarekin. Ez dakit nola esan: gauza bitxi asko aurkitzen ditugu
hor; "gehiegi" ere esango nuke; gauza "bitxiegi gehiegi" ere bai, agian. Bat
galdu egiten da hor. Bai: bi liburuki ezin bikainago ditugu eskuetan, baina ez
gara eroso sentitzen horiekin.

Eta halaxe adierazi nuen Herri Literatura azpibatzordearen bilera batean.
Orduko, erabakia genuen jardunaldi hauek egitea. Era berean, aukeratuak ge
nituen gaia eta izena ere: Euskal lokuzioak. Eta, hain zuzen, bilera hartan izan
nuen, besteak beste, Gloria Corpas Pastorren berri, Jabier Kalzakorta lankide
eta adiskidearen eskutik. Eta berehala eskuratu nuen haren Manual de frase
ologfa espanola liburua (1996), bidea argitzen hasiko zitzaidana. Hain da li
buru argia eta argigarria!

Bai. Gloria Corpas Pastorrek Ifm benetan bikaina egin du esaeren mun
dua argitzen. Eta Manual de fraseologfa espanola liburua irakurri eta aztertu
ta gero, ezin errepika ditzakegu Luis Villasanteren goiko hitzak: "Esaeren
mundua gaizki ezaguna da, guti aztertua". Arrazoi osoz idatzi zuen Manuel
Alvar Ezquerrak, hain zuzen, Corpasen liburuaren hitzaurrean (1996:10):

"Fue precisamente Julio Casares, el maestro de nuestra lexicograffa, uno
de los primeros en abordar los dificiles problemas que plantea el deslinde de
las distintas unidades fraseol6gicas. Pero las cosas entonces no quedaron del
todo claras, y ha habido que esperar a que soplaran vientos de fuera para que
se reavivaran los rescoldos de la llama que alumbr6 Casares, hasta llegar a la
almenara de este Manual de fraseologfa espanola. "

Hementxe ditugu guk ere, Gloria Corpasen eskutik, kanpoko haize ho
riek, hark ingelesaren mundutik ekarriak eta guk gaztelaniaren mundutik ja
soak. Horiei esker, argiago ikus dezakegu geure fraseologiaren eremua, eta
egokiago juzgatu Mokoroaren Ortik eta emendik obra izugarria ere.

Bi gauza azpimarratuko ditut hemen. Lehenengoa, Gloria Corpasi jarrai
ki, egokiago datorkiola beste izenburu-ondo bat, Mokoroaren Ortik eta emen
dik obrari: alegia, Repertorio de locuciones del habla popular vasca ez baina,
Repertorio de unidades fraseol6gicas del habla pupolar vasca. Beraz, unida
des fraseol6gicas, eta ez locuciones. Izan ere, lokuzioak baino gehiago bildu
eta argitaratu zituen Mokoroak: lokuzioez gain, baita kolokazioak eta enun
tziatu fraseologikoak ere; Gloria Corpasen terrninologia erabiliz. Eta horrexe-
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gatik izan dute jardunaldi hauek, hain zuzen, Euskal fraseologia gai eta izen
buru.

Ez da terminologi kontu hutsa; bai baita kontzeptu- eta sailkapen-arazoa
ere. Hiru alor bereizten ditu Gloria Corpasek fraseologian -lokuzioak, kolo
kazioak eta enuntziatu fraseologikoak- eta hirurak landu zituen Mokoroak,
nahiz eta argitaratu, denak batera eta nahasian argitaratu zituen, lokuzio ize
naren pean, Julio Casaresi jarraiki, ikusi dugun bezala. Mokoroak egin zuen
bere eskuetan zegoena. Grain, guri dagokigu hark utzitako altxor paregabea
lantzea; besteak beste, hark bildutako unitate fraseologikoetatik bereiziz zein
diren lokuzio, zein kolokazio eta zein enuntziatu fraseologiko, eta alor bakoi
tzeko unitateak egoki sailkatuz. Horra hor noizbait egin beharko dugun lana,
baina beste puntu bat argitu ondoren.

Eta horixe da, hain zuzen, azpimarratu nahi dudan bigarren gauza, hau
ere Gloria Corpasen eskutik, eta lehenengoa baino ere askoz ere garrantzi
tsuagoa dena. Gordin azalduko dut, baina ez ikaratzeko eskatuz; berehala itzu
liko-edo baitiot Mokoroaren lanari berez dagokion handitasuna, nahiz eta iru
ditu kentzen ari natzaiola orain. Beraz, gordin esanda, Mokoroak "Ortik eta
emendik" obran eskaini dizkigun asko eta asko ez dira unitate fraseologiko;
beraz, ez dira ez lokuzio, ez kolokazio eta ez enuntziatu fraseologiko. Eta ez
dira, ezaugarri bat falta zaielako unitate fraseologiko izateko, funtsezko ezau
garri bat.

Izan ere, Gloria Corpasen arabera, sei ezaugarri dituzte unitate fraseolo
gikoek (1996: 20-32): 1) maiztasuna (frecuencia), 2) instituzionalizazioa (ins
titucionalizaci6n), 3) egonkortasuna (estabilidad), 4) idiomatizitatea (idioma
ticidad), 5) aldagarritasuna (variaci6n) eta 6) mailaketa (gradaci6n).

Lehendik, gutxi edo asko, ezagunak ditugu ezaugarri horiek, oro har bada
ere. Eta, agian, laugarrena aipatu izan dugu gehien. Esaterako, honela dio An
tonio Zavalak, Ortik eta emendik obraren hitzaurrean (1990: 12; harenak dira
letrakera lodiak):

Biltze-Iana egin du, beraz, Aita Mokoroak. Zer bildu ote du? Euskal esa
erak. "Esaera, ordea, esan-nai zabaleko itza da".

Esaera esaten diogu atsotitz, zahar-hitz, zuhur-hitz, errefrau eta abarri. Er
derazko refran, proverbio, adagio, sentencia eta abar, alegia.

Esateko moduari ere esaera esaten diogu, ordea. Esateko modu horiei
esaldi esaten zien Basarrik, orain denbora asko ez dela, bere idazlan batean
[El Diario Vasco, 1985.08.03]:

"Izkuntza guztiak bezelaxe, gureak ere ba-du esaldi ederrik. lfiolako mo
duz itzez-itz beste izkuntzetara aIda ezin ditezken esakerak dira. Jakingo de
zute, noski, 'amaika ikusteko jaioak gaituk' esakera, euskaldun batek zer tan
keratan erderatu zun: 'Para ver once hemos nacido'.
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'Bost ajola ziok orri' esateko, bide berdiiia artuko zun, artara beartu ba'
lute. 'Cinco Ie importa a ese' esanik, lasai geldituko zan"

Gazteleraz modismo, idiotismo ta abar esan oi zaie olakoai. Ta, oiek gaz
teleratik euskerara itzez-itz itzulita, astakeri berdintsuak entzungo genituzke.

[ ...]

Esaera edo esaldi auek dira, esateko modu auek alegia, aita Mokoroak
gure izkuntza zaarraren altxorretik bildu ta Euskalerriari eskeintzen dizkio
nak".

Bai. Ezaugarri hori aipatzen du Antonio Zavalak, eta ezaugarri horretan
ipintzen du arreta osoa, gainera. Eta ez da harritzekoa. Izan ere, Gloria Cor
pasek dioenez (1996: 26), unitate fraseologikoek ezaugarri hori omen dute fun
tsezk<;>ena; ikertzaile ingeles eta iparramerikar gehienen arabera, behintzat.
Baina\ ezaugarri funtsezkoena izanda ere, ez da bakarra, ordea; eta, gainera,
beste batzuk suposatzen ditu aurretik: him; hain zuzen, Gloria Corpasek aipa
tzen dituen lehen him ezaugarriak: maiztasuna, instituzionalizazioa eta egon
kortasuna. Alegia, oso labur eta trinko esanda: 1) maiztasuna: a) unitate fra
seologikoa osatzen duten osagaiak elkarrekin azaltzea behin eta berriro eta b)
unitate fraseologiko hori ere behin eta berriro azaltzea; 2) instituzionalizazioa:
unitate fraseologikoak, maiztasun horri esker, behin eta berriro erabiliz, pix
kana-pixkana zabalduz, hizkuntza talde zabal baten ondasun izatea; 3) egon
kortasuna: unitate fraseologikoak, azkenean, a) finko eta irmo bihurtzea eta b)
firma eta irmo izate horretatik, askotan, espezializazio semantikora pasatzea.
Hortik, ez du asko behar izango hurrengo urratsa egiteko: espezializazio se
mantiko horretatik idiomatiko bihurtzeko; alegia, lehen aipatu dugun idioma
tizitatea (laugarren ezaugarria) eskuratzeko.

Ezaugarri horiek ikusiz, unitate fraseologikoaren bilakaera historikoa ere
ikusi dugu: nola, alegia, dena delako esaera bat bihurtzen den unitate fraseo
logiko. Eta, hain zuzen, nire iritziz behintzat, horixe ditugu Mokoroak bildu
tako esaera asko eta asko: unitate fraseologiko izatera iritsi gabeko esaera;
behin eta berriro erabili eta erabiltzen ez direlako, eta behar adina zabaldu eta
finkatu eta irmotu ez direlako... Eta horrexegatik egiten zaizkigu bitxi eta bi
txiegi... Eta horrexek ere sortzen digu, nire ustez, hasieran aipatutako senti
mendu gazi hori, sailkapen ez oso egokiarekin batera.

Horiek argitu ondoren, argiago ikusten dugu, orain, zer egin dezakegun
Mokoroak utzitako altxor handi horrekin: 1) hasteko, unitate fraseologikoak
bereizi: zein diren unitate fraseologiko eta zein ez; eta gero 2) unitate fraseo
logikoak sailkatu; esaterako, Gloria Corpasek bereizitako him sail horiek osa
tuz: a) kolokazioena, b) lokuzioena eta c) enuntziatu fraseologikoena.

Baina ez da nahikoa. Zer egin, izan ere, unitate fraseologiko ez diren esa
era asko eta asko horiekin? Horiek ere gureak baititugu, nahiz eta bitxi gerta-
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tu; oso gureak, gainera, nahiz eta nola baliatu jakin ez. Eta galdera horri ere
erantzun beharrean gaude, baldin eta Mokoroaren lanari berea aitortu nahi ba
diogu. Eta horixe beste asmorik ez dugu. Zer egin, beraz, Mokoroak bildu eta
unitate fraseologiko ez diren esaera horiekin? Non sailkatu? Nola aztertu?

Esaera horiek zer diren badakigu. Horiei ere bete-betean dagozkie Villa
santeren hitzak, lehen gogoratu ditugunak (1988: 188)

Esaeren mundu hau guztiz da berezia eta hizkuntzaren muinari hurbildik
ukitzen diona. Arrotzarentzat santuario itxia gertatzen da, eta hortik -besteak
beste-, hizkuntza erabiltzeko somatzen duen ezintasuna edo nekea.

Eta baita Antonio Zavalaren beste honako hauek ere, lehen aipatutako hi
tzaurrean idatzi zituenak (1990: 13):

Iztegia ta gramatika, atzerritar batek ere menderatu ditzazke. Ta, bearba
da, bertako askok baifio obeto. Baina beste zerbait falta du orrek oraindik, iz
kuntzaren jabe osoa izateko.

Beste zerbait orrek, iztegiak eta gramatikak baino Ian geiago emango dio,
ta bein ere ez du ikasiko bertakoak bezin ondo.

Beste zerbait ori, esaerak ditugu.

Iztegi eta gramatikak geldi-antza bat dute, esaeren aldean. Mundu "esta
tiko" baten berri ematen digute. Baina mundua, bizitzaren eta bizidunen lekua
ere bada. Ta bizitzaren berri ere eman bear digu izkuntzak... Egiteko ori, esa
eren bidez egiten du geienbat. Esaerak, munduko dinamikaren berri ematen
digute.

Ortarako, irudi edo metaforaren batez baliatzen dira askotan.

[...]

Izan ere, esaerak, arpegiko begiakin ikusten ez dan zerbaiten berri ema
ten digute askotan. Ez da besterik bear, esaerak izketarako duten balioaz. Or
tik dator, ain zuzen, esaerak duten bereiztasunik arrigarrienetako bat: bat esan
eta bestea ulertu bear dala. Itzak adierazten duten baino esan-nai zabalagoa
dutela.

Ori ala izanik, ez dago itzegiterik, irudirik eta esaerarik gabe. Ta ori, ez
izkuntza au dalako edo bestea dalako. Izkuntza guztiak bere-berea dute ori.

Bai: hizkuntzaren alderdi dinamikoa; irudiak, metaforak; hitzak baino ere
haratago joan beharra... Eta hori guztia aztertzeko, ez du balio hizkuntzalari
tza inmanenteak, honek formari soilik erreparatzen baitio, Koldo Mitxelenak
esan bezala (1985: 180); gainditu beharrak daude honen mugak ere. Baina ez,
soilik, esaerak aztertzeko; baita hitzak -edo hobeto esanda, hitzen esanahia
aztertzeko ere.
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Gainditu. Baina nola? Honen erantzuna bideratzea ere beste lankide eta
adiskide bati zor diot: Joxe Ramon Zubimendiri. Hark zabaldu baitzizkidan
begiak, liburu baten berri eman zidanean. Introducci6n a la lingiilstica cogni
tiva du izenburua, eta Maria Josep Cuencak eta Joseph Hilfertyk idatzia da
(1999). Bai. Hizkuntzalaritza kognitiboa ere landu beharrean gara, baldin eta
aztertu nahi badugu Justo Mokoroak Ortik eta emendik obra erraldoian utzi
ziguna. Baina horrek beste jardunaldi batzuk egitea eskatuko liguke.

Dena den, besterik ez bada ere, ekar dezagun hona aipatu berri dugun ho
rretako pasarte bat. Honela dio metaforaren teoriaz; teoria berri honen ekarria
garrantzizkoa baita hizkuntzalaritza kognitiboaren eraketan (1999: 24):

[La teorfa de la metafora] parte de la hipotesis de que la metafora no es
solo una figura literaria, sino que es un mecanismo cognitivo que se utiliza
para procesar informacion abstracta a partir de conceptos mas concretos, sim
ples y familiares. La metafora -y tambien la metonimia- impregna el uso co
tidiano del lenguaje.

Eta, hain zuzen, metafora eta metonimia horien adierazle dira, batetik,
unitate fraseologikoak; baina, baita ere, unitate fraseologiko izatera iritsi ez di
ren hainbat eta hainbat esapide, Mokoroaren Ortik eta emendik eduki handie
na hartzen dutenak; eta, are, esapide ere ez diren hainbat hitz solte. Baina bes
te baterako utzi beharko dugu gai hau. Hala ere, orain garbiago ulertzen dugu,
batetik, nondik datorkion Mokoroaren Ortik eta emendik izenburuari azken za
tia: Repertorio de locuciones del habla popular vasca; eta, bestetik, zergatik
R.M. Azkuek (1989) eta Juan Mari Lekuonak (1982), esaterako, herri-litera
turaren edo ahozko literaturaren baitan landu dituzten esapideak. Eta, azken
batean, horrexegatik antolatu ditu jardunaldi hauek, hain zuzen, Herri-litera
tura batzordeak. !zan ere, batzordeburuak dionez (Lekuona, 1982: 251):

Zenbat eta gehiago objektibatu euskal nortasuna eta euskal gordailu jato
rra, hainbat eta zuzenago eramango ditugu egungo euskal arazorik larrienak:
hizkuntza egungo kultur sistemetara bihurtu beharra, hizkuntza batu beharra,
beste herriekiko harremanetan itzulpenez une oroz baliatu beharra. Eta arazo
hauetan guztietan herri-esaerak dira, besteak beste, gure kulturaren erreferen
tzia utzi-ezina eta berezkoa.

Harrigarria ere bada. Mokoroaren omenez, euskal lokuzioei buruzko jar
dunaldiak antolatzen hasi ginen. Baina euskal freseologiari buruzkoak egin di
tugu azkenean. Eta hizkuntzalaritza kognitiboari buruzkoak ere beharrezkoak
ditugula aitortu behar izan dugu. Eta soziolinguistek ere egin beharko dute zer
bait, noski, Joxe Manuel Odriozolaren hitzetan "euskal soziolinguistikaren
hastapen-elementuak xehetzen aitzindari" izandakoaren omenez.

Justo Mokoroa: gizon bat, gizon handi bat. Maitasun bikoitz handia: eus
kara eta Euskal Herria. Hiru azter-eremu: soziolingusitika, fraseologia, hiz
kuntzalaritza kognitiboa...
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Augusto Comtek esan omen zuenez, gizon bakartzat hartu behar omen da
mendeetako eta mendeetako gizakien zerrenda: beti bizirik dagoen eta beti
ikasten ari den gizon bakartzat. Noizean behin, ordea, gizon handi bat tarte
katzen zaigu zerrenda luze horretan eta eginkizun hirukoitzak uzten dizkigu
ondorengoei. Asmatuko ahal dugu jaso duguna ondorengoei uzten; ahal iza
nez gero, zertxobait landuta!
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AlTA JUSTO MARIA MOKOROAREN OMENEZ
EUSKAL FRASEOLOGIAZ

ONDORIOAK

Gure Herri Literaturaren lanketa, asmo eta helbum duen Euskaltzaindia
ren Herri Literatura azpibatzordeak antolaturik, VI. Jardunaldiak egin ditu Eus
kaltzaindiak Bilbon Euskal Fraseologiaz, eta ondorio hauetara iritsi:

I. Jardunaldiotan izan ditugun europa mailako bi fraseologo adituren es
kuhartzea eskertu behar dugu; Gloria Corpas Pastor eta Alberto Zu
luagarena, hain zuzen ere. Era berean, eskertzen ditugu, baita ere, gure
artean izan ditugun Jabier Kaltzakorta, Adolfo Arejita, Xabier Kinta
na eta Joxe Mari Aranalde irakasle-idazleen ikerketen emaitzak.

2. Grain arte landutako paramiologia eta modismoen lanketaz haratago,
fraseologiaren him multzo berezi aurkeztu zaizkigu berrikuntza mo
dura: kolokazioak, lokuzioak eta enuntziatu fraselogikoak.

3. Halaber, argi geratu da fraseologiaren sakonean dagoen kultur ikuspegi
eta mundu soziologiko aberatsa, herri baten nortasunaren erakusgarri.

4. Unibertsitate mailako ikerketarako gomendio bat nabarmenarazi zai
gu, hots, fraseologiaren corpusa gaurko euskarri modernoetan eman
eta zabaldu beharra, ikerlari berrien lagungarri izan dadin.

5. Iritzi orokor modura beraz, Jardunaldiok berrikuntza bat dakarte fra
seologiaren ikuspegian, ikerkuntzan eta dibulgazioan. Eta hau, esan
beharrik ez, guztiz egoki eta onuragarri zaio Herri Literatura azpiba
tzorde honi.

Bilbon, 2000.eko abenduaren 29an
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EUSKARA ETA NAZIOARTEKO ARAUAK: ERABILERA
OROKORRA, ERABILERA BEREZITUAK ETA ERABILERA

GAINBEREZITUAK1

Juan Carlos Odriozola

LABURPENA

Euskararen erabilera orokorrak eta erabilera berezituek, funtsezko ezau
garri komun bat dute: erabilera naturalak dira, hau da, gizakiaren ahalmen pro
pioari zor zaion erabilera naturalaren arauetan oinarriturik daude biak ere, eta
neurri batean edo bestean nahiko oharkabe egiten dira. Nazioarteko arauek era
bilera berriak ekarri(ko) dizkiote euskarari. Nonbait gainberezituak diren era
bilera hauek askotan artifizialtzat hartu beharko ditugu eta gizakiaren hizkun
tza ahalmenari baino zehazkiago, gizakiaren logika-ahalmenari zor zaizkio,
beti ere erabilera naturalen nolabaiteko euskarria edo abiapuntua behar dute
larik. Ez dira izango, beraz, ez naturalak ez eta oharkabeko jarduerakoak, bai
na, hala ere, besteekin batera aztertu eta arautu beharko dira, azken batean hiru
erabilera motak neurri batean gainezarrita daudelako eta gainera hirurek bate
ra osatzen dutelako euskara. Arautze hori gauzatu baino lehen, hizkuntzalari
tzak deskribatu behar ditu hizkuntza gertaera horiek guztiak, tankera horieta
ko erabilera guztien arteko aldeak agerian jartzeko.

O. SARRERA

0.1. Nazioarteko arauen hastapenezko definizioa

Lan honetan hizkuntzalaritza aplikatuko gogoeta orokor batzuk egin nahi di
tut nazioarteko esparru berezituetako arauak euskararen barman txertatzeko une-

I Lan hau egiteko Euskal Herriko Unibertsitateko UPV 033.31O-HB 194/98 proiektuaren
diru-laguntza jaso dut. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako campusean euskara
teknikoari buruz 2000ko irailean egindako jardunaldi batzuetan aurkeztu zen lana. Gainera eskertu
egin behar ditut batetik 19one Zabalaren hizkuntzalaritza-iruzkinak eta bestetik Jazinto Iturbek na
zioarteko magnitude eta unitateen basoan zehar ibiltzeko eman didan laguntza. Olatz Fresnedo eta
Mertxe Martinez biokimikariei ere nire eskerronak adierazi nahi dizkiet, hizkuntzalaritzatik kan
poko profesional gisa eman didaten ikuspegiagatik.
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an azaltzen diren hizkuntza gertaera berezien inguruan. Lehenengo hurbilketa ba
tean, honelako ezaugarri orokorrak suma daitezke nazioarteko arau hauetan:

1) Arauok nazioartean onetsi diren jakintza-arloko adigai-sare batzuen
bem ematen dute.

2) Tankera honetako arauak, munduan zeharko hizkuntzetan ez bezala
kontzeptu-sareak era garbi, zehatz eta neutroan adierazteko egiten dituzte adi
tuek, goi-mailako jakintza horretaz elkarrekin rnintzatu ahal izateko.

3) Funtsean, ereduzko bi mota aipatu ohi dira bibliografian. Batetik, na
zioarteko erakunde batzuk zenbait kontzeptu izendatzen saiatzen dira, izenak
sortzeko arauak finkatuz eta izen-zerrendak osatzen joanez; adibidez, Kimi
kako esparruan konposatuak izendatzeko sistema dago nomenklatura esan ohi
zaien arau horien artean. Bestetik, adigaien arteko harremanen bem emateko
sortzen dira nazioarteko hainbat arau sorta; hizkuntza artifizial esan ohi zaien
azken hauen artean, esate baterako, Matematikako kontzeptuak eta harrema
nak adierazteko sistema anizkoitza dago.

4) Munduko hizkuntzetatik aske erabiltzeko asmatuak izan arren, ingele
sa bezalako hizkuntza batean oinarriturik gauzatu eta plazaratzen dira nazio
arteko arauak. Horretaz gainera, arauak erabiltzerakoan hizkuntza jakin baten
ahozko edo idatzizko euskarria behar da neurri handiagoan edo txikiagoan.

0.2. Euskararen erabilera motak

Esparru honetan dagoen bibliografiatik abiatu eta euskara bezalako hiz
kuntza batean adigai hauek erabiltzeko unean, hasteko, hizkuntzaren erabilera
moten arteko sailkapen garbi baten aldarrikapena izango da gure Ian honeta
ko lehenengo ekarpen xumea:

1) Hizkuntza jakin bat fonologia. hiztegi- eta morfosintaxi-Iege natura
lez osatua da. Legeak, oharkabe geureganatzen ditugu hizkuntzaren ohiko ikas
keta-prozesuan, eta hizkuntza horretaz hitz egiten dugunean ere, nahiko ohar
kabe erabiltzen ditugu. Oharkabe ala oharturik, komunitatearen hiztun guztiek
ezagutzen dituzte lege horiek.

2) Lege horien erabileretatik ateratzen diren baliabideen artean hiztun
gehienek ezagutzen dituzten baliabideek osaturiko multzoa hizkuntzaren era
bilera orokorra dela esango dugu (Cabre 1999). Euskararen kasuan, hizkuntza
erakunde jakin bat, hots, Euskaltzaindia egiten ari da hizkuntza osoaren des
kripzio luze-sakona. Deskribapenaren azpian suma daitezkeen legeen forrnali
zazioa, hizkuntzalaritza teorikoaren zeregina da nonbait.

2) Ortografia eta alfabeto-sistema jakin batzuen ikasketa-prozesuak, nola
edo hala hizkuntzaren ageriko kontzientzia dakarkio hiztunari. Badakigunez,
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bestalde, Euskaltzaindiak eman ditu euskara idatzirako arauak. Idaztarauak
ikastearekin batera hiztunak aurrera egiten du hizkuntzaren ikasketa-proze
suan. Horrela, hizkuntza orokorraren baliabide gehiago bereganatuz doa eta
baliabideen artean egoeraren araberako bereizkuntzak egiten ere ikasten ja
rraitzen du nonbait. Berariaz burutzen den prozesu bati hasiera ematen zaio
eta, gainera, hastapenezko ikasketa sistematiko batean murgiltzen da hiztuna.

3) Euskaltzaindiaren helburu nagusia, alegia euskal gizartean euskara ba
tua izenpean ezaguna dugun hori, bibliografia orokorrean hizkuntzaren alda
era formaltzat hartu izan da. Bestela esanda, dialektoen, lekuen eta gizarte mai
len araberako aldaketak nonbait 'indargarbetzen' dituen aldaera bat izango
genuke (Cabre 1993). Badakigu maila formalean defini daitekeen aldaera hon
zein erabilera motaren gainean ezarri den ere: hezkuntza, informabideak, lite
ratura... Euskaltzaindiak plazaratutakoak badu, aIde batetik, euskara batua for
malki gauzatzeko helburua, baina, bestetik, euskara zuzena edo euskara bera
mugatzen du zenbaitetan.

4) Erabilera orokorraz gain, argotak bezalako hainbat erabilera berezi
geureganatuz goaz. Hori dela eta, bibliografiak aho batez adierazten digu hiz
kuntzaren ikasketa-prozesu hon une batetik aurrera erabat sistematikoa eta be
rariazkoa izatera heltzen dela (Gutierrez Rodilla 1998). Areago, ikasten ari ga
ren hizkuntzaren erabilera horrekin batera errealitatea bera ere era berezi batez
kontzeptualizatzen ikasten dugu. Edozelan ere, prozesu sistematiko horren
pean ikasten dena erabilera berezietako bat besterik ez litzateke izango eta,
egia esan, esparru zabal samarra dugu mugatzeko, erabilera bereziez arituko
bagara. Gure Ian honetan irizpide garbi bati eusteagatik, hizkuntzaren erabile
ra berezi honen artean, akademi ikasketetan (eta beraiekin batera. ikerkuntzan)
azaltzen direnak erabilera berezituak direla esango dugu2 eta haiek izango dira
Ian honen abiapuntu. Halaber bere egin dute erabilera berezituek hizkuntza
ren erabilera orokorrerako gauzatua bide dagoen euskara batua delako aldae
ra formala.

Ez datoz bat idazleak mugak eta izaera finkatzerakoan, baina oro har esan
dezakegu hizkuntzaren erabilera mota horiek hizkuntza orokorraren barruko
azpimultzoak direla. Azken batean, hautu jakin batzuk egiten dira hizkuntza
orokor horren barruan eta hizkuntzalaritzaren ikuspegi hutsetik, nekez asma
daiteke erabilera horietan bakarrik azal daitekeen zerbait, hiztegiaren barruan

2 'Berezitu' terminoak nahiko hedadura handia dauka gaur eguneko euskararen baitan al
dameneko hizkuntzetako 'Ienguajes especializados' delakoaren baliokide gisa (lenguajes especia
lizados). 'Berezi' ere erabil genezakeen hemen, baina oraingoz behintzat onartuko dugu 'erabile
ra berezi' direlakoen artean badaudela erabilera berezituak eta berezituak ez direnak.
Lehenengokoen artean testuan adierazia dugun akademia eta ikerkuntza esparru horietako erabi
lera berezituak ditugu eta berezituak ez direnen artean, adibidez, lanbide-esparruetatik kanpo dau
den argotak leudeke; azken hauen definizio sendoa aurkitu nahi izanez gero, esan genezake ez
dutela berezitutzat joko ditugunek bezala errealitatea beste era batera kontzeptualizatzen eta ez
direla ikasketa sistematiko baten barruan ikasten (Cabre 1993 eta 1999).
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ez bada behintzat. Rala ere, bibliografian ondo bereizi dira erabilera hauek,
baliabideen erabilera-maiztasuna, gaiaren tratamendua, erabiltzaile mota eta
komunikazio-egoera direlako irizpideak erabiliz (Cabre 1993, Zabala 1999b
eta 2000). Gure Ian honen erdigune betean dago ordea erabilera berezitu ho
riek oro har hizkuntza (orokor)raren lege berberak dituela azpimarratzeko be
harra. Alegia, hizkuntzalaritza teorikoak formalizatzeko dituen legeak, berbe
rak dira hizkuntza orokorrean eta erabilera berezitu hauetan. Laburbilduz,
hizkuntza natural baten legeez ari gara.

Gainera, hizkuntzaren erabilera orokorrean nahiz berezituetan nagusi di
ren lege orokor horietatik ateratzen diren baliabideak ere bietan azaltzen dira
neurri batean edo bestean, eta hortaz, Euskaltzaindiak zenbakien idaztarauak
eta deklinabidea edo ehunekoen ikurra bezalako kontuez emandako hainbat
arauk erabilera berezituen gaineko eragina dute.

0.3. Lan honen helburua

Aipaturiko arauak nazioarteko adituen elkarteek sortzen dituzte. Nabari
da, bestalde, giza (burmuinaren) ahalmenen artean, hizkuntza ahalmenarekin
batera logika-ahalmenarekiko edo logika-harremanen adierazpide formalekiko
harreman estuak dituztela nazioartean eratzen diren arauek. Rala ere, hizkun
tza naturalak dituzte abiapuntu eta hizkuntza orokorraren hiztegi eta morfo
sintaxiaren zati handi bat eta areago hizkuntza baten fonetika osoa erabili be
har dute ezinbestez.

Rona hemen, beraz, hizkuntzalaritza aplikatukoa izango den Ian honen
guneak:

1) Nazioarteko arauak hedatzeko erabili den ingelesaren (edo bestelako
baten) baliabideak idatziz islatzeko arauak.

2) Ustez ingelesetik harantzagoko hizkuntza guztietan berdin egiteko
pentsaturik bide dagoen zatia.

3) Euskaltzaindiak emandako euskara orokorraren deskribapena eta zen
bait erabiletarako bide den euskara batuaren arauak.

4) Berezitutzat joko dugun euskara teknikoko diskurtso natural bat egi
teko unean, hizkuntza orokorrari dagozkion baliabide eta arauen artean har
tzen diren aukerak.

5) Baliabide eta arau horietaz baliatuz nazioarteko arauetarako lor daite
keen etekina.

6) Nazioarteko arauek baliabide eta arau horietatik kanpo eta diskurtso
natural batetik kanpo ezarri dituzten baliabideak, euskararen erabilera berezi
baten azpierabilera bat sortuko dutenak.
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Beste aIde batetik, badakigu nazioarteko arau multzo ugari garatu direla
gure hizkuntzan eta oro har ongi garatu direla, baina esparruan oraindik ere
hizkuntzalaritza-hausnarketa sakonak behar dira, batez ere nazioarteko arau
hauek gurean behintzat deskribaturik eta tipifikaturik ez dauden hizkuntza ger
taera bereziak sortzen dituztelako.

Eman dezagun sarrera honetan adibide sorta argigarri bat.

a) (l)ean hizkuntza orokorraren hitz soil batzuk (la), hitz elkartu batzuk
(Ib) eta perpaus bat dugu (Ie).

(1) a azal
b burdina gabezia, fosfato piluIa
e Entsaladari azukre apur bat gaineratuz, primerako zaporea 10r

tzen da

b) (2)an erabilera orokorreko hitzari dariona baino kontzeptu zehatzago
baten berri emateko sortu den hitz bat dago (2b) (Zabala 1998), hizkuntza oro
korraren hitzaren aldamenean (2a).

(2) a azal
b azalera

Horretaz gain, (1) sortako lege berberen azpian sorturiko hitz elkartuak
(3a) eta perpausak ditugu (3b), erabilera berezitu batean sortuak badira ere.

(3) a burdina-egitura, fosfato-emaile
b kaltzio hidroxidoari azido klorhidrikoa gaineratuz kaltzio klo

ruroa eta ura lortzen da

e) Nazioarteko arauek sorturiko (4)koan, euskal hitz elkartuekin noizean
behinkako antza baizik ez duten nomenklatura sistematikoko segida batzuk di
tugu.

(4) burdina (II) oxido, glizerol-3-fosfato deshidrogenasa

Halaber, nazioarteko arauek sorturiko eragiketa-joskera artifiziala dugu
(5)ekoan. Gainera erabilera berezituetan azaltzen diren edo erabilera berezi
tuetarako asmatu diren terminoak bakarrik erabil daitezke (5a).

(5) P=F/S
a #presioa berdin indarra zati azala
b presioi! berdin indarri! zati azalera
e *presio berdin indar zati azalera

lIdo beretik, kimikako erreakzioen berri ematen duen joskera artifiziala
ren eta joskera naturalaren arteko baliabideak ditugu (6)koan.

(6) Ca(OH)2 + 2ClH => Cl2Ca + 2Hp
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a kaltzio hidroxido.!! gehi azido klorhidriko.!! emateko kaltzio ko
ruro.!! gehi ur.!!

b kaltzio hidroxido gehi bi azido klorhidriko emateko kaltzio ko
ruro gehi bi ur

c *kaltzio hidroxido.!! gehi bi azido klorhidriko.!! emateko kaltzio
koruro gehi bi ur

d zea-oatxebi gehi bi atxe-zeele emateko zea-zeelebi gehi bi atxe
bi-o

Honen guztiaren argigarri gerta daitekeelakoan, hona (7)ko marrazkia.

(7)

hizkuntza jakin baten 0
lege naturalek soturiko

baliabideak

hizkutnza jakin baten
lege naturaletatik kanpo

sorturiko balibabideak
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(7)koan, hiztegia ez ezik hizkuntzaren gainontzeko baliabide guztiak is
latu ditugu Cabrek (1993) jasorikoG. Rondeauren marrazkian oinarriturik.
Ikus bedi bertan erabilera berezitu batek aIde orokorretik, erdibideko aldetik,
aIde berezitutik eta aIde gainberezitu batetik hartzen dituela baliabideak. AIde
gainberezitu hori nazioarteko arauek hizkuntzaren legeetatik kanpo ezarritakoa
bera dela onartuko dugu gure Ian honen helburuak erosoago betetzeko. Berez
nazioarteko arauek gehienetan izango dute lege naturaletatik kanpoko aIde
hori, eta alderantziz, lege naturaletatik kanpo dagoen guztia nazioarteko arauek
sortua izango da eta beraz aIde gainberezitu bati egokituko zaio.3 Bestalde, Ian
honetan aurrerantzean erabilera orokorra, erabilera berezitua eta erabilera gain
berezitua direlako terminoak erabiliko ditugu, Rondeauren marrazkian erabi
lerak baino zehazkiago 'aldeak' azaltzen badira ere: erabilera orokorrak bat
egingo du erdialdeko borobilarekin eta erabilera berezituak borobil horretatik
zein beste borbil guztietatik hartuko ditu baliabide batzuk; erabilera berezi
tuaren barruan baliabideak aIde gainberezitutik hartuko dituena izango da az
kenik erabilera gainberezitua.

Bibliografian ugari dira nazioarteko arauen aipuak, beti ere giza hizkun
tza naturalaren sistema osagarriak edo aukerakoak direla esaten delarik. Era
berean jasotzen da erabilera hauen guztion arteko gainezarpena eta bereziki
erabilera berezituaren eta gainberezituaren muga-Ierro mehearen kontua. Ca
breren (1993) iritziz hizkuntza artifizialak 1) asmatuak dira, 2) hizkuntza na
turalaren oinarria dute, 3) aldez aurreko kontzeptualizazio batetik abiatzen
dira, 4) esangura bakarreko irakurketa eskaintzen dute eta 5) hiztegi- eta mor
fosintaxi-baliabideen multzo txikiez osaturik daude. Berezituak izan arren, ar
tifizialak ez diren erabilerak, aldiz, 1) ez dira asmatuak, 2) hizkuntza natura
laren barrukoak dira, 3) onar dezakete osagai berriak aldez aurretik ondo
kontzeptualizatu gabe, 4) nolabaiteko sinonimia erakusten dute eta 5) hiztegi
eta morfosintaxi osoa dute eskuragarri, zenbait aukera egiten badituzte ere.
Beti Cabreren (1993) esanetan, erabilera berezitu hauek hizkuntza artifizialek
edota nazioarteko arauek bezala, 1) nahiko kontzeptualizazio sendoa dute, 2)
ez dute erabilera orokorrak bezain erraz onartzen osagai berririk, 3) oso sino
nimia murritza dute, 4) hizkuntzetan zeharreko ulerkuntzarako aukera handia
eskaintzen dute eta 5) ez dute hizkuntzaren funtzio poetikoa eta emotiboa ga
ratzen. Hizkuntzaren baliabide guztien berri emateko unean, (7)ko lau borobi
len barruan sarturiko baliabide guztiak izan behar dira kontuan.

Aurrean ikusitakoaren arabera erraz ikus daiteke nazioarteko arauek osa
turiko sistema bakoitzak hizkuntzari dagozkion hainbat mailatako gogoetak
egiteko aukera emango digula. Hala ere, bi sail nagusi daramatzan antolakun
tza emango diogu lanari. Batetik nomenklatura esaten zaien sistemak izango

l Zorrotz jokatuz gero onartu behar dugu gerta daitekeela erabilera gainbererezitu batzuk
lege naturalen barman bere osotasunean gauzatzea. Azken iiabardura honek, dena dela, ez du era
ginik izango Ian honetan lege naturalak/lege artifizialak bereizkuntza horren inguruan eman nahi
dugun ikuspegi nagusiaren gainean.
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ditugu hizpide eta nazioarteko arauek baldintzaturiko hiztegigintza aztertu be
harko dugu. Bestetik. hizkuntza artifizial delako izenaren pean aipatu ohi di
ren sistemak izango ditugu aztergai. eta nazioarteko arauek baldintzaturiko jos
kera ikusiko dugu azken batean.

1. NAZIOARTEKO ARAUEK BALDINTZATURIKO HIZTEGIGINTZA

Nomenklatura esan ohi zaien arau hauek, hiztegigintza hutsaz harantza
goko lana eskatzen digute: era daitezkeen izenen kopurua, batzuetan behintzat,
mugagabea da. baina finkaturik dago bai izen bakoitza nola eratu. bai eta hiz
kuntza bakoitzaren harrobira noiz jo ere.

1.1 atalean, ondo zedarriztatu beharko ditugu mailegutzara ezinbestez ga
ramatzaten arauak batetik. eta euskararen harrobiko hitzak txertatzeko nola
baiteko aukera ematen diguten arauak bestetik; areago, mailegutzara makur
tzean ere zenbaitetan euskararen soinu- eta ortografia usadioaren arabera
moldatu beharko direnak eta bestalde ikutu gabe utzi behar direnak ere ondo
finkatu beharko dira. 1.2. atalean nazioarteko arauek euskararen baitan sortu
ko dituzten hitz elkartu arrotzak izango dira aztergai baina halaber zenbaite
tan euskara orokorraren hitz elkartuak ere egin beharko direla ikusiko dugu.
1.3. atalean. nazioarteko arauek euskarari dakazkioten eratorbide berriak bil
duko dira, baina, era berean, arauek zenbaitetan ezartzen duten eratorbide na
turalen berri eman beharko dugu.

1.1. Mailegutzaren inguruan

Ezagunak dira euskal hitza zein den erabakitzeko Euskaltzaindiak erabi
Ii dituen eta erabiltzen ari den irizpideak, baina guztiok dakigu era berean era
bilera berezituetan mailegutzara jotzeko beharra era ugaritara sumatzen duten
hiztegigileak daudela. Nazioarteko arauek irizpide berriak ekar ditzakete ezta
baida-gune honetara: horrelako kasu gehienetan mailegutzara ala harrobira jo
tzeko aukerak arautuak daude. 1.1.1. atalean taxonomia sistema hirukoitza har
tuko dugu hizpide eta 1.1.2. atalean agerian jartzen saiatuko gara Kimikako
nomenklatura bezalako sistemek harrobira edo mailegutzara jotzeko aukerak
zorrotz arautuak dituztela.

1.1.1. Mailegutzarekiko hiru hurbilketa baliokidetarako arauak: taxonomia

UZEIk (1984) egindako izendegian, hiru hurbilketa mota suma daitezke
mailegutzarekiko. azken batean bizidunen maila bateko eta besteko talde-ize
nen hiru sistema baliokide eratu baitziren Ian horretan.
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a) Maila guztietako taxon-izenak latin hutsez

Sailkapen horretan finkatu diren taxonek, hizkuntza guztietan zehar iku
tu gabe utzi behar den latinezko segida bakarra dute.

Inolako salbuespenik gabe, bi hitzez eratuko dugu taxonomiaren oinarria
den espezie-izena, beti ere latinaren joskera-arauak erabiliz: lehenengoa, es
pezietik gora dagoen generoa deritzon bizidun multzo bat adierazten duen izen
bat da eta bigarrena, genero horren azpian dauden espeziea bera adierazten
duen izen edo izenondo bat. Horrela gure otsoak (8) izen bikoitza duo Espe
ziez gorako unitateek, latinezko hitz bakarra hartzen dute eta gure adibideko
animalia ezagun hori, (9a)ko generoaren eta (9b)ko klasearen barrukoa da.

(8) Canis lupus (espeziea)
(9) a Canis (generoa)

b Mammalia (klasea)

Latinezko izenak batez ere diskurtso naturaletik kanpo eta bizidun mul
tzo baten ezaugarrien ordezko gisa erabiltzen dira. Izan ere, hizkuntzaren era
bilera naturalean txertatzeko ez dira oso erosoak, baina, hala ere, bideraga
rriagoak bide dira latinezko izenarekiko aposizio bat eginez: goranzko
mailakaketaren arabera, espezie, genero, familia, orden, klase, phylum eta
erreinu taxonak adierazten dituzten izenak erabil ditzakegu aposizioaren bi
garren osagai gisa.

b) Taxon-izen mailegatu batzuen moldapenak

UZEIk (1983) adierazitakoaren arabera, alemaniera bezalako hizkuntza
batzuetan, generotik goragoko taxon-izenak eratzeko unean, aipaturiko lati
nezko izen horiek erabiltzen dituzte batez ere (lOa), edo, bestela, harrobiko
hitz bat hautatu dute (lOb) latinezkoaren ordez.

(10) a Umbelliferae
b Goldengewachse

Hala ere, alemanieran bertan zenbait kasutan (11), eta era orokorragoan
gaztelania, frantsesa edo italiera bezalako hizkuntza batzuetan, latinezko sis
tema ahaztu gabe (12a), latinezko izenetatik abiaturik ohiko ebakera eta orto
grafiarako moldapenak ere egin dituzte berariaz, edo besterik gabe izenak be
rez herritartu dira (12b).

(11) Koniferen
(12) a Coniferales

b Coniferas, Conireres
Sehiceos, Selaciens

Euskararen kasuan ere horrela egitea erabaki zen. Oro har, Iatinezko ize
netatik (13a) edo euskararekiko soinu-hurbiltasun handiena duen gaztelaniaren
izenetatik (13b) abiatu ziren moldapen horiek egiteko.
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(13) a Koniferaleak
b Selazioak

Oro har, beharrezkotzat jo izan da oso talde ezagunen kasuan euskarara
egokitutako forrnak izatea eta hala egin da (14), zenbaitetan euskarak (maile
gu irentsietan) duen morfologia egitura ere kontuan hartu delarik (15).

(14) Poliketoak, Intsektuak
(15) a Equinoderrnados, Riz6podos

b Ekinoderrnatuak, Errizopopodeoak

UZEIk, euskal izenik ez duten familia eta orden ugariri esleitu zion mai
legu moldatua. Larraiiagaren (1996) lanean, adibidez, sistematikoki moldatu
dira Euskal Herriko ornodun lehortarrak biltzen dituzten klase, orden eta fa
milien izen guztiak.

Herri mailako hitzez bereiztea zaila gertatu zenean ere, zientzi izenaren
moldapena erabili zen maila batean edo bestean (16). Izen asko, bestalde, eus
karaz ere herritartuak zeuden eta hala hartu ziren (17).

(16) a birusak
b paramezioa, anofelea

(17) dalia, tenia, aktinia, ostra, zebra, kamelia

Esan gabe doa honelakoak jatorriz latinezko izenek duten zehaztasun ber-
bera dutela.

c) Harrobitik harturiko herri-izenak

cl) Espezietik goragoko izenak

UZEIrekin bat eginez, .esan beharrekoa da, nazioarteko esparru honetan
egonda ere, euskal harrobiko bizidun-izenak saihestezinak direla. Berez, nola
edo halako tradizioa duten harrobiko izenak (18a) edo mailegu irentsiak (18b)
izanda, latinezko izenen moldapena ez zen beharrekotzat jo.

(18) a Aves
b Animalia

#Abeak
#Animalioak

Hegaztiak
Animaliak

Ugaztunak
Karraskariak
Urlehortarrak
Gorbelak

Mammalioak
Errodentioak
Anfibioak
Algak

c Anfibia
Algae

Zalantza-izpi bat suma daiteke ordea zenbait taldetan eta gaur egun behin
tzat oso ezagunak diren euskal harrobiko izen batzuen aldamenean mailegu
moldatua ere eman zuen UZEIk (19a). Areago, zenbaitetan ez da latinezko
izen jatorrizkoa ematen (19b) eta beste zenbaitetan hedatuagoa den mailegu
moldatuaren aldamenean oso tradizio sendoa ez duen harrobiko izena dago
(19c).

(19) a Mammalia
b
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Latinezko izenaren mailegutza baztertuz, zenbaitetan hitz berria eratu zuten.

(20) kotiledoibakarrak, kotiledoibikoak

Aurreko harrobiko hitzekin batera ordea, nahiko ezagunak eta eztabaida
tuak izan diren mailegu batzuei (Altonaga 1998a eta 1998b, Zabala 1999a), ez
zitzaizkien esleitu ezagun samarrak diren harrobiko izenak.4

(21) Intsektiboroak
Karniboroak

c2) Espezie-izenak

(intsektujale)
(haragijale)

Espezie-izen guztiei eman zaie euskal ordaina oro har eskuragarri zeuden
izenak osatuz edo beste hizkuntzetatik izenak mailegatuz.

(22) Triturus marmoratus
Triturus helveticus

uhandre marmolaire
uhandre palmatu

Amphibia (klasea)
Mammalia (klasea)
Triturus marmoratus
Triturus helveticus
Canis lupus lupus
Canis lupus signatus
Anfibioak
urlehortarrak
igelaren klasea

b ugaztunak
uhandre marmolaire
uhandre palmatu
otso europar
otso iberiar

(24)

(25)
(26) a

(27)

Espezieen zerrenda ia osorik plazaratzearekin batera egileek bi ideia al
darrikatu nahi izan dituzte: aIde batetik, izen hauek erabateko baliokidetasuna
dute nazioarteko latinezko izenekin, eta bestetik zerrenda osatzeak eman dien
lana, euskararen diskurtso natural berezitua edo orokorra latinezko izenen eze
rosotasunetik askatu eta bizitasun berria lortzeko egin izan dute.

Aurreko guztia laburbilduz, nazioarteko taxonomia arauek moldatzeko
aukerarik ez duten latinezko izenak eratzen dituzte (23-24), baina euskara be
zalako hizkuntza batek, bestetik, badu aukera izenetako batzuk moldatzeko
(25), edo nazioarteko sistemarekin erabateko baliokidetasuna bereganatuko du
ten izen arruntak erabiltzeko (26). Espezie-izenen kasuan gainera, harrobiko
edo mailegu moldatuko ordain guztiak gauzatu dira hizkuntza honetan (27).

(23)

4 (21 )eko bigarren zutabekoak ez dira baztertu dietaren berri emateko baina, esan bezala.
UZEIren (1984) lanean ez ziren erabili taxon-izenak eratzeko.
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Gauzak horrela, zehaztasunaren inguruan egin izan den eztabaida beste
norabait bidera liteke. Berez, edonolako izena eratzen dela ere, zehaztasuna
berrnaturik geratuko da hasieratik bertatik, eta ez da irizpide hori izango ha
rrobiko izenak eratzea eragotziko duena. Hiru bide baliokide ditugu azken ba
tean taxonomian.

1.1.2. Mailegutzaren tokian tokiko mugetarako arauak: Kimikako elementu
-izenak eta Fisikako magnitude- eta unitate-izenak

Arau hauek sistematikoki eramango gaituzte mailegutzara eta moldape
nera, baina zenbaitetan harrobiko izenak sartzeko aukera edo beharra gerta
tuko da. Kimikako elementuen izenak eta Fisikako magnitude- eta unitate
izenak aztertu behar ditugu ikuspegi honetatik.

a) Kimikako elementuen izenak

Hauetako bakoitza, elektroi-konfigurazio jakin bat duen atomo bati da
gokio, eta bai maila makroskopikoan ezagutzen dugun gai bati ere. Beraz, na
zioartean onetsi diren adigai batzuei izen bana esleitzeko lanak egin behar izan
dira euskaraz behintzat. Izen horiek izango dira nazioarteko ikurrez eta zei
nuez osaturiko joskera artifizial idatziek euskaraz duten oinarria (ikusi 2. sail
nagusia).

Gai hauetako batzuk eguneroko bizitzan ezagun samarrak dira. Horri es
ker nonbait, baditu~u euskal harrobiko zenbait hitz eta. jakina. horrelakoetara
jo da nazioarteko sistemako kide hauei ordain sendoa emateko unean (28).

(28) berun, burdina, zilar, urre

Hala ere, elementu gehienek ez zuten inolako izenik euskaraz eta maile
gatu egin behar izan dira ohiko moldapenak eginez. Zenbait kasu bakanetan,
ordea, eztabaidatuagoa izan da eskuragarri zegoen hitza nazioartean onetsiri
ko kontzeptuari esleitu behar ote zitzaion. Horrela, Sarasolak (1997) plazara
tu zuen (29)ko karbona maileguari buruzko lehenengo kritika eta Odriozolak
(1998b) fiabardura batzuk ekarri ditu eztabaida-gune honetara. Areago,
(30)ekoak ere izan ditzakegu hizpide hemen.

ESPARRU BEREZI
BEREZITUAN
AUKERATUTAKOA

(29) karbona
(30) kobre

merkurio

HARROBIKO
(LITERATUR)
AUKERA
ikazgai
burdingorri
zilarbizi

HIZTEGI BATUAK
(ORAINGOZ)
ONETSIRIKOA
karbono
kobre
merkuriolzilarbizi

Asko dira eztabaidan gogoan izan behar ditugun eragileak, mailegutzaren
aldekoak batzuk eta aurkakoak besteak:
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1) Nazioartekotasuna dela eta, karbono ez da gure inguruko hizkuntza
guzti-guztietan azaltzen, baina bai frantsesez eta in&elesez. Beraz, berbak he
dadura handi samarra duela esan daiteke eta areago, euskaldun &uztiok daki
&un beste hizkuntza batean ere badela azpimarratu behar da bigarren irizpide
nagusi gisa.

2) Ikasgai, burdingorri eta zilarbizi eskura&arri zeuden literaturan edota
hizte&ietan baina eskuragarritasun hori ez zen maila berekoa kasu guztietan.
Sarasolak (1996) baino lehenago ere, Azkuek (1905) eta Kintanak (1977) jaso
zuten ikazgai. Elhuyarrek (1996a) bere aldetik, fiabardurarik gabe jasozuen,
baina Kimika esparrurako karbona mailegua gordez.

Zilarbizi, bestalde, lehendabizi Larramendiren hiztegian (XVIII.ean) ikus
daitekeelarik, jaso zen Azkueren (1905) hiztegian ere, gure interesekoa den
adiera eta guzti. Kintanak (1977) bere hiztegiaren hasierako argitarapenetan
behintzat, ukatu egin zion adiera hori. Hitza, beraz, merkurio maileguaren pa
rean zegoen kimikako euskarazko testu modernoak idazten hasi zirenean. EI
huyarrek (1996a) eta Sarasolak (1996) ere onartu die adiera hori.

Burdingorri, lehendabizi XIXaren bukaeran aurkitu delarik, ez dago Az
kuerenean ez eta Kintanarenean ere. Beraz, nekez eskura zitekeen euskara tek
nikoaren hasierako garai haietan. Izan ere, Sarasolak askoz ere geroago pla
zaratu du hitza hustuketa-Ian sakonaren ondorio modura. Bestalde,
Elhuyarrenean badago.

Euskal hitzak direla baieztatzeko irizpidea bazen behintzat, literaturan
(hiztegietatik kanpo) errotua egotearena ez bada ere. Horrekin batera, ez da
ahantzi behar euskararen erabilera orokorrean edota literaturan har lezakeen
edo bultza lezakeen adierazkortasun-balioa.

3) Ikazgai, zilarbizi eta burdingorri nahas&arriak &erta litezke bere e&i
turetako buru diren zilar eta burdin(al direla bide, eta, hortaz, eztabaida lite
ke, bai, zilarra ez denari zilar burua duen zerbait deitzea noraino har deza
kegun eredu, berezko erabilera berezituetarako zein nazioarteko arauetako
ikurren irakurketarako ere. Areago, ikazgai hitz elkartuaren osaerak baimen
tzen zuen beste adiera batekin jaso zuten Azkuek (1905) eta Kintanak (1977):
ikatza egiteko gaia.

Zilarbizi delakoaren kasuan, gainera, eguneroko kontzeptu zabalei lotu
rik doazen vi/-argent eta azogue erdarazkoen parekotzat har zitezkeen eta az
kenean baztertu egin zirela esan didate elkarrizketa batean.

Beste aIde batetik ordea, gogoratu egin behar da termino izaera erabile
ra jakin batek ematen diola hitzari. Beraz, iharturik baleude bezala ulertuko
genituzkeen hiru hitz (elkartu) ziren eta loturik idaztekoak izanda, zilarbizi eta
burdingori berben kasuan nekez nahas litezke zilar eta burdina izen bera har
tzen duten atomoekin berekin. Bestetik, ezin nahas daitezke era berean zilar
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edo burdinaren inolako era makroskopikoarekin ere. AIde horretan, ikazgai
baina egokiagoak izango ziren azken honek ageriko bigarren adiera bat bai
tzuen, edonola idatzita ere.

4) Karbona, merkurio eta kobre terminoek azken hamarkadotan erabi
lera berezituan hartu duten tradizioa ere ez da aIde batera utzi behar auzi hau
epaitzerakoan. Izan ere, oso kontuan hartzekoa da hitz jakin bat hiztun-ko
munitatean txertatzeak eman ohi duen lana eta horretaz gain, Sarasolak (1997)
oso ondo eginda egon ez arren sustraitzea lortu duten hitz batzuetarako eska
tuduen"barkamen" bera merezi bide du gutxienez hamarkada biko tradizioa
duen mailegu batek. Izan ere, Sarasolaren (1996) hiztegian ikus daiteke kar
bona ere lehendabizi 1936. urtean erabili zela hain zuzen ere Kimikako libu
ru batean. Kobre ere XVI.ean erabili zen.

5) Aurreko zehaztapen guztiak gogoan izan bide dituelarik, Euskaltzain
diaren (2000) Hiztegi Batuak (oraingoz) onetsi dituen hitzen aurrean eztabai
da bukatutzat eman daiteke. Edonola, ikus bedi literatur erabilerarako edo era
bilera orokorrerako nonbait utziz, zilarbizi ez dela baztertu.

b) Fisikako magnitude- eta unitate-izenak

Antzeko kontua dugu hemen. Hasteko, adigaiak nazioartean onetsi behar
dira beti bezala. Bigarrenik, oro har hizkuntza jakin bateko adierazpidetik lor
tutako ikurrak ezartzen zaizkie horrelako adigaiei, nazioartean hau ere (ikus 2.
sail nagusia). Bukatzeko, hizkuntza bakoitzaren erabilera berezituetan edo oro
korrean dauden izenen auzia izan beharko dugu kontuan ostera ere. Magnitu
deek eta unitateek tratamendu desberdinak jasotzen dituzte hiru maila hauen
arabera.

Magnitudeei dagokienez, nazioarteko ikurrek hizkuntza bakoitzean isla
tuko dituzten hitz arruntak finkatu behar izan dira. Adigaiak askotan egunero
ko bizitzan (eta, beraz, hizkuntzaren erabilera orokorrean) azaltzen direlarik,
euskararen harrobiko izenak hautatu dira batzuetan (31a) eta mailegu irentsiak
ere erabilera maila berean daude nonbait (31b) (IUPAC 1979, Euskaltzaindia
2000).

(31) a luzera, indar
b pisu, denbora

Areago, zenbaitetan hitz berriak asmatu dira (32a) edo tradizioko batzuei
esangura-zabalkunde bat ezarri zaie (32b) (Ensunza 1983, Euskaltzaindia
2000).

(32) a iragazkortasun, azalera
b argitasun

Beste zenbaitetan ordea, mailegutzara jo dute. hasiera batean antzeko ha
rrobiko hitzak har zitezkeela zirudien arren. Hori dela eta, Hiztegi Batuan
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behintzat onartu ez diren magnitude-izen batzuk aurki daitezke bibliografian
(Ensunza 1983), nazioartean onetsiriko adigaia beregana Iezaketen eta Hizte
gi Batuan onartuak diren hitz batzuk baztertuz (33b).

(33) a biskositate, fluxu (magnetiko)
b Iikistasun, jario

Hirugarren maila batean, inolako eztabaidarik piztu ez duten maileguak
hartu dira.

(34) masa, entropia

Elementu-izenen esparruan baino egoera aidakorragoa dugu hemen: tan
kera askotako magnitudeak daude eta elementuen kasuan ez bezaia Hiztegi
Batuan bederen ez daude izen guztiak jasota.

Hizkuntzatik kanpoko arrazoiak direia eta, unitateen esparrua oso beste
Iakoa da. Berez hizkuntzaren erabilera orokorrean ere azaltzen dira unitate
izen batzuk baina, zenbait kulturak izan ditzakeen unitate bereziak aIde bate
ra utzirik,5 unitate gehienak nazioartean sortuak dira eta, horreIa, adigaia eta
ikurra ez ezik ikurrak islatzen duen hitza ere mailegatu behar du euskarak bes
te hizkuntza batetik. HorreIa, Ensunzak (1983) jasoriko unitate-izen gehienak
maileguak dira eta erabilera berezituaren maila gora-behera, ez bide da (osa
tuz joango den) Hiztegi Batuan sartzeko eragozpenik izango.

Laburbilduz, nazioartean onetsiriko adigaiei laburtzapenak esleitzeaz gain
hizkunza bakoitzari harrobiko ala maileguzko hitzak esleitzeko aukera ematen
duten sistemak ikusi ditugu, Kimikako elementu-izenen eta Fisikako magni
tude- eta unitate-izenen esku. Gogoratu behar da nazioartean ezaugarri jakin
batzuk eta guzti onetsi diren adigaiok bere ikur nazioartekoak daramatzatela.
Euskara bezalako hizkuntza batek maileguetara jo beharko du, bflina nahas
ketarik gertatuko ez dela berma daitekeenean, harrobiko hitzak hauta ditzake
ela aidarrikatu dugu hemen. Hautua egin ahal izate horrek, hizkuntzaren hiz-

, UZElren (1988) Ianean dauden (i)koaren arabera behintzat, hain zuzen ere, kultura jakin
batzuei dagozkienek eman diote euskarari harrobiko hitza erabiltzeko aukera. Hala ere, jatorriko
hizkuntzatik sorturiko ikurrak mantentzen dira.

(i) hazbete in
oinbete ft
oinbete libra ft.lb

Ikus bedi beraz nazioartekotasunaren inguruko eztabadaida sakonagoa behar duela esparru
honek. Izan ere, UZElren (1988) lanean, badira euskal harrobiko izena ez ezik euskal izen ho
rretatik sorturiko ikurrak ere badituztenak. Oro har nazioartean adigaiaz gain ikurra ere erabaki
tzen dela garbi dago eta oraingoz aide batera utzi behar ditugu kasu bakan hauek, bai eta espa
rru desberdinen artean nazioartekotasun horretan gerta daitezkeen gorabeherak ere.

(ii) ampere-bira Ab
argiurte A.u.
biralminutu b.min"
petrolio-tona baliokide ptb
multiplo komunetan txikien m.k.t
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tegi orokorra ondo ezagutzea eskatuko du batetik, eta bestetik esparru berezi
tuari dagokion jakintza sakona ere oso garrantzitsua bide da, adigai/hitz ha
rreman egokiak, hots, termino egokiak eratzeko. Hori dela eta, gure ustez haus
narketa gehiago egin behar da euskal hiztegigintzan bederen, agian Zabalak
(1999a) eta Altonagak (l998a, 1998b) taxonomiaz esandakoaren ildo beretik.
Edonola, berriz esan behar dugu ez dirudiela terminoaren egokitasuna maile
gulharrobi hautuari dagokionik, eta batera ala bestera egitea, hizkuntz ideolo
gia jakin batek ala beste batek bultzatuta gertatuko da ziurraski.

1.2. Hitz-elkarketaren ingoruan

Nazioarteko arau batzuek nolabaiteko hitz e1kartuak bideratzen dituzte:
batzuetan, ez dute euskara naturalaren hitz elkartuen osaerarekin edo idazta
rauekin inolako zerikusirik eta, oro har, hizkuntzaren lege natura1etatik kan
poko hitz e1kartuak izango ditugu horrelakoetan, baina beste batzuetan hitz e1
kartu arrunt horien antza dute edo, besterik gabe, euska1 hitz e1kartuak dira.
Bi esparru hauen arteko ika-mikan eragile ugari izan behar ditugu gogoan.

1) Euskaltzaindiak (1987, 1991, 1992) euskal hitz e1kartu guztien osaera
deskribatzeaz gain hainbat idaztarau eman ditu erabilera orokorrerako: gain
begirada batean, mendekotasunezko hitz e1kartuak marraz zein bereiz idatz
daitezke (35).

(35) a esko1a(-) irakaslea
(eskoletan Ian egiten duen) irakasle bat '# esko1a

b hizkuntza1aritza(-)irakaslea
(hizkuntzalaritza irakasten duen) irakas1e bat '# hizkuntza1aritza

c afari(-)kontuak
(kontuen artean,) afaria(rena) = kontu bat

Aposizioak (36) eta atribuziozko hitz e1kartuak (37) bereiz idazten dira

(36) Euska1te1 konpainia
(Euskalte1 izeneko) konpainia bat =Euskalte1

(37) a bertso1ari poeta
poeta den bertso1aria

b harri zilindroa
zilindro itxura duen harria, zilindroa den harria

Elkarren arteko aposizioetarako, azkenik, Euskaltzaindiak ez du arau fin
korik eman (38).6

• Elkarren arteko aposizioei dagokienez, Odriozolak (2000b) nabarrnendu egin nahi izan du
batetik berrelkarketa hau euskararen erabilera orokorrak sortutakoa dela baina bestetik oso maiz
tasun handiz azalduko dela erabilera berezituetan eta gainera erabilera berezituetarako idaztarauak
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(38) a Paris-Bonn ardatza
Parisetik Bonnera doan ardatz bat

b Kohl-Miterrand elkarrizketa
Kohl eta Miterranden arteko elkarrizketa

c hiztunlidazle koefizientea
hiztun kopurua idazle bakoitzeko

2) Aurrekoen artean, batez ere egitura ilunak saihesteko eta esangura ko
rapilatsu batzuk ondo kodetzeko, zenbait hautu egin dira berezko erabilera be
rezituetarako eta zehazkiago mendekotasunezko hitz elkartuei begira (Odrio
zola 1997 eta 1998a, Zabala 1999a).

(39) a animalia-bizkarroia
(animalietan bizi den) bizkarroia i: bizkarroia den animalia

b molekula-emailea
(molekulak ematen dituen) emailea i: zerbait ematen duen mo
lekula

1.2.1. azpiatalean, euskararen legeetatik kanpoko hitz elkartuak ikusiko
ditugu eta 1.2.2. azpiatalean euskararen ohiko legeek sortzen dituztenak.

1.2.1. Euskararen lege naturaletatik kanpoko hitz elkartuak

Osaeraren eta idaztarauen aldetik, nazioarteko arau batzuk era korapila
tsuan gainezarrita daude euskal hitz elkartuekin. Hitz elkartuak euskararen lege
naturaletatik kanpo dauden neurrian, nahiko hurbil ibiliko gara Euskaltzain
diak (1992) definituriko exoelkarteetatik.

a) Kimika ezorganikoko nomenklatura sistematikoa eta entzimen no
menklatura

Egiturak osagai bikoak dira. Kimika ezorganikoaren kasuan (Ordax eta
Arrizabalaga (1994) bigarren osagaian izen gutxi batzuk ager daitezke, baina
lehenengo osagaian, askoz ere elementu gehiago daude eskuragarri. Azken

ardura handiz finkatu beharko liratekeela. lzan ere, horrelakoak oso harreman estuetan egongo
dira nazioarteko zenbait idaztaraurekin: hizkuntza askotan azaltzen dira eta hitz-hurrenkera gora
behera, nazioartekotzat jo daitezke berez.

(i) a U-C-T segida.
b presiolbolumen diagrama
c aZalera lur-galera kurba
d cis-trans isomeria
e anerobiosi laerobiosi aukera
f kobreleztainu aleazioa
g likido/solido nahastea
h karbono-karbono lotura

angelu leunldenbora zatidura
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hauek bigarren osagaia mugatzen dutela esan daiteke. Hasiera batean, beraz,
ados daude euskararen mendekotasunezko hitz elkartuekin.

(40) a aluminio oxidoa
aluminiotik abiaturik eratutako oxidoa

b aluminio hidroxidoa
aluminiotik abiaturik eratutako hidroxidoa

Entzima-izen (gomendatu)en7 eredu orokorrak ere (IUMB 1992, Odrio
zola 2000a), bi osagai dituelarik, euskararen mendekotasunezko hitz elkartue
kiko antzekotasun berbera azaltzen duo

(41) a alkohol deshidrogenasa
alkohol batek parte hartzen duen erreakzioan laguntzen duen
deshidrogenasa

b 2-deshidro-3-desoxi-L-arabinonato deshidratasa
2-deshidro-3-desoxi-L-arabinonatoak hartzen duen erreakzioan
laguntzen duen deshidratasa

Kimika ezorganikoaren eta entzimen ereduetan sakonduz, ordea, berehala
ikus daiteke euskarak sortuko lituzkeen mendekotasunezko hitz elkartuetatik ha
rantzago joan daitezkeela nazioarteko egiturak. Kirnika ezorganikoan, balentzia
bat baino gehiago izan dezaketen elementuen kasuan adibidez, tartekatzen diren
parentesi batzuen barruko zenbaki baten bidez (42) edo zenbait konposaturen
kasuan aukera gisa aurrizki batzuen bidez (43) ematen da balentziaren berri.

(42) a berun(II) oxido
berun(II) hidroxido

7 Izen sistematikoak, infonnazio zabalagoa ematen dutelarik, askoz ere korapilatsuagoak
dira eta ezin hobeki islatzen dute erabilera gainberezitu baten eredua: nomenklaturak ematen di
tuen ondorioak erabiltezinak dira euskara berezituaren diskurtso naturaletan eta izenak zerrende
tan bakarrik erabiltzen bide dira, erreakzioaren ezaugarrien multzoaren ordezkari gisa nonbait
(Odriozola 2000a).

(i) izen sistematikoak
a alkohol:NAD' oxidorreduktasa
b azil-CoA:azetato CoA-tranferasa
c fenilpirubato zeto--enol-isomerasa
d L-tirosina-tRNA ligasa

6. oharraren ildotik ikus bedi honelakoak elkarren arteko aposizoen eredukoak direla. Izen
gomendatu batzuk ere nahiko erabilgaitz gertatzen dira diskurtso naturaletan (iiia). Horrelakoetan
oso ohikoa da arauetatik kanpo dagoen izen bakun bat erabiltzea (iiib).

(ii) izen gomendatuak
a hidroximetilglutaril-CoA erreduktasa (NADPH)
b [hidroximetilglutaril-CoA erreduktasa (NADPH)] kinasa

(iii) diskurtso naturala
a #hidroxirnetiIglutaril-CoA erreduktasa (NADPH) kinasak hidroximetiIglutaril

CoA erreduktasa (NADPH) inaktibatzen du
b hidroxirnetilglutaril-CoA erreduktasaren kinasak hidroximetilglutaril-CoA erre

duktasa inaktibatzen du
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b berun(IV) oxido
berun(IV) hidroxido

(43) a kloro(I) oxido / dikloro oxido
b kloro(III) oxido / dikloro trioxido

Entzimen kasuan ere, bi osagaitik gorako segidak azal daitezke eta area
go, marra bi osagaien arteko lotura adierazteko erabili beharrean osagai ba
koitzak dituen azpiosagaien arteko loturak adierazteko erabiltzen da marra.

(44) a ortselinato-depsido hidrolasa
ortse1inato depsidoak parte hartzen duen erreakzioan laguntzen
duen hidro1asa

b sukzini1-CoA hidro1asa
sukzini1-CoA-k parte hartzen duen erreakzioan 1aguntzen duen
hidro1asa

c azetato CoA-transferasa
azetatoak parte hartzen duen erreakzioan CoA lekuz a1datuz 1a
guntzen duen transferasa

Hori de1a eta, ezin pareka ditzakegu bi edo hiru osagaiko egitura hauek
euskararen mendekotasunezko hitz e1kartuekin eta idaztarauak ere oso beste
1akoak izango ditugu. Ha1a ere, Odriozo1ak (1997, 1998a) nabarmen utzi du
ardura handiz bereizi beharko dire1a erabilera gainberezituko egitura hauek
nahiko antzekoak diren erabi1era berezituko hitz e1kartu mendekotasunezkoe
tatik.

(45) erabi1era gainberezitua
a a1uminio oxido

berun(II) oxido
b a1kohol deshidrogenasa

sukzinil-CoA hidrolasa
(46) erabilera berezitua

a aluminio-konplexu
berun-ekarpen

b alkohol-askapen

b) Kimika organikoa eta Biokimika: eratorpenaren eta hitz-elkarketaren
artean

Ez da hau lekua bi nomenklatura zabal eta korapilatsu hauetan sakontzen
hasteko. Esan dezakegu gutxienez hemen ere euskararen legeetatik kanpoko
hitz e1kartuak ditugula. Badago ordea nazioarteko arauen artean orain arte iku
si ez dugun gertaera bat: euskararen lege naturaletatik kanpoko erabide bat.
eratorpenaren eta elkarketaren arteko zalantza azaltzen duena. Fenomeno hau
zabal samarra bada ere, adibide bakar bat aipatuko dugu hemen: biokimika
rien artean oso aspaldikoa eta ezaguna izan arren konpondu gabe dirauen erra-
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dikal-izenen auzia. Odriozolak (2000a) hizkuntzalaritza hurbilketa bat egin
nahi izan du irizpide garbien bila.

Nazioarteko erakundeek erabili ohi duten hizkuntzatik abiaturik, ingele
sezko -yl bukaera bi tokitan azal daiteke nomenklaturan: talde kimiko batzuen
izen beregainen bukaera gisa eta nomenklatura sistematikoak sortzen dituen
segiden aurreko zati gisa (nonbait beste aurrizki batzuek hartzen duten toki
berean). Euskarak (Ordax eta Arrizabalaga 1994), eta soinu-egituretan hurbil
samar dagoen gaztelaniak (Peterson 1976b), -ilo bukaera ezarri dute lehenen
go kasuan (47) eta -it bigarreneko egoeran bide daudenetarako (49). Frantse
sak (48) -yle dauka (idatziz) lehenengo kasuan.

(47) metilo
(48) methyle
(49) 2-metilheptano, dimetilpropano, 4-etil-5-isopropil-3,4-dimetil

7-propilundekano
(50) 2-metiloheptano, dimetilopropano, 4-etil-5-isopropil-3,4-dimeti

lo-7-propilundekano

(47/49)ko adibideetan bereizkuntza gardena da. Esan beharrekoa da, or
dea, nomenklatura honek duen kasuistika zabala ardura handiz banatu behar
dela morfologi bereizkuntza horren arabera. Izan ere, Azkaratek (1990) euskal
hitz elkartuei buruz egindako lanean, oso saio interesgarria eskaini zigun el
karketa eta eratorpenaren arteko mugaz edo mugarik ezaz. lIdo bereko Ian han
dia dago oraindik egiteko euskararen erabilera gainberezitu hauetan, baina al
derantzizko norabidekoa, nonbait: erabaki egin beharko da (47)koan bezala
zeri esleituko diogun izen beregainaren izaera eta zeri (49)koan bezala aurrizki
edo zati lotuaren izaera. Horrela, -ilo eta -it bukaerak azalduko zaizkigu hu
rrenez hurren, baina horrekin batera, (47)ra edo (49)ra egitea ez da erabaki
inozoa izango. Lehenengoan izen kategoriako sarrerak lortuko ditugu euska
raren erabilera (gain)berezituetarako eta hori tankera jakin bateko hiztegietan
islatuko da. Bigarren kasuan, finkatu beharko genuke -yl eta aipatu ez ditu
gun bestelako zati mailegatu batzuk nazioarteko aurrizkitzat jotzeko aukerarik
ote dagoen. Izan ere, egun (49)koaren aldeko aukera egin dela badirudi ere,
(50)ekoa ez zatekeen bururik gabeko aukera bat izan.

1.2.2. Euskararen hitz elkartu naturalak

Nazioarteko arauak euskaratzerakoan zenbaitetan euskararen hitz-elkar
keta naturaletara io behar dugu entzimen izenenetan edo taxonomian.

a) Entzima-izenak

Ingelesaren usadiora makurtuz, entzima-izenen eredu orokorraren barruan
parentesien artean eta aukera modura azal daitekeen eransgarria, ingelesaren
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hitz elkartu arrunt bat da, hizkuntza horretan egin ohi den bezala marra batez
islatua. Osaera honetako hitz elkartua badago euskaraz ere eta oraingo hone
tan geurean sar dezakegu ingelesak nazioarteko arauari eskaini bide dion ma
rra hori.

(51) L-tirosina-tRNA1Yt liasa (AMP-eratzailea)
liasa (AMP-ziklatzailea)

(52) ATPasa H+/K+-trukatzailea

Azpimarratu beharrekoa da euskararen lege naturaletan txertatzeko auke
ra hau eta areago erabilera berezituan erabili ohi den marra erabili ahal izate
ko aukera ere, ingelesak eta euskarak elkarrekin izan ditzaketen antzekotasu
nei lOr zaizkiela. Beraz, horrelako hitz elkartuak nazioartekotzat jo daitezke,
baina ez da bidea hain gozoa izango tankera horretako hitz-elkarketarik ez
duten gaztelania edo frantsesa bezalako hizkuntzetan. Edonola, nazioarteko
arauek euskararen baitan sistematikoki sortzen dituen hitz elkartu naturalak di
tugu.

b) Taxonomia

1.1. azpiatalean ikusia dugu bizidunen espezie-izen guztiak osatu direla,
euskararen diskurtso natural batean erabiltzeko aukera eskaintzeko asmoz. Izen
horiek askotan euskararen hitz-elkarketa batetik sortu dira, baina entzima-ize
netan ez bezala, noizean behingo prozedura dugu hemen. Berez nazioarteko
arauek latinezko izenetarako arauak bakarrik ematen dituzte eta aztergai ditu
gun hitz elkartu hauek, nazioarteko latinezko izenekiko erabateko baliokide
tasuna izango duten izen naturalak lortzeko prozedura sistematikoaren auke
retako bat dira. Hitz elkartuen idaztarauak beraz, hizkuntza orokorrerako
Euskaltzaindiak emandako aukeren artean erabilera berezituetarako egindago
hautuei egokituko bide zaizkie.8

(53) a itsas arrano, euskal bale,
a' ipar-belatz, ogi-arbola, ibai-Ianproi, etxe-txakur
a" labemozorro, lusagar
b ermitari-anemona, globoarrain, suge-arrain, katuarrain
b' triku mairu
c pago hostandi, lezka ostozabal, murgil lepagorri
c' hiruosta, milazango
d Milos sugandila, Hermann dordoka

• (53a-a' -a")koak mendekotasunezkoak direla esan daiteke, loturik, marraz eta bereiz itxu
ratuta ager badaitezke ere. Mendekotasunezkotzat jo behar ditugu era berean (53b)koak baina ere
du horretan eta (53b')ko atribuziozko eredua (Euskaltzaindia 1992) osagaien arteko harreman ber
berari dagozkio (ikus testuan hitz elkartuetarako sarrera modura dagoen 1.2. saila); hitz elkartu
hauek, erabilera berezituei dagokienez behintzat, azterketa sakonago baten beharrean daude. Bes
talde hitz elkartu exozentrikoak ikus ditzakegu, oro har izenen aldameneko izenondo gisa (53c)
edo izen gisa (53c'). (51d)koak, aposizioak ditugu.
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Erabilera gainberezituko edota hizkuntzaren lege naturaletatik kanpoko
eratorpenak izango ditugu hizpide 1.3.1 azpiatalean. 1.3.2. azpiatalean, bes
talde, nabarrnendu egin beharko dugu nazioarteko arauek zenbaitetan euska
raren lege naturalen barruko eratorpenera jotzera eramango gaituztela.

1.3.1. Nazioarteko arauek ezarritako eratorbideak, euskararen erabilera gain
berezitua

Esparru honetan euskaratik kanpoko aurrizkiak, erroak edota atzizkiak
erabili beharko ditugu, baina batzuk besteekin lotzeko arauak garbi daudela
rik, izen berriak itxuratzeko aukera izango du ikertzaile euskaldunak euskara
ren baitan. Areago, izen horiek euskaraz sortu eta nazioarteko esparrura itzul
daitezke. Azken batean ez gara oso urrun ibiliko maila jasoko aurrizkien bi
dezko eratorpenetik (UZEI 1982). Narbarrnendu beharrekoa da era berean au
rrizkiak eta atzizkiak edo erroak moldatu egin beharko direla, euskararako
mailegutzan erabiltzen diren ohiko arauen pean. Hemen biokimikako entzimen
izenak hartuko ditugu eredu.9

• Kimika ezorganikako nomenklatura funtzionalaren eredu orokorra (Peterson 1976a, Or
dax eta Arrizabalaga 1994) zerrenda txiki bat osatzen duten izenetako batek (oxido. hidroxido... )
eta askoz ere zabalagoa den zerrenda osatzen duten izenondoetako batek eratzen du (i). Izenon
doa, latinezko izen batetik eratorri da eta agian eratorri beharko da aurrerantzean ere, baina gero
gainontzeko hizkuntzetatik iragan gabe euskararen soinu- eta grafi sistemen araberako moldape
nak eginez. Edonola, jadanik euskaratuak daudenetan ondo samar ikus daiteke harrobiko izenek
ez dutela tokirik. Azpimarratu beharrekoa da hori nazioarteko erabidea hitz-elkarketa izan gabe
eratorpena izateari zor zaiola. Izan ere, testuan aztertu dugun nomenklatura sistematikoa (ikus
1.1.2 eta 1.2. azpiatalak), euskararen legeetatik kanpoko hitz-elkarketa batean oinarriturik dago
eta beraz, onartzen ditu euskal harrobiko hitzak.

(i) a oxido plunboso, hidroxido ferriko
(ii) a oxido plunb,Qffi b oxido plunbiko
(iii) a anhidrido !iliillkloroso b anhidrido mkloriko
(iv) a ferrum b *ferrolburdina c ferriko/*burdiniko
(v) a plumbum b *plunbolberun c plunbiko/*beruniko
(ivc)koan ortografi a1daketa hutsa dugu, euskararen usadioaren arabera egina; (vc)koa ere

esan genezake ortografi kontua dela, aIde batera utzi behar baititugu Ian honetatik nahiko urrun
kokatu beharko liratekeen zenbait hausnarketa, leherkari ezpainkarien aurreko sudurkarietan ger
tatzen diren aldaketei buruzkoak. Ikus bitez ordea beste bi hauek.

(vi) a stannum b ez;tainu c ~tanniko

(vii) a calcium b kalgio c kalgiko
(vi)koan ez dugu euskal harrobiko hitzik, baina bai aspaldian gurean sarturiko mailegu bat

(vib): gaur egun ezarriko ez genukeen moldapen bat du (s/z) (Mitxe1ena 1961: 280 orr., UZEI
1982: 132 orr.). Horrekin batera gogora genezake garai bateko moldapen batzuk gaur egun inda
rrean ez daudela eta beraz ez direla elementu-izenetan jaso (viii), nahiz eta norrnalizazio proze
suak sorturiko hitz askotan eta askotan jaso izan (ix).

(viii) radio, radon, rodio, rubidio, rutenio
(ix) erradio (mat.), erradioaktibo, errefrakzio, erregresio
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Entzima-izen batzuetan konposatu bat edo talde erradikal bat aditzera
ematen duen erro bat erabili behar da -asa atzizkiaren euskarri gisa. Ho
rrelako konposatu-izenen kopurua, hasiera batean behintzat, mugagabea da
eta, beraz, pentsatzekoa da etorkizunean euskaldunak entzima izen berriak
eratzeko aukera izango duela edo, bestela esanda, substratu-izena + -asa
euskararen erabilera berezituak bere egin duen eratorbide berri bat dela
(Odriozola 2000a).

(54) L-arabinolaktona
trehalosa-fosfato
glizerofosfodiester

==> L-arabinolaktonasa
==> trehalosa-fosfatasa
==> glizerofosfodiesterasa

1.3.2. Nazioarteko arauek bideraturiko eratorpen naturala

Entzima-izenena edo taxonomiarena ditugu hemen aztergai.

a) Entzima izenen eredu orokorreko eranskinak

Entzima-izenen eredu orokorrak badu parentesien artean edo bestela doan
aukerako eranskin-osagai bat: -asa daraman osagarriaren atzeko egile-izen era
torria. Izen hau, nomenklatura gauzatzen ari den erakundeak (IUBMB 1992)
egindako argitalpenean, ingelesezko aditzetatik eratortzen den -ing atzizkidun
hitz bat da.

(55) a (R)-Mebalonato: NAD+ oxidorreduktasa (CoA-azetilatzailea)
b L-ornitina amoniako-liasa (ziklatzailea)
b L-tirosina-tRNA'IYr liasa (AMP-eratzailea)
c ATPasa H+/K+-trukatzailea

Nazioarteko esparru honek bada, euskarari honelakoak ezarriko dizkio
(Odriozola 2000a): 1) aditz jakin batzuk sistematikoki (azetilatu) edo noizean
behin (ziklatu) mailegatuak, 2) horrelako izenak aditzetatik sistematikoki era
torriak (azetilatzaile) eta 3) harrobiko aditz zaharretatik (eratu) edo mailegu
irentsietatik (trukatu) eratorririko egile-izenak(eratzaile).

s- horren aurreko e- gaur eguneko euskaldunok ezinbestez egiten dugun soinu-a1daketa ba
ten araberako moldapen bat da; ezinbestekotasun hori euskaraz berez gertatzen da, gaztelaniare
kiko mendekotasunik gabe nonbait (Mitxelena 1961: 156 orr.). Edonola, gaztelaniaz ere ezinbes
tez egiten da txistukarien aurreko epentesia. Ez da horrela gertatzen frantsesez. Izan ere,
euskararekiko harremanetan dagoen hizkuntza frantsesa izan ezik okzitaniera delarik, gaztelania
frantsesa baina askoz ere hurbilago dago euskararen soinu-sistematik; kasu hau izango litzateke
horren adierazle bat, baina baita balio luke hurrengo batean irizpide gisa ez gaztelaniaren esane
tara ibiltzeko, euskararekin hobeki moldatzen diren egiturak ezartzeko baizik.

(vii)koan azkenik, euskara estandarrak eskatzen duen soinu baten araberako a1daketa egin
da ortografian ere.
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b) Taxonomiaren harrobiko aldea

Hirugarren taxonomi sortako espezie-izen asko, eratorpenean oinarriturik
eratu ziren, aldameneko hizkuntzen eta latinezko ereduaren eraginpean. Hala
ere, ez dago esan beharrik eratorri horietako asko lehenagotik eginda zeude
la, izenaren aldamenean jartzerakoan nazioarteko izenen baliokidetasun era
batekoa lortu badute ere. Edonola, nazioarteko arauek zeharka sorturiko era
torpen noizean behingoak ditugu eta ez dira entzimen nomenklaturak ezartzen
duena bezain egonkorrak. lO

(56) Europa ==> otso europar
hautsi ==> zume hauskor
lore ==> ainarra Ioretsu
muskuili==> ibai-muskuilutzar
diamante ==> apoarmatu diamantedun
dragoi ==> dragoitxo
zaIdi ==> zaldiko

2. NAZIOARTEKO ARAUEK BALDINTZATURIKO JOSKERA

Nazioarteko arauek baldintzaturiko hiztegigintzan, nazioartean onetsiriko
kontzeptuei izena emateko erabideak aztertu ditugu. Nazioarteko arauek baI
dintzaturiko joskeran ordea, adigaiak izendatu ez ezik, adigaien arteko harre
manak eta eragiketak adierazteko baliabideak ere izango ditugu ikusmiran eta
joskera horretan oso maila desberdinak bereizi beharko ditugu. 2.1. atalean
gainbegirada bat botako diegu izen-sintagmaren mailarainoko joskera natura
Ia sortzen duten esparruei. 2.2 atal bakar batean bildu behar ditugu (perpaus
mailako) joskera artifizialtzat jo izan diren eta nazioarteko ikurrez eta zeinuez
osaturik dauden sistemak.

2.1. Nazioarteko arauek sorturiko izen-sintagma naturalak

Aurrean ikusi ditugun nomenklaturek, dakigunez, kontzeptuak izendatu
baizik ez zuten egiten, baina azpimarratu beharrekoa da erabide horien ondo
rioak askotan, izen soilak izan gabe, izen-multzoak edo (mugatzailedun) izen
sintagmak direla. Hori dela eta, saihestezina zen joskeraren sail honetan behin
tzat aipu labur bat egitea.

a) Taxonomiako latinezko izenak bizidunen ezaugarrien zerrenden buru
modura erabiltzen dira batez ere. Horrelakoetan, ez dute harremanik euskal

10 Gure oraingo zereginetatik kanpo daude esparru honetan sintaxia (jilosojiazko) eta era
torpen morfologia (oinarrizko) elkarrengandik zedarriztatzea.
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joskerarekin (57). Diskurtso batean txertatzen diren neurrian, nolabaiteko izen
nagusitzat hartu eta mugatzailerik gabe erabil bide daitezke (58a), baina agian,
ezinbestez, mugatzailea eramango duen aposizio baten esku etorriko zaie era
bilera onena (59).

Canis lupus (izenburua)
Canis lupus aztertuko dugu

b ?Canis lupUS-$! aztertuko dugu
Canis lupus espezie$!

b *Canis lupus espezie

Mailegu moldatuei eta harrobiko izenei dagokienez, UZEIren (1984) egi
leek beraiek ere bere kezka azaldu zuten honen inguruan; aIde batetik garbi
esan zuten mugatzailearekin batera baino ez direla azaltzen horrelako izenak
hizkuntzaren baitan, baina, bestetik, -a itsatsiaren inguruko arrisku ezaguna
ekarri dute gogora, euskararen hiztegi-tradizioari eutsi eta mugatzailerik ga
beko egiturak emateko. 11 Ez dugu Ian honetan harantzagoko gogoeta teoriko
rik egingo, baina kontuan har bedi UZEIk (1984) mugatzailerik gabe eman
dako izen guztien artean batzuek joskeran sartzerakoan hartzen dutela
mugatzailea (bai eta joskera izenburu bat eratzea besterik ez denean ere), bai
na beste batzuek egituran bertan daramatela mugatzailea. Hau da, hiztegi ba
ten sarrera gisa ere mugatzailea hartu beharko luketela dirudi. Aposizioek
behintzat hala behar dutela esan izan da euskal bibliografian (Euskaltzaindia
1991).

(60) baratxuri, saguzar, katagorri
itsas arrano
sekuoia erraldoi
triku maim
musker adardun
pago hostandi
Schreiber musker(ra)
Galapagoetako dortoka erraldoi(a)

Hala ere, UZEIren lana izendegi hutsa izan zen. Partzialagoak diren gai
nontzeko lanetan (CANTON, B., M.N. Diaz eta M.C. de Pablo 1992a eta
1992b, Larraiiaga 1996) ohiko antolaketari eutsi diote: mugatzailedun izenbu
rua eta azpian bizidun multzoaren ezaugarriak, laburbildurik. 12

II Lan honetan atzera egin eta (13-15) adibideetan ikus daitekeenez ordea, generotik gora
goko izenen moldapenetan mugatzailearekin batera (eta pluralean) eratu ziren.

12 UZElren (1986 eta 1988) definizio-hiztegietan aukera bakarrari, hau da, mugatzailea ja
sotzeari eutsi diotela esan liteke. Hala ere, ulergarria da bestelako Ian batzuetan (Elhuyar 1993,
LUR 1996, EHUGET 1998) -a itsatsiaren eta mugatzailearen arteko desberdintasunaren berri ema
teko asmo (metalinguistiko) hori.
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b) Kimikako nomenklaturek eta formulazioek berez mugatzailerik gabe
ko egiturak ematen dituzte eta horrela erabil daitezke zenbait kasutan. Ez dute
beraz ezinbestez joskerarik sortzen.

(61) NaCI + HCI => NaCI + Hp
a sodio hidroxido gehi azido klorhidrikQ emateko sodio kloruro

gehi ill

b enea-zeek gehiatxe-zeek emateko enea-zek gehi atxebi-Q

c) Entzimen nomenklaturak sortzen dituenak mugatzailearekin batera
azaltzen dira beti, bai eta zerrenden izenburu direnean ere.

(62) ATPasa H+/K+-trukatzailea
L-tirosina-tRNATYf liasa (AMP-eratzailea)

2.2. Nazioarteko laburtzapenak joskera-sortzaile gisa

Laburtzapen esan ohi zaion hizkuntza gertaera, anizkoiztasun eta eman
kortasun handikoa da hizkuntzen erabilera berezituetan, bai eta erabilera gain
berezituetan ere. Hasteko, Wiisterrekin (1998) batera gogoratu behar dugu
ahozko jatorria duten hizkuntzak berak giza burmuinak bideratzen duen or
dezkapen batean dautzala: soinu-osagai batzuen bidez adierazten dira kon
tzeptuak edota izakiak. Hizkuntza idatzian, bigarren ordezkapen bat egiten da
nonbait: berriz ordezkatzen dira soinu-osagaiak hizkuntza bakoitzaren arabera
grafi eta ortografi sistema jakin bat erabiliz. Europako hizkuntzen sistemetan,
soinu jakin bat islatzen duen hizkia da oinarria.

Laburtzapenek, gehienetan, idatzizko jatorria dute eta idatzizko osagai bat
laburrago adierazteko eratzen dira: hirugarren ordezkapen bat, beraz. Lan ho
netan nazioartean argi eta garbi onetsiriko kontzeptuei esleituriko laburtzape
nak bakarrik aztertuko ditugu: nolabaiteko joskera artifizialarekin loturik dau
den ikurrak eta zeinuak, Palazioren (1997) terminologia be-reizkuntza
geureganatuz. Batzuek zein besteek, jatorri idatzizkoak izan arren, giza hiz
kuntzaren bidezko irakurketa ahozkoa jasan ohi dute. Gauzak horrela, esan li
teke nolabaiteko joskeraren isla direla.

Hizkuntza jakin bateko osagaietatik harturiko hizki batzuez osaturik dau
den ikurrak, oro har izenak edo izen-sintagmak adierazteko eratzen dira eta
hizkiak ez bezalako osagaiez osaturik dauden zeinuek izen edo izen-sintagma
horien arteko harremanak edo eragiketak adierazten dituzte. Horrela, ikurrak,
bakarrik azal daitezke, baina batez ere zeinuekin batera erabiltzen dira. Lan
honetan hautatu dugun hizkuntzalaritza-ikuspegiari eutsita, ikurrak zeinuetatik
banandurik aztertu behar ditugu, baina ikurren 2.2.1 azpiatalean ikusiko ditu
gun guztiak, zeinuen 2.2.2 azpiatalean azalduko zaizkigu berriro: zeinuak iku-
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rrekin batera soilik erabiltzen dira, izen edo izen-sintagma horien artean nola
baiteko joskera adieraziz.

2.2.1. 1kurrak

Esana dugu laburtzapen hauek hizkuntza jakin bateko osagaietatik hartu
riko hizki batzuez osaturik daudela: latinezko ferrum hitzetik harturiko Fe hiz
kiek osaturiko ikurrak burdina delako gaia adierazteko hautatu zen. Zer esa
nik ez, nazioartean onetsiriko izakiari (burdina eta bere ezaugarriak)
nazioartean esleituriko ikurrak (Fe) irakurketa desberdinak hartuko ditu hiz
kuntzetan zehar. Gerta daiteke gainera hizkien banakako ahoskapenak osatu
riko irakurketa berezi bat sortzea (efe-e). Kasu batzuetan eta besteetan, iku
rrak nolabaiteko izen-sintagma edo izenaren adierazle edo sortzaile dira eta,
bestalde, kontzeptuak adierazten dituztela esan daiteke.

Ikurren artean, ikur gisa oso bereziak diren zenbakiak, magnitude-izenen
ikurrak, unitate-izenenen ikurrak eta hizki soilak aztertuko ditugu.

a) Zenbakiak

Munduko hizkuntzetan zehar dauden gramatika-osagai batzuen, hau da,
kuantifikatzaileen (Euskaltzaindia 1985) larburtzapenak dira. Gainera, ezagu
na da hizkuntzetan zehar erabiltzen den nazioarteko sistema hau hamartarra
dela, baina erraz ikus daiteke bestalde hizkuntzek izaki-kopuruak adierazte
ko dituzten hitzen morfologiaren oinarria ez dela beti hamartarra. 13 Horrek,
dena dela, ez dakar inolako eragozpenik ikur-adierazpide bakoitzari bere oso
tasunean hizkuntza jakin baten hitz bat bere osotasunean esleitzen baitzaio. 14

Izan ere, zenbakiek badute geroago ikusiko ditugun zeinuetatik hurbil dauden
bi ezaugarri: irakurketa bakarra hizkuntza bakoitzean eta hizkiak ez bezalako
osagaiak. Ikurren artean koka daitezke, bestalde, izen-sintagma natural baten
osagai izan baitaitezke.

Il Lan honetatik kanpo dago zenbatzaileen jatorria eta morfosintaxia aztertzea, baina begi
bistakoa da oso esparru interesgarria dela. Ikus bedi azpiosagai batzuek badutela izena izanaren
zantzua. Euskara eta frantsesaren kasuan gainera, ezaguna da sistema hamartarrarekiko aldea.

(i) hirurogei sesenta soixante sixty
hirurogeilJ! hamar setenta soixante-dix seventy
laurogei ochenta quatre-vingts eighty
ehun cien cent wone hundred
berrehun QQ£ciento~ deux cent~ two hundred

14 Wiisterrek (1998) egindako bereizkuntzaren arabera, ikur soilen segidak izan gabe, la
burtzapen elkartuak izango genituzke bertan. lido beretik, adibidez Euskaltzaindiak ehunekoen
adierazpideetan erabiltzen diren zenbakiak eta % ikurra bera zeinu soiltzat hartu zituen eta alda
meneko hizkuntzetan ez bezalako hitz-hurrenkera ezarri zuen euskararen hitz-hurrenkera natura
laren arabera. Bazegoen ordea ikur-atalak bananezinak direla pentsatu, hau da, zenbakiak eta %
ikurra ikur elkartuak zirela eta hurrenkera zegoen-zegoenean uztea ere.
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Hirugarrenik, idazleak izakiak zenbakitzeko ageriko asmorik ez duenean,
zenbatzaileak ohiko grafi sistemaren bidez islatzen ditu hitz arrunt gisa eta na
zioarteko sistema hamartarrera jo gabe. 15

Laugarrenik, aurrerago ikusiko dugun bezala, ikur batzuekin batera azal
tzen direnean, oro har nazioarteko joskera artifizial bat izan arren, gai dira bai
ikurrak ordezkatzen duen izenarekin izen-sintagma naturalak eratzeko, bai eus
kararen joskera naturalarekin inolako zerikusirik ez duten egiturak eratzeko.

b) Magnitude-izenen ikurrak16

Badakigu euskararen magnitude-izenak euskal harrobikoak zein maile
guak izan daitezkeela (ikus 1.1.2. saila). Ikurrek bestalde, euskararen barruko
hitz arrunta har dezakete irakurketa gisa (erdialdeko zutabea). Oinarrizko mag
nitude fisiko gisa erabilzen direnen artean (IUPAC 1979) ikus daitekeen be
zala (61), erdialdeko zutabeko euskararen hitzak (harrobikoa, mailegu irentsia
zein mailegu berria delarik ere) ez du ezinbestez ikurrarekiko ageriko harre
manik.

(63) luzera ele
m masa erne
t denbora te
I korronte elektriko i
T tenperatura (termodinamiko) te
n substantzia-kopuru ene
I

v
argi-intentsitate iube

Zeinuek adierazten dituzten Matematikako eragiketen partehartzaile mo
dura erabiltzekotan, (mugatzailedun) hitz arrunteko irakurketa egiten da (64).

(64) v=Llt abiadura berdin luzera zati denbora

Bestalde, ikurrak hizkuntzaren hitz arruntak ordezkatzeko direla gogoan
izanik, (63)ko eskuinaldeko zutabean hizkuntz gertaera berezia azaltzen dela
esan dezakegu: ikurrari hitz arrunteko irakurketa eman beharrean hizkikako
jrakurketa ematen zaio. Hau, batez ere (64)koa baino korapilatsuagoak diren
formulen irakurketetan (65) egin ohi da, gehien batez hitz arruntez osaturiko
irakurketak izango lituzkeen zailtasunak saihesteko.

" Azter liteke oraindik erabilera orokorreko (i) zein berezituko (ii) diskurtso naturalean na
zioarteko sistema noraino bidera daitekeen.

(i) a #Badira 2 arrazoi birusak biziduntzat hartzeko
b 2 elektroi komun dituzte

(ii) a #Ez ahaztu gure 2 lagunak etorriko direla afaltzera (idatzizko oharra)
b Erosi 2 esne-kutxa mesedez (idatzizko oharra)

16IUPACek (1979) kantitate fisiko erabiltzen du magnitude izenaren ordez. Fisikazko haus
narketa sakonetan murgildu gabe, magnitude berba uztea erabaki dugu, Fisikaren esparru bere
zituetatik kanpokoentzat hitz ezagunagoa eta ulergarriagoa gertatuko delakoan.
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(65) PV=nRT pe ube berdin ene erre te

Gainera, (65)eko fonnularen inguruko iruzkinak diskurtso naturalean txer
tatzeko, ikurraren bidez adierazi eta hizkika irakur daitezke magnitude-izenak.

(66) a P-k oso balio handia hartu du
b ?P-ak oso balio handia hartu du

Hala ere, testuinguru hau oso murritza da: fonnula bera behar dugu au
rrean. Bestelakoetan (UZEI 1988, Odriozola 1994, Ugarteburu eta Irazusta
1994) ez bezala gainera, hizkikako irakurketak ez bide du mugatzailerik. For
mula aurrean ez dagoelarik, honelakoak nekez erabiltzen dira testu batean be
rezko hitzaren ordezko gisa.

c) Unitate-izenen ikurrak

Ez dute hizkikako irakurketarik (67). Zenbakiekin batera,17 izen-sintagma
natural bateko (Euskaltzaindia 1985) irakurketa hartzen dute (67a) eta beraz,
erraztasun osoa dute testu natural batean idatziz edo ahoz txertatzeko.

(67) a 10 m hamar metro *hamar erne
b IOm-ko luzera du hamar metroko luzera du

d) Hizki soilak

Hizki soil batez edo hizki multzo batez osaturiko beste ikurrek oro har,
hizkiei dagozkien Ceuskal) soinuetan oinarrituriko irakurketak hartzen dituzte,
hau da, hizkikako irakurketak. Zenbaitetan, ez dago beste irakurketarik (68a)
eta beste zenbaitetan berezko irakurketa hori luzeegia eta korapilatsuegia ger
tatuko litzateke (68b). Zenbakiek erabat ezinbesteko bihur dezakete hitz arrun
teko irakurketa (68c).

(68) a y=a+b y berdin a gehi b
b E=(i-t)/(i+t) e berdin i ken efe zati i gehi efe

E: selektibitate-indizea
i: hartutako janarian osagai batek duen proportzioa
f: animaliak gertu duen janarian osagaiak duen proportzioa

c Rr= -7.544 + 1.04 ± 0.018Fr - 1.238 ± 0.251 Frxf
Rr: aldaratze-tasa. Fr: iragazte-tasa.
f: materia partikulatuaren eduki organikoa

c' *aldaratze-tasa berdin minus zazpi-koma-bost-Iau lau gehi bat
koma-huts-Iau gehi ken huts-koma-huts-bat-zortzi iragazte-tasa

17Bakanik erabiltzeko unean murriztapen handiak daude.
(i) a m metro

b m-tan neurtu metrotan neurtu
c *Iuzeraren unitatea m-a da

luzeraren unitatea metroa da

*erne
*ernetan neurtu



178 EUSKERA - XLVI, 2001, 1

gehi ken huts-koma-bi-bost-bat iragazte-tasa bider aldaratze
tasa

e" erre-erre berdin minus zazpi-koma-bost-lau lau gehi bat-koma
huts-lau gehi ken huts-koma-huts-bat-zortzi efe-erre gehi ken
huts-koma-bi-bost-bat efe-erre bider efe

Hizkikako irakurketa hartu (ohi) duten unitate-ikurrek bezala, honetan ere
ez da mugatzailerik azaltzen.

(69) a Rr-k balio txikia du

2.2.2. Zeinuak

erre-errek balio txikia du

Zeinuak, ohiko hizkuntza idatzizko hizkietatik kanpoko osagaiak dira
eta ikurrek ez bezala irakurketa bakarra hartzen dute: hizkuntza bakoitzaren
hitz jakin bat, nolabaiteko joskera artifiziala islatzen duena. Oro har ikurrei
dagozkien izen edo izen-sintagmen arteko joskeraren adierazle dira eta kon
tzeptuen arteko harremanak edo eragiketak adierazten dituztela esan deza
kegu.

Euskararen baitan, konpondurik dago arazoen zati handi bat (ikus En
sunza 1983, 1987a, 1987b Matematika eta Fisikarako, eta Odriozola 1994 Ki
mikako formulaziorako). Hala ere, hizkuntzaren azterketa sakonago batek, aIde
batetik, zehazkiago adieraziko bide digu noraino urruntzen garen erabilera na
turaletatik eta, bestetik, agerian utziko digu urruntze hon ez dela euskararena
bakarrik eta areago erabilera naturala bezain egokia izango den erabilera na
zioartekoa lortuko dugula.

2.2.2.1 azpiatalean eragiketa-zeinuak ikusiko ditugu, 2.2.2.2 azpiatalean
matematikako esparru zabalean erabiltzen diren bestelako zeinu batzuk eta
2.2.2.3 azpiatalean azkenik, Kimikako formulazioa eta erreakzioen adierazpi
deak.

2.2.2.1. Eragiketa-zeinuak

Matematika-eragiketen beraien zeinuak ikusiko ditugu lehenik eta geroa
go, fisikako unitate konplexuen biderkaketa- eta zatiketa-zeinuen inguruko be
rezitasun batzuk.

a) Matematika eta Fisikako eragiketa-zeinuak

Hurrenkerari begira Matematikako eta Fisikako adierazpideen kasurako
behintzat (Ensunza 1983), onarturik dago nola edo halako adierazpide artifi-
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zial hauen irakurketetan linealtasuna mantendu (70) eta ohiko euskara (71a)
ez bezalako zerbaies egin behar dela.

lau ken bi berdin bi4 - 2 = 2

lau eguni bi egun kentzen badizkiozu bi egun geldituko zaizki
zu

(lau eguneko oporrei bi eguneko bidaia kentzen badiozu, bi
egun bakarrik geldituko zaizkizu)

b (ahozko mailan behintzat)

lau eguni bi egun kentzen badizkiozu, geldituko zaizkizu bi
egun

(70)

(71) a

Hori dela eta, bereizkuntza garrantzitsua egin behar da hemen izen-sin
tagmaren barruko hurrenkeraren eta perpaus mailako hurrenkeraren artean: be
rez, Euskaltzaindiak (1993) deskribatutakotik abiatu eta Osa (1990) bezalako
egileek garatutakoaren arabera, joskera naturaleko euskal izen-sintagmaren hu
rrenkera eta perpausarena ez dira zurruntasun maila berekoak. (71a)koa ohi
koa da maila idatzian, baina ez da hurrenkera bakarra ahozko mailan. Mate
matikako batuketa, kenketa, biderkaketa, zatiketa eta erroen adierazpideok
irakurtzerakoan erdialdean ageri diren = edo ==> bezalako zeinuek hartzen du
ten kokagunea euskararen erabilera naturaleko ahozko mailan aditzari ematen
zaion kokagune bera da (71b) eta hortaz ezin esan daiteke nolabaiteko per
paus mailan gauzatzen den hurrenkera hori euskararen erabilera naturalareki
ko apurketa denik.

Zeinu horiek aditzaren tankerako zerbait islatzen duten neurrian Zabalak
(2000) eta Ortiz de Urbinak (1998) erabilera naturalaren baitan deskribatu du
ten komunikazio-estrategia bera erabiliko litzateke nonbait ulerkuntza errazten
duen osagaia (aditza) aurreratuz eta ulerkuntza geldoagoa daraman osagai as
tunagoa atzeratuz.

"lkus bedi adibide bakar baten inguruan euskara, gaztelania eta frantsesaren baliabide na
turalarekiko gertatzen diren hurbiltze-urruntzeak.

(i) a bi gehi bi berdin lau
b dos mas dos igual a cuatro
b' *dos mas dos igual cuatro
c deux plus deux font quatre

(ij) a #bik eta bik egiten dituzte lau
b dos y dos hacen cuatro
c deux et deux font quatre

Aide batetik frantsesa, = zeinurako benetako aditza hautatu duelarik, hurbilago bide dago
erabilera natural batetik. lzan ere gaztelaniak ez ohi du aditza egiten (iib) eta euskararen baitan
oso bazterreko irakurketa izango litzateke aditzarena (iia). lkus bedi ordea erabilera naturaletik
urrun ikusi dugun gaztelaniaren igual izenondo horretan badagoela naturalagotzat jo behar den
zerbait: erabilera naturalean izenondoa osagarri gisa hartzen duen a preposizioa. Ez da ordea
euskaraz pareko genitiborik egin.
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ixaren integrala
#ixa ber bi gehi bi ixa-ren integrala

Maila jakin bateko eragiketek (deribatuak, integralak, erroak.. .i 9
, izen

sintagma baten barruan islatzeko beharra azaltzen dute. Izan ere, oro har iku
rra + zeinua + ikurra bezalako segidak itxuratzen dira eta, hortaz, zeinuaren
irakurketak ikurraren irakurketarekin batera kokatzea zilegiztatzen duen pre
posizio edo postposizio bat behar duela esaten bide du edonolako hizkuntza
ren senak. Gure aldameneko hizkuntzen izen-sintagma arruntaren hitz-hurren
kera eta nazioarteko araua bat datoz; horrekin batera preposizioek duten izen
aurreko kokalekuak gauzak errazten ditu eta beraz, benetako izen-sintagma
arruntak eratzen dira.

(72) integral de x
integrale de x

Perpausak baino askoz ere hurrenkera zurrunagoa duen euskal izen-sin
tagma eratu nahi izanez gero, nazioarteko adierazpidearen alderantzizko hu
rrenkera egin behar izateaz gain, korapilatsu samarra izan daitekeen ikurraren
irakurketari postposizio atzizkia erantsi beharko litzaioke aldameneko hizkun
tzen preposizioen ordez. Adierazpidea handiagoa den neurrian (73b), irakur
keta naturala gero eta bideragaitzagoa da, eta une batetik aurrera erabat ozto
patuko litzateke bat-bateko irakurketa. Ikusi bestalde (74) adierazpideari
dagokion aukera.

(73) a Ix
b Ix2 + 2x

(74) a integral ixaren
b integral ixa ber bi gehi bi ixa-ren

Ez dirudi, ordea, euskal posposizioak jaso eta hurrenkera apurtzea oso
zentzuzkoa denik eta beste hizkuntza batzuetan izen-sintagmaren egiturareki
ko begirune handi samarra erakutsi bada ere, erabat kanpora joan gara mota
honetako adierazpideen euskararen bidezko irakurketetan (75).

(75) a integral ixa
b integral ixa ber bi gehi bi ixa

Izen-sintagmaren mailan. beraz. benetako apurketa ezarri da erabilera na
turalarekiko. Rala eta guztiz, berriz esan behar dugu beste erabilera zuzen guz
tiak bezain zilegi izango den erabilera adostu bat lortuko dugula hemen ere,
nazioarteko arauek eskatuta.

Ikus bedi laburtuz hizkuntza bakoitzak bere euskarria emateko unean zen
bait gauza ezar ditzakeela edo, alderantziz, baldintzapen zurrunak ezarri behar
baldin badira zenbaitetan hizkuntza horren ohiko bideetatik erabat urrun joan
gaitezkeela.

19Halaber, logaritmoa, esponentziala, funtzioa, (n elernenturen) permutazioak, sinua, kosi
nua, tangentea, kotangentea, sekantea eta kosekantea, gutxienez.
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b) Unitate konplexuetako biderkadura eta zatidura-zeinuak

Aurrean ikusitako eragiketekin batera dauden biderkaketa eta zatiketaren
inguruko zehaztapen batzuk ikusiko ditugu, unitate-adierazpideen kasurako.

Idatziz ikurrak erabiltzen dira (ikus 2.2.1 azpiatala). Zatidurak (76a-77a),
bestalde, eragiketaren zailtasunaren arabera, txandaka ditzake nolabait natu
raltzat jo behar den irakurketa <76b) eta nazioartekotzat jo daitekeena (76c).
Bestalde, batera erabili behar dira biak, unitate-izenak eta magnitude-izenak
joskeraren bidez lotu nahi ditugunean (77). Izan ere, zatiketaren irakurketa
arrunta eta magnitude-izenekiko lotura -ko berean oinarriturik baitago (82d)
(Ensunza 1983).20

(76) a 2 m/s
b bi metro segundoko
c bi metro zati segundo

(77) a 2 m/s-ko abiadura
b bi metro zati segundoko abiadura
c ?bi metro segundokoko abiadura

2.2.2.2. Bestelako zeinuak

Tarte txiki bat egin behar da eragiketen esparrutik kanpo dauden zeinuei
gainbegirada bat emateko.

a) Ensunzaren (1983) arabera, idatzitakoa ondo ulerten delarik, parente
siak, makoak eta giltzak ez dira islatuko irakurketan. Horrela, (78a) zein (78b)
formulek, azalduriko irakurketa bera izango lukete. Hala ere, Ensunzak berak
beste kasu batzuetan emandako aholkuaren arabera, isiluneez balia gintezke
formula biak elkarrengandik bereizteko unean bederen (79).

(78) a A + BC
b (A+B)C

(79) a A + BC
b (A+B)C

a gehi beze
a gehi beze
a gehilbeze
a gehi belze

r '"Bestetik, biderkaduraren berri ematen duen ikurraren irakurketa ez da beti irakurtzen ahoz.
Hau, Ensunzak (1983) adierazi duenez, irakurketaren zailtasun mailaren arabera egingo da. Bi
derkaketarena nonbait jakintzat ematen da zatidura batean esku hartzen duten bi osagaietako ba
tean biderkaketa horrek parte hartzen duenean; horrela, biderkadura zatiduraren azpikoa dela esan
daiteke, baina edonola azpimarratu behar da hau guztia ezinbestez akordioz erabakitzen dela ho
rrelakoek ez dutelako inolako harremanik hizkuntzaren ohiko baliabideekin.

(i) kg/m.s kilogramo zati metro segundo
m'.kg.s".A' metro karratu kilogramo zati segundo karratu ampere karratu



182 EUSKERA - XLVI, 2001, 1

Berriz ere, parentesi horiek ez dira irakurtzen edo ez dira hitzen bidez
irakurtzen. Sistema hauetan beraz, ez da hain arrunta irakurketa batean banan
banako irakurketa aurkitzea.

b) Hona bukatzeko matematikako esparruetan zehar erabiltzen diren bes
te zeinu batzuk, Ensunzaren (1983) lanetik zuzen hartuak:

(78)

(79)
(80)

a>b
a~B

allb
R(z)
pAq
plq
p->q
d(x,y)
as

a handiago b
a txikiago edo berdin b
a paralelo b
erreal z
p eta q
p ala q
baldin p orduan q
(distantzia x y)
muga S

Zeinuok nolabaiteko ikurren arteko juntura lana egiten dute. Zenbaitetan
badute nola edo halako irakurketa arrunta baina gehienetan zeinuaren irakur
ketatzat hartzen den hitz horrek gauzatzen duen juntura nekez sar daiteke ohi
ko euskal joskeraren barruan: euskararen erabilera gainberezitua dugu ostera
ere. Zenbaitetan ahozko islarik ez izatea ere gerta daiteke.

2.2.2.3. Kimikako formulazioa eta erreakzioen adierazpideak

Azpiatal bakar batean bildu nahi izan dugu Kimikako formulazioarekin
zerikusia duen guztia. AIde batetik, 2.2.1. azpiatalekoekin batera sailkatzeko
ak izango Iiratekeen ikurrez eta hemengo zeinuez osaturiko formulazioari be
rari botako diogu gainbegirada bat. Bestetik, 2.2.2.1. azpiatalean ikusiak ditu
gun Matematikako eragiketen antzerako erreakzioen adierazpideak izan behar
ditugu kontuan.

a) Nazioarteko Iaburtzapenez osaturiko Kimikako formulazioa, sistema
korapilatsua da oso: moIekuIa bakoitza osatzen duten atomoen proportzioak,
zenbait atomo-taldekaketa, karga elektrikoak eta bestelakoak islatzen dira, eIe
mentu-izenen ikurrak ez ezik azpiindize edo goiindize gisako zenbakiak.21 eta
+. - edo marra bezalako zeinuak erabiliz. Gainera, magnitude-izenen ikur ba
tzuen kasuetan bezaIa, Kimikako formulazioak bi irakurketa ditu aukeran. Le
henengoan, Ian honetan zehar ikusi izan ditugun nomenklaturen araberako izen
nazioartekoak Iortzen dira, azken batean euskararen edonolako izen arruntak
bezalakoak baina ikurrez eta zeinuez osaturiko segida batez ordezkatuak. No
menklatura hauek ikasi egin behar dira, jakina.

21Azpindize edo goiindize modura joateak zeinu izaera ematen die berez ikur eta zeinuen
artean dauden zenbakiei: kontuan har bedi alpi irakurri beharko dela zenbakiaren aurretik.
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(81) idatzizkoa
CaC1z
CH

3
-CHz-CHz-CH

3
edo C

4
H

IO

Caz
+

ahozkoa (eta idatzizkoa)
kloruro kaltziko Ikaltzio k1oruro
butano
kaltzio (katioia)

Kimika-formulazioko idatzizko osagaietatik beste irakurketa bat atera dai
teke: hizkiek hizkuntza arruntean izan 1ezaketena. Hemen ere euskararen ba
rruan txertatzeko diren no1abaiteko izenak lortzen dira (82).

(82) ahozkoa
zea-zee1e-bi
ze-atxe-hiru ze-atxe-bi ze-atxe-hiru
zea-bi-p1us

Formula hauek testuetan txertatzen dira, adibidez formula bat aurrean du
gu1arik zenbait iruzkin egin behar ditugunean. Horrelakoetan erabaki egin be
har da bietatik zeini eutsiko diogun deklinabideko atzizkia itxuratzerakoan.

(83) CaClz
CH3-CHz-CHz-CH3

Caz
+

+ datiboa, inesiboa, elatiboa

Odriozolak (1994) Euskaltzaindiaren biltzar nagusi batean aurkezturiko
lanean azaldu zuenez, aukeran, nonbait naturala den (81 )ekoari eman behar
zaio lehentasuna eta areago, euskararen barruko irakurketa zuzena bermatze
ko, komenigarria da -a mugatzailea 1aburtzapenen barruan ez dagoe1a onartu
eta idatziz jasotzea.

(84) ahozkoa (eta nahi izanez gero idatzizkoa )
kaltzio klorurogjri, kaltzio klorurolln, kaltzio klorurotik
butanollri, butanolln, butanotik
kaltzio (katioi)llri, kaltzio (katioi)lln, kaltzio (katioi)tik

Gauzak horrela, honelaxe idatziko genituzke formulak testu batean txer
tatuak:

(85) CaClz-ari, CaClz-.!!n, CaClz-tik
CH

3
-CHz-CHz-CH

3
-llri, CH

3
-CHz-CH

3
-.!!n, CH

3
-CHz-CH

3
-tik

C
4
H

IO
-llri, C

4
H

IO
-.!!n, C

4
H

10
-tik

Caz+-llfi, Caz+-i!n, Caz+-tik

Ondorioz, hizkikako irakurketari ere mugatzailedun irakurketa ezarriko
diogu zeharka. Bigarren aukera honetan nahiko hurbil ibiliko gara joskera na
turaletik.

(86) ahozkoa
zea-zeele-billfi, zea-zeele-billn, zea-zeele-bitik
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ze-atxe-hiru ze-atxe-bi ze-atxe-hiru¥i, ze-atxe-hiru ze-atxe-bi
ze-atxe-hiru,!!n, ze-atze-hiru ze-atxe-bi ze-atxe-hirutik
zelau-atxe-hamarr,!!ri, zelau-atxe-hamarr~an, zelau-atxe-hama
rr.\<tik
zea-bi-plus.!!,ri, zea-bi-plus.\<an, zea-bi-plus.\<tik

C
4
H

10
eta CaZ

+ laburtzapenen kasuan ikus daitekeen bezala, nomenklatu
rako irakurketa naturalari lehentasuna emateak ez du hizkikako irakurketa zu
zena bermatzen beti.

b) Erreakzioen adierazpideetako erdialdeko => edo <=> zeinuaz, aIde ba
tetik matematikako eragiketez eta hurrenkeraz esandako guztia errepika lite
ke, baina bestalde, badago ikurrekin lotuago dagoen beste zerbait. Izan ere,
erreakzioen adierazpideetan gai guztiek proportzio beretan parte hartzen dute
nean ez da formulazioaz harantzagoko osagairik erabiltzen eta nazioarteko bes
te joskera artifizialetan baino naturalago gelditzen den irakurketa egin daiteke
(87a), hizkikako irakurketaz gain (87b).

(87) NaCI + HCI => NaCI + Hp
a sodio hidroxido,!! gehi azido klorhidriko,!! emateko sodio kloru

ro,!! gehi ur,!!

b enea-zeele gehiatxe-zeelel emateko enea-zele gehi atxebi-o

Proportzio ezberdinen berri eman behar denean, (bat ez diren) zenbakiak
erabiltzen dira gai bakoitzaren aurrean. Horrelakoetan ere, zilegi da (87a)koan
egindako irakurketa natural bera egitea, baina horrela informazio gutxiago
ematen da eta, gainera, gai guztiek proportzio berean parte hartzen dutela uler
lezake irakurleak.

(88) Ca(OH)z + HZS04 => CaS04 + 2Hp
kaltzio hidroxidoa gehi azido sulfurikoa emateko kaltzio sulfa
toa gehi ura

Erabat naturala inoiz ez den irakurketa batez ari bagara ere, zenbakien
erabilerak eragotzi egiten du mugatzailearen agerpena, joskera naturalean ari
bagina bezala (89a). Horren aukera modura, mugatzailerik gabeko irakurketa
(89b) edota hizkikako irakurketa (mugatzailegabea) (89c) egin daitezke, zen
bakiak eta guzti.

(89) a *kaltzio hidroxidoa gehi azido sulfuriko,!! emateko kaltzio sul
fato,!! gehi bi ura

b kaltzio hidroxidQ gehi azido sulfurikQ emateko kaltzio sulfatQ
gehi bi ur

c zea-oatxebi gehi eseolau-atxebi emateko zea-eselau gehi bi
atxebi-o
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GRAMATIKA





GRAMATlKA: ZENBAIT GALDERARI ERANTZUNEZ

Gasteizen, 2001eko martxoaren l2an

Jesus Mari Makatzaga,
Gramatika batzordeko idazkaria

Iiiaki San Torcuato jauna

San Torcuato jauna, agur:

Zuregandik jaso ditugun galdera batzuen erantzuna ematera natorkizu le
rro hauen bidez.

1. Lehendabizikoan galdetzen diguzu ea zuzena den Ni bizi naizen lagu
narekin joan naiz mendira perpausa ala nahitaez esan behar den Nirekin bizi
den lagunarekin joan naiz mendira.

Lehendabizikoa zuzena da eta ez da nahitaez bigarrena erabili behar.
Dena den, era honetako zalantzak argitzeko egokiena Euskal Gramatika. Le
hen Urratsak V (Mendeko perpausak 1) gramatikan esaten duguna irakurtzea
zenuke; ikus 184-197 orrialdeak (bereziki 189 orrialdea, 2.2.7.1. Kasu para
lelismoa izeneko azpiatala).

2. Esaldi hauetatik zein da zuzena eta zergatik:

a) Ez didate utzi hor sartzea: EZ

b) Ez naute utzi hor sartzea: EZ

c) Ez didate utzi hor sartzen: BAI (utzi aditzak erregimen hori agintzen
duelako: NORK-NORI aditza da erabilera horretan eta zertan utzi eskatzen du,
-tzen alegia).

d) Ez naute utzi hor sartzen: EZ

Beste perpaus hau ere onartzekoa da:

e) Ez naute utzi hor sartzera: BAI (iparraldeko tradizioan).

3. Gauza barbera hauekin:

a) Debekatu egin didate hor sartzea: BAI (debekatu aditzak erregimen
hori eskatzen duelako)
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b) Debekatu egin didate hor sartzen: EZ

c) Debekatu egin naute hor sartzea: EZ

d) Debekatu egin naute hor sartzen: EZ

Beste hau ere egokia izan liteke:

e) Debekatu egin naute hor sartzetik (iparraldeko tradizioan).

Dena den, debekatu aditza Orotariko Euskal Hiztegian argitaratua denez,
han aztertu ditzakezu literatur tradiziotik bildutako adibideak. Ikus VI aleko
52. eta 53. orrialdeetan.

Besterik gabe; zure eskaerari erantzun egokia eman diogulakoan, hurren
go batera arte.



GRAMATIKA: BURUZ ALA BURUZKOAK

Gasteizen, 2001eko martxoaren l2an

Jesus Mari Makatzaga,
Gramatika batzordeko idazkaria

Ainhoa Segura andrea Leintz euskaltegia

Segura andrea, agur:

Zuregandik jaso ditugun galdera batzuen erantzuna ematera natorkizu le
rro hauen bidez.

a. Zenbat liburu irakurri dituzu animaliei buruz? Ala Zenbat liburu ira
kurri dituzu animaliei buruzkoak? Biok ondo.

Komentario asko entzun dut gai horri buruz ala Komentario asko entzun
dut gai horri buruzkoa. Lehendabizikoa ondo; bigarrenak buruzkoak behar duo

lrakurri ditudan liburuak maitasunari buruzkoak dira ala Irakurri ditu
dan liburuak maitasunari buruz dira. Biok ondo.

Era horretako perpausetan bi aukerak (buruz nahiz buruzkoak) ondo dau
de Gramatika batzordearen ustez; hori bai, betiere izenlaguna atzeratzen zaion
izen sintagma absolutiboan delarik. Ezinezkoa baita honako perpaus hau egi
tea:

*Liburu batean irakurri dut nazionalismoari buruz.

Absolutiboan doalarik, bai, ordea:

Liburu bat irakurri dut nazionalismoari buruz.

b. Norekiko birdeklinabidea, izenlaguna denez, beti izenaren aurrean ja
rri behar dugu? Hau da, Errespetu handia du gurasoekiko edo Gurasoekiko
erakusten duen errespetua bezalako esaldiak oker daude?

Ez dugu uste -kiko-k nahitaez izenlagun izan behar duenik, badira-eta hor
ematen dituzuen adibideak bezalakoak, eta ez gutxi, euskararen literatura tra
dizioan. Ez genuke esango, beraz, horko adibideak okerrak direnik. Hori bai,
Iparraldeko tradizioan, -kilako (-kiko-ren baliokidea) sistematikoki erabiltzen
da izenlagun gisa; ez du adizlagun erabilerarik. Hegoaldeko tradizioan ere,
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esan dugun bezala, adizlagun erabileraren lekukotasunak badiren arren, izen
lagunarenak askoz ere ugariagoak dira; alegia, Gurasoekiko errespetu handia
dut edo Gurasoekiko harremanak hoztu egin dira aspaldion.

c. Nongo(a), norenganako(a), norekiko(a), buruzko(a), aldeko(a), kon
trako(a) ... kasuek izenak kenduz gero, -a mugatzailea hartzen dute. Noren
tzako eta norako kasuek ere har lezakete mugatzailea? Hots, amarentzakoa edo
gelarakoa esateari zuzen deritzozu?

Bai; ezin esan dezakegu horiek biak agramatikalak direnik. Hori bai, oso
emankorrak ez direlakoan gaude. Izan ere, logikaren arabera horiek erabil ba
daitezke ere (eta erabili ere egin izan dira), eguneroko jardunean horiek bai
no arruntagoak diren formak erabili izan ditugu askoz sarriagotan euskal hiz
tunok; hala nola, genitiboa (amarena), adizlaguna (amarentzat) nahiz -ko
atzizki hutsa (gelakoa).

Alegia,

Oparien artean, zein da amarentzakoa? baino gehiago, zein da amarena?
Oparien artean, zein da amarentzakoa? baino gehiago, zein da amaren-

tzat?
Gortinetan, zein da gelarakoa? baino gehiago, zein da gelakoa?

Besterik gabe; zure eskaerari erantzun egokia eman diogulakoan, hurren
go batera arte.



GRAMATIKA: EURO-A DELA ETA

Gasteizen, 2001eko martxoaren l2an

Jesus Mari Makatzaga,
Gramatika batzordeko idazkaria

Joxe Ramon Zubimendi jauna JAGONET zerbitzuko arduraduna.

Adiskide hori:

Zuk bidalitako azken hizkuntza kontsultaren erantzuna ematera natorkizu
lerro hauen bidez, Euro hitzaren inguruko zalantzak biltzen dituenarena, ale
gia.

Azpimarratuta eta letra beltzean datoz Gramatika batzordearen ustez ho
bestekoak diren forrnak (galderetan agertzen ez ziren aukerak dira batzuk):

a) Txanponak eurotan I Txanponak euroetan

b) Txanponak euro centetan I Txanponak euro xentimotan I Txanponak
euro xentimoetan I Txanponak euro(-)zentimotan

c) Euro bat eta 5 xentimo I Euro bat eta 5 zentimo

d) Euroaren 10 xentimo I 10 euro(-)zentimo

e) 2 eurokoa, 5 eurokoa, 10 eurokoa, 50 eurokoa I 2 eurotakoa, 10 eu
rotakoa, 50 eurotakoa

t) Euroaren 2 xentimokoa I euroaren bi xentimotakoa I 2 euro(-)zenti
mokoa

g) 2 xentimokoa I 2 xentimotakoa I 2 zentimokoa

h) 5 xentimoko txanpona I 5 xentimotako txanpona I 5 zentimoko txan
pona

i) Euroaren 5 xentimoko txanpona I euroaren 5 xentimotako txanpona I
5 euro(-)zentimoko txanpona

j) 5 euroko billetea I 5 eurotako billetea

k) 50 euroko billetea I 50 eurotako billetea
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I) Txanponak: 1 euro Gakina, ahoz "euro bat" esan beharrekoa) / euro 1
2 euro
euroaren xentimo bat / 1 xentimo / 1 euro(-)zentimo
euroaren 2 xentimo / 2 euro(-)zentimo
euroaren 5 xentimo / 5 euro(-)zentimo
euroaren 10 xentimo / 10 euro(-)zentimo
euroaren 20 xentimo / 20 euro(-)zentimo
euroaren 50 xentimo / 50 euro(-)zentimo

m) Billeteak: 5 euro
10 euro
20 euro
50 euro
100 euro
200 euro
500 euro
500 euro

Oharra:

Hitz elkartu bidez eman dugun egituran (euro(-)zentimo), denboraren po
derioz lehendabiziko osagaia galduz joango da seguruenik, eta 2 euro(-)zenti
mo esan beharrean 2 zentimo esango da; hala ere, oraingoz hitz elkartu osoa
emango genuke.

Zure eskaerari erantzun egokia eman diogulakoan, nahi duzun arte.



ONOMASTIKA





Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUS
KALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre euskerico del concejo de Alegria del municipio de Ale
gria I Dulantzi, en su forma euskerica academica actual es: Dulantzi. Asimis
mo, que el gentilicio de dicho pueblo es dulantziar.

Que Dulantzi es claramente un top6nimo euskerico, documentado en
1025, 1257, 1294 y 1332 como Dullanzi, Dulanci, Dulance, Dullanci y Ale
gria de Dulanci, como aparece, por ejemplo, en la obra de Gerardo L6pez de
Guerefiu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos
Alaveses, editada por esta Real Academia. Dicho nombre todavfa se mantenia
vivo para designar una zona de dicho municipio en 1694. Que Dulantzi, fue
usado en lengua vasca por el pueblo hasta epocas mas recientes, como se ob
serva en la toponimia menor donde entre otros se recoge dicho nombre, en el
siglo XVIII, en el nombre: Dulancisarri. Posteriormente el nombre castellano
Alegria terminarfa por imponerse despareciendo Dulantzi del uso oral, como
se ve en la toponimia donde aparece Alegria y Alegeria.

Que, de acuerdo con el artfculo decimo de la Ley Basica de Normaliza
ci6n del Uso del Euskera, se ha de respetar en todo caso la grafia academica
propia de cada lengua, salvo en el caso en que ambas formas sean sensible
mente diferentes, en el que ambas tendran consideraci6n oficial.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a diez
de enero de dosmil.

v.0 Bueno

1-1. ~L--.
H. Knorr Mikel Gorrotxategi
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Mikel Gorrotxategi Nieto, Euskal Filologian lizentziatua eta Euskaltzain
diaren Onomastika batzorde idazkari denak, ondoko

DIKTAMEN HAU EMATEN DU:

Elkargo Akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Herriko
Udalen Izendegian, bere 484. zenbakia daraman izena, eta orain arte Admi
nistrazioaren erabilera ofizialean Ordufia deitua, euskal aldaera ofizialean Ur
duna dela. Halaber, herritarren izena urdufiar da.

Urdufia izena, nn eta ni-z idatzita, latinez ez baitzegoen fi grafemarik, le
hendabiziko idazkietan agertzen da, nahiz eta geroko agirietan Ordufia aldae
ra (Ordunia, Ordunna, Hordunna eratara idatzita) nagusituko zen. Tamalez,
gaur egun ditugun idazki gehienak XVI. mendeko kopiak izanik, sarritan Si
mancasen eginak, ez dira oso baliagarriak. Zernahi gisaz, izen jatorrak, Urdu
fiak, bizirik dirau Orozko ibarreko euskaldunen artean, hurbilenekoak aipa
tzeagatik. Beste lekukoen artean Aita Gorostizaga frantziskotarrarena dugu,
Ofiatiko Bidaurreta komentuko kapelau ohiarena. Aipaturiko izen hori erabil
tzen zuen, Aita Luis Villasante euskaltzainburu zenak bilduta.

Ez da hau euskaraz aitzineko izen baten bizi-iraute bakarra, eta modu be
rean aipatu ahal dugu Otxandio, XII. mendean horrela jasoa, Ochandiano izen
ofiziala izango zuen hiribildua sortu baino lehen. Otxandio aldaera izan da,
eta da, jakina denez, euskaldunen artean izen bakarra, eta egun ofiziala.

Izenaren lehendabiziko aipua, zeinetan Urdunia agertzen den, Alfontso
III.aren Kronikan agertzen da, 1075ean, Lope Santxezek Donemiliagako mo
nasterioari eginiko oparian bezala. l477an, Aiarako jaunaren kontrako epaian,
Urdunna irakur dezakegu. Juan Ramon Iturritza y Zabalak 1793. urtean egi
niko Historia General de Vizcaya liburuaren 41. izkribuan honako hau ager
tzen da: "franca carta in Urdufia".

Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du
Bilbon, bimilagarreneko martxoaren zazpian.

On ikusia

I-I.~~
H. Knorr Borras, batzordeburua Mikel Gorrotxategi
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUS
KALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre euskerico del municipio que figura con el numero 484 en
el Nomencldtor de los Municipios del Pais Vasco realizado y editado por esta
Real Academia, y conocido en su forma oficial romance como Ordufia, es:
Urdufia. Asimismo, el gentilicio de dicho pueblo es urdufiar.

La forma Urduiia, con las graffas nn y ni, debidas a la falta en latfn del
grafema fi, aparece en la primera documentacion de la villa, aunque poste
riormente es desterrada por la forma Ordufia (escrita de diferentes maneras:
Ordunia, Hordunna, Ordunna, etc.). Desdichadamente, la mayorfa de la do
cumentacion que se conserva es copia realizada en el siglo XVI de documen
tos anteriores, en muchos casos en Simancas, por 10 que su valor es relativo.
En cualquier caso la vigencia del nombre primigenio, Urdufia, es clara, pues
to que hoy en dfa esta en uso, entre otros, en boca de los vasco-hablantes del
valle de Orozko, por citar los mas cercanos. Se puede mencionar, par ejem
plo, el testimonio del padre franciscano Gorostizaga, antiguo capellan del con
vento de Bidaurreta en Onati, que empleaba esta forma, tal como recogio el
padre Luis Villasante, anterior presidente de Euskaltzaindia.

No es este el unico ejemplo de pervivencia de un nombre anterior en eus
kera, y se puede citar el caso de Otxandio, forma recogida en el siglo XII, an
tes de su fundacion como villa (que oficialmente se llamarfa Ochandiano). La
forma Otxandio, como se sabe, ha sido y es la unica usual entre los vascoha
blantes, y hoy en dfa es la oficial.

La primera mencion del nombre consta en la Cronica de Alfonso III, don
de aparece Urdunia, al igual que en el ano 1075, en la donacion de bienes que
realizo Lope Sanchez al monasterio de San Millan. En 1477, en la sentencia
contra el senor de Ayala, todavfa podemos leer Vrdunna (lease Urdufia). En la
Historia General de Vizcaya de Juan Ramon de Iturriza y Zabala, realizada en
el ano 1793, en la escritura numero 41, aparece "franca carta in Urduna".

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao a siete de
marzo de dos mil.

VOBO

I-I.~~
H. Knorr Borras,
Presidente de la Comision

Mikel Gorrotxategi
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Cornisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUS
KALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre euskerico del concejo de Luyando del municipio de Aya
la I Aiara en su forma euskerica academica actual es: Luiaondo. Asimismo,
que el gentilicio de dicho pueblo es luiaondoar.

Que Luiaondo es claramente un top6nimo euskerico, documentado en el
siglo XV como Luyaondo y en el XVI con la forma sincopada Luyando, como
aparece, por ejemplo, en la obra de Gerardo L6pez de Guerefiu Toponimia Ala
vesa seguido de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por
esta Real Academia.

Que la forma Luxando, propuesta por esta Academia en el Nomenclator
de 1986, aunque goz6 de cierta difusi6n es una forma secundaria, con fone
tismo que no puede tener reflejo en la forma oficial y secular de Luiaondo.

Que, de acuerdo con el articulo decimo de la Ley Basica de Normaliza
ci6n del Uso del Euskera, se ha de respetar en todo caso la grafia academica
propia de cada lengua, en este caso el euskera, salvo en el caso en que am
bas formas sean sensiblemente diferentes, en el que ambas tendran considera
ci6n oficial. Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto es correcta la de
nominaci6n unica propopuesta por la Junta Administrativa del concejo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente en
Bilbao, a dieciocho de septiembre de dosmil.

VOBo

I-I.~~
H. Knorr Borras,
Presidente de la Comisi6n

Mikel Gorrotxategi
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LAUDIO IZENAZ IRIZPENA

Laudio da, zalantzarik gabe, Arabako herri honen izena euskaraz, eta ho
rrela ageri da Euskaltzaindiaren bi izendegietan, Nomencldtor de los munici
pios del Pals Vasco Euskal Herriko Udal izendegia, (1979), eta Relaci6n de
las poblaciones de la Comunidad Aut6noma del Pals Vasco / Euskal Herriko
Autonomi Elkarteko herrien izenak (1986).

Herritarren izenaz denaz bezain batean, forma bat baino gehiago ditugu,
baina ohikoena eta gomendagarriena laudioar da.

Eskura dugun agiri kopuru ugarian honako puntu hauek azpimarra ditza
kegu:

1. Laudio forma euskaraz idatzitako testuetan aurkitzen dugu. Gogora
dezagun, adibidez, kristau ikasbide ezaguna, Laudioko euskaraz, zeinen ar gi
taraldi zaharrena l828koa baita. Azalean garbi irakurtzen dugu: "Laudiyoco
abade jaunen encarguz eta costuz". Udalaren agiri ofizial batean, l823an,
Ameriketatik etorritako galderari erantzunez, hau irakurtzen dugu: "... que este
Valle de Llodio en Bascuence se llama Laudyo". Eta berdintsu l844an:"... es
cierto que este valle de Llodio en Basquenze se llama Laudyo" (ikus Natxo
Urkijo eta Felix Muguruzaren lanak).

Forma honek bizirik dirau euskaldunengan, batez ere haran honetan eta in
gurukoetan. Horren erakusgarri hoberena Deustuko Unibertsitateko irakasle eta
Euskaltzaindiko urgazle den Juan Manuel Etxebarriaren tesietan (1988), bai eta
harrezkeroko lanetan ere ikusten dugu. Juan Antonio Mogelek a Laudio forma
aipatzen du, Peru Abarka eleberriaren 27. orrialdean (eleberri hori, jakina denez,
XIX. mendearen hasieran idatzi zuen Mogelek, baina l88lera arte ez zen argi
taratu). Ebakera hirusilabakoa da: Lau-df-o (bigarren silaba delarik azentuduna).

2. Laudio aurkitzen dugu gaztelaniaz idatziriko dokumentuetan ere. Ai
padezagun Laudio deitura, XVI. mendetik, adibidez, Pedro de Laudio, Ara
bako Batzar Nagusietako agirian, l503ko urtarrilaren 9an. Mende berean Lau
dio deitura dakusagu Lantziego Errioxako herrian. Aipa ditzagun orobat
Lekamafiako bost bataio-agiri, XVIII. mendekoak, zeinetan Laudio-ko herri
tarrez mintzatzen baita (F. Barrenengoa, Onomdstica de Tierra de Ayala, II.
liburukia, Gasteiz 1989, 76. orrialdea).

3. Euskal testuetatik kanpo, hots, latinez eta gaztelaniaz idatzitakoetan,
forma arrunta Llodio da, idazkera horrekin (hots, Ll-). Inoiz, hala nola 1073
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Mikel Gorrotxategi,

eta 1124. urteetan (Donemiliagako kartularioan) Lhodio aurkitzen dugu: Llo
dio irakurri behar da, jakina. Flaudio forma ere ageri da, bitan, Done Petri eli
zaren sagarako dokumentuan, 1095. urtean (ikus Ruiz de Loizagaren edizioa,
Scriptorium Victoriense, 1996); garbi dago Llaudio irakurri behar dela orobat.

4. Aditu gehienak bat datoz: Laudio izenaren jatorria nombre Claudius,
da, Meyer-Lubkek proposatu bezala (Revista Intemacional de Estudios Vascos
14, 1923), edo hobeki Claudianus, Mitxelenaren arabera (Apellidos vascos,
1953, eta Emerita 24, 1956). Bilakaera guztiz erregularra da, latinezko Cl- mul
tzoa L- soila bihurtu delarik. Gogora, adibidez, latinezko clarus, Mendebaldeko
euskaraz laru. Bokalen arteko n letraren mututzea arras erregularra da halaber.

5. Hasierako Ll- hori gaztelaniaren gertakaria da, nabari denez. Horko
eta inguruko leku izen anitzetan ikusten dugu: Llanteno, Llaguno, eta abar.

6. Gaztelaniak eraginda dugu ere au diptongoa 0 bihurtzea. Kontuan
izan, adibidez, latinezko causa, euskaraz gauza, gaztelaniaz cosa. Diptongoa
eromantzezko diptongoetan soildu da berebat: kide den San Glorio mendatea,
Cantabria eta Leon artean, lehen San Claudio, eta bide beretik etorri zaizkigu
Oviedoko San Cloyo, eta San Clodio Ourense eta Lugoko herriak.

Zer esanik ez, gaztelaniazko Llodio hedatuz joan zen, Laudio euskaraz
koaren kaltetan. Bigarren hau ahozko erabilerara ia bakarrik mugatu zen,
oraintsu arte euskara ez baita ofiziala izan, jakina denez, 1980. urtera arte.

Herritarraren izenari datxekola, laudioar ikusten dugu eskualdea ongi
ezagutzen zuen Jose Paulo Ulibarri Okondokoaren gutundegian (Arabako Foru
Aldundiak argitaraturiko Gutun liburua deritzanaren 147. orrialdean aurkitzen
da hitza). Forma hori erabiltzen da Laudioko zenbait izenetan, hala nola Lau
dioar txirrindulari elkartea-renean.

Adierazi den guztia kontuan harturik, egokitzat jotzen dugu Laudio eus
kal izena, bai eta laudioar herritarrarena ere.

Bilbon, bi milako urriaren hogeian.

Henrike Knorr,

I-I.~~

Onomastika batzordeburua

* * *

Onomastika batzorde idazkaria

Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak Angeluko Udaletxean, irailaren
15ean egindako batzarrean onartua, eta Bilboko egoitzan gaur egindakoan be
rretsia.
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DICTAMEN SOBRE LAUDIO

Laudio es sin duda alguna el nombre de la poblaci6n alavesa en euska
ra, y asf figura en las dos obras realizadas por esta Real Academia de la Len
gua Vasca / Euskaltzaindia: el Nomencldtor de los municipios del Pais Vasco
Euskal Herriko Udal izendegia, del ano 1979, y Relaci6n de las poblaciones
de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco / Euskal Herriko Autonomi El
karteko herrien izenak, del ano 1986.

Por 10 que respecta al gentilicio, entre las diferentes formas existentes, la
mas usual y al mismo tiempo recomendable es laudioar.

Del conjunto de la abundante documentaci6n cabe destacar los siguien
tes hechos:

1. La forma Laudio consta en textos escritos en lengua vasca. Recor
demos, por ejemplo, el conocido catecismo en el habla del lugar, y cuya edi
cion mas antigua es de 1828. En la portada de las sucesivas ediciones se lee
claramente "Laudiyoco abade jaunen encarguz eta costuz" (es decir, "por en
cargo y costeado por los curas de Llodio"). Un documento oficial del Ayun
tamiento, del ano 1844, dice expresamente: "... es cierto que este valle de Llo
dio en Basquenze se llama Laudyo" (citado por Urkijo, Zenbait apunte
Laudioko euskaraz).

Hay que senalar igualmente que esta forma sigue viva entre los vasco
hablantes, principalmente de este valle y cercanos, como puede verse, por
ejemplo, en la tesis doctoral (1988) y trabajos posteriores de Juan Manuel
Etxebarria, profesOf de la Universidad de Deusto y miembro correspondiente
de Euskaltzaindia. Juan Antonio Mogel cita igualmente la forma Laudio en la
pag. 27 de su novela Peru Abarka (escrita a principios del siglo XIX pero no
publicada hasta 1881). La pronunciaci6n es trisflaba: Lau-d-i-o

2. Tambien encontramos Laudio en numerosos documentos escritos en
castellano. Podemos citar, por ejemplo, el apellido Laudio, atestiguado en
Alava, desde el siglo XVI, por ejemplo, Pedro de Laudio, en el acta de las
Juntas Generales de 9 de enero de 1503. En el mismo siglo consta el apelli
do Laudio en la villa riojana de Lanciego. Mencionemos tambien las cinco
partidas de bautismo de Lekamana, del siglo XVIII, en que se habla de per
sonas naturales de Laudio (ver F. Barrenengoa, Onomdstica de Tierra de Aya
la, tomo II, Vitoria-Gasteiz 1989, pagina 76).
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3. En textos no vascos, es decir, latinos y castellanos, 10 normal es la
forma Llodio, con esa grafia (es decir Ll-). En alguna ocasi6n, como el ano
1073 y 1124 (cartulario de San Millan) encontramos Lhodio, que evidente ha
de leerse Llodio. Hay tambien la forma Flaudio, dos veces, en el documento
de la consagraci6n de la iglesia de San Pedro, el ano 1095 (ver la edici6n por
Ruiz de Loizaga, Seriptorium Victoriense, 1996); salta a la vista que ha de le
erse igualmente Llaudio.

4. Segun opini6n general entre los especialistas, en el origen del nom
bre tendriamos una forma Claudius, tal como propuso Meyer-Liibke (Revista
Internacional de Estudios Vascos 14, 1923), 0 mas bien Claudianus, segun
Mitxelena (Apellidos vascos, 1953, y Emerita 24, 1956). La evoluci6n es
completamente normal, con simplificaci6n del grupo latino Cl- en L-. Piense
se, por ejemplo, en clarus, vasco occidental lam. En cuanto a la n entre vo
cales, la caida es asimismo regular.

5. Es patente que la inicial Ll- es fen6meno romance, como se aprecia
en multitud de nombres de lugar de la zona y alrededores: Llanteno, etc.

6. Es igualmente fen6meno castellano la conversi6n del diptongo au en
o. Tengase en cuenta, por ejemplo, el latino causa, vasco gauza, castellano
cosa. El diptongo se ha reducido tambien en top6nimos romances, como en
el caso paralelo del puerto de San Glorio, entre Cantabria y Le6n, anterior
mente San Claudio, ademas de San Cloyo en Oviedo, y San Clodio, pueblos
de Ourense y Lugo.

No hace falta decirlo, la forma romance Llodio se extendi6 en perjuicio de
la forma vasca Laudio, que qued6 restringida casi exclusivamente al uso oral,
dada la falta de consideraci6n oficial de la lengua vasca hasta fechas recientes.

En 10 que se refiere al gentilicio, ya consta laudioar en el epistolario de
alguien que conoda bien la zona, como era Jose Paulo Ulibarri, natural de
Okondo (vease la pagina 147 de su Gutun liburua). Mencionemos que esta
forma se emplea en entidades actuales de la villa, como en Laudioar txirrin
dulari elkartea.

Por todo 10 expuesto, cabe reiterar la idoneidad de la forma vasca Lau
dio, asi como del gentilicio laudioar.

Bilbao, a veinte de octubre de 2000.

Henrike Knorr,

I-I.~~

Presidente de la Comisi6n
de Onomastica

Mikel Gorrotxategi,

Secretario de la Comisi6n
de Onomastica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comision de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUS
KALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre euskerico del concejo de Respaldiza del municipio de Aia
ra / Ayala en su forma euskerica academica actual es: Arespalditza. Asimis
mo, que el gentilicio de dicho pueblo es arespalditzar.

Que Arespalditza es claramente un toponimo euskerico, documentado en
1095 como Arespaldizaca y en 1371 como Arespaldiza, como aparece, por
ejemplo, en la obra de Gerardo Lopez de Guereiiu Toponimia Alavesa segui
do de Mortuorios 0 Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por esta Real
Academia. Igualmente se recoge en 1715 en el archivo parroquial de Baran
bio como se ve en la obra de F. Barrenengoa Onomdstica de la Tierra de Aya
la, publicada por la Diputacion Foral de Alava.

Que Arespalditza, era, sin duda alguna, el nombre empleado en lengua
vasca por el pueblo, aunque la administracion, siguiendo la costumbre supri
mio la vocal inicial, forma que con el paso del tiempo IIego a convertirse en
comtin por ser la forma oficial y haberse perdido el euskera en la zona.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a vein
ticuatro de octubre de dos mil.

Mikel Gorrotxategi,
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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filologfa Vasca y secretario de
la Comisi6n de Onomastica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUS
KALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre euskerico de la junta administrativa de Quejana del mu
nicipio de Ayala/Aiara, en su forma euskerica acactemica actual es: Kexaa. Asf
mismo, que el gentilicio de dicho pueblo es kexaar.

Que Kexaa era, sin duda alguna, el nombre empleado por el pueblo, aun
que con la perdida del euskera predomin6 despues el nombre de Quejana em
pleado en la escritura, que por norma tiende a mantener formas arcaicas. De
esta forma la forma Kexaa sigue viva en el valle de Orozko asf como en la
cuenca del Nervi6n en los pueblos de habla vasca. La perdida de la consonante
n entre vocales es una de las caracterfsticas de la fonetica vasca, tanto en pa
labras de origen euskerico, como ardoa 0 gazta de *ardano y *gaztan; como
en prestamos latinos, katea y area en castellano cadena y arena, asf como en
la toponimia, como se ve en las localidades de Aramaio (A),Otxandio (Bi),
Argomaiz (A), Lazkao (Gi), Galdakao (Bi), Dorrao (Na), Mifiao (A) entre
otras.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a vein
tiuno de febrero de dos mil uno.

I-I.~~
H. Knorr Borras,
Presidente de la Comisi6n

Mikel Gorrotxategi
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GERHARD BAHR-EN OMENEZ

Gemika, 2001-II-08





GERHARD BAHR-EN IRUDIA
Gernikako Europako Herrien parkean jarri

Otsailaren 8an, eguerdiko 12etan, Gernikan, Europako Herrien parkean,
Gerhard Biihr-en brontzezko irudia jarri zuten Bizkaiko Diputazioak eta Ger
nikako Udalak. Irudiaren egilea Luis Larrinaga da. Ekitaldi xume honi au
rresku dantzarekin eman zitzaion hasiera, eta ondoren brontzezko irudia es
taltzen zuen ikurrifia kendu zuten Han-Peter Bahr-ek eta Josu Bergarak.

Hauek izan ziren ekitaldian: Gerhard Biihr-en semea den Hans-Peter eta
Brigitte horren emaztea; agintari hauek: Josu Bergara, Bizkaiko Ahaldun Na
gusia, Miguel Angel Aranaz, Gernikako alkatea, Ana Madariaga, Bizkaiko
Kultura Diputatua, Gotzon Lobera, Bizkaiko euskara sustazeko zuzendaria,
Juan Ramon Larrafiaga, Legazpiko alkatea, Esteban Alzelai eta Antonio Azur
mendi Gerhard Bahr-en Mendeurren Batzordekoak; Euskaltzaindiko Zuzenda
ritzakoak: Jean Haritschelhar, Henrike Knorr, Patxi Goenaga, Jose Antonio
Arana Martija eta Befiat Oihartzabal; horiez gain, Jose Luis Lizundia idazka
riorde-kudeatzailea eta Juanjo Zearreta, Pello Telleria eta lfiaki Kareaga Eus
kaltzaindiko langileak ere han izan ziren.

Hauek hitz egin zuten: Miguel Angel Aranaz, Gernikako Alkateak, Hans
Peter Bahr-ek eta Josu Bergarak, Bizkaiko Diputatu Nagusiak. Amaieran,
Hans-Peter Biihr-ek, bere aitak hainbeste maite izan zuen euskara ikertzeko
500 euroko txekea eman zion Josu Bergarari. Ondoren, Josu Bergarak txeke
hori Jean Haritschelharri eman zion, eta Euskaltzainburuak, diru-Iaguntzaga
tik eskerrak emanez eta han bildu zirenak agurtuz, ekitaldiaren amaierako hi
tzak esan zituen.

Brontzezko irudian, euskalariaren hitz hauek daude idatzita:

"Zein nahi garaitan Euskalerriko gauzak darraizkit:
batez ere, euskera maitea".

Gerhard Bahr.





DESCUBRIMIENTO DEL BUSTO DE GERHARD BAHR

Hans-Peter Biihr

Excelentfsimo Senor Diputado,
Ilustres Senoras y Senores,
Queridos amigos,

Nos hemos reunido para descubrir el busto de Gerhard Bahr, mi padre.
Es para mi un gran honor estar aqui presente y poderles dirigir unas palabras,
no solo como hijo del homenajeado, sino tambien como miembro de la fami
lia Bahr.

En primer lugar deseo expresar mi mas sentido agradecimiento a los hom
bres y mujeres que pueblan estas tierras. ElIos no solo han sabido conservar
los recuerdos de un hombre de las letras, sino que 10 han revivido con este
gesto.

Yo no conoci a mi padre personalmente. Por desgracia murio en una gue
rra criminal sin poder finalizar su tarea de investigacion del vascuence. Hoy
yo yeo a mi padre por primera vez, en toda la extension de la palabra, en tres
dimensiones.

Nacido en Legazpia hace un siglo, mi padre y su familia tomaron estas
tierras como a su propia patria. Mi abuelo tambien marco hitos en el ambiente
tecnico: la aplicacion de nuevos metodos de beneficio, explotacion y proce
samiento del mineral, nuevos medios de transporte, la introduccion de nuevos
dispositivos desde generadores hasta el telefono.

Mi padre aprendio el euskera de nino. Se 10 enseno su hermana Merce
des; siendo esta la unica nina, no disfruto del privilegio de educarse con ma
estros particulares como mi padre. Ella fue a la escuela donde aprendio el eus
kera directamente de sus companeros para luego ensenarselo al futuro
lingiiista.

Gerhard Bahr ademas de lingiiista fue tambien un hombre de multiples
aptitudes e intereses. Obviamente, su interes principal se centro en los idio
mas y esto en todos sus aspectos, pero no solo se intereso por investigar la
lengua de los vascos, sino tambien investigo la lingiiistica relacionada con la
etnologia.
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Dando un vistazo retrospectivo, se transluce que los tiempos mas felices
de la vida de Gerhard Biihr fueron los que paso aquf en la region vasca. Este
pills, su idioma y su gente 10 marcaron para siempre. Y esto no solo vale para
el, sino para toda la familia Biihr. Hoy puedo decir que la influencia y el amor
por el Pills Vasco se ha transmitido a hijos y a nietos. Hemos encontrado en
este pills amigos sinceros y nos sentimos felices de que los lazos perduren a
traves de las generaciones. Hago votos para que asf continue.

La ciudad de Gemika marca un punto focal: el corazon del alma vasca.
Al mismo tiempo reflecta para todo el mundo el terrorismo brutal de los fas
cistas de mi propia patria. De otro lado, la instalacion de un busto de mi pa
dre, aleman, en el parque de los Pueblos de Europa de Gemika simboliza las
buenas y positivas relaciones entre nuestros pueblos.

Hace poco entramos en un nuevo milenio. Esperamos de todo corazon
que el futuro traiga paz, tambien para esta region, dentro de una Europa uni
da y feliz.



DESCUBRIMIENTO DEL BUSTO

DEL VASCOLOGO ALEMAN
GERHARDBAHR

(Con motivo del centenario de su nacimiento)

Josu Bergara Etxebarria,

Diputado General de Bizkaia

Egun on, jaun-andreok!

Hona bildu gara Gerhard Biihr euskalari alemaniarraren irudia jendaurre
ra azaltzeko.

Nos encontramos en el Parque de los Pueblos de Europa, lugar simb61i
co, para descubrir el busto del vasc610go aleman Gerhard Bahr. Este ano se
cumplen 80, desde que en 1921 fuera nombrado academico correspondiente
de la Real Academia de la Lengua Vasca.

Aunque su infancia transcurri6 en Legazpia, no tuvo un contacto inme
diato con la cultura y la lengua vascas. En un principio fue instruido por pro
fesores llegados de Alemania, para inculturizarlo con el mundo germano. Pos
teriormente, fue enviado a un prestigioso colegio de Alemania.

Particip6 en las dos guerras mundiales que asolaron el continente euro
peo en el siglo xx. Fue despues de terminada la I" Guerra Mundial, cuando,
una vez en Legazpia, se interes6 vivamente por la lengua vasca.

Tenfa 19 cuando comenz6 a estudiar euskera. En los dos que permane
ci6 en Legazpia, antes de volver a Alemania, consigui6 un profundo conoci
miento del mismo. Desde entoncesse convirti6 en un incansable estudioso de
este idioma y mantuvo relaciones con los vasc610gos mas importantes de la
epoca, como Resurrecci6n Marfa de Azkue y el aleman H. Schuchardt.

Su amor por el euskera siempre se mantuvo vivo a pesar de la distancia
que Ie separaba de Euskal Herria.

Muri6 en Berlin el ano 1945, durante los ultimos dfas de la 28 Guerra
Mundial.
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Su legado al euskera es de un gran valor; asi y todo, es tanto mas im
portante la labor desarrollada de difusi6n de la cultura y la lengua vascas en
el mundo.

Es en estos momentos de incertidumbre polftica y de conflicto polftico
casi permanente, cuando debemos recordar y tomar en consideraci6n las fi
guras de personas que divulgan y prestigian el nombre de Euskadi alIi donde
se escucha.

Y ha sido un artista vasco, concretamente, un bilbaino, D. Luis Larrina
ga, el artifice de esta escultura con la que la Diputaci6n Foral de Bizkaia pre
tende rendir un sencillo y emotivo homenaje a la figura de Gerhard Bahr, con
motivo del centenario de su nacimiento, cuya conmemoraci6n tuvo lugar el
pasado ano 2000. Deseamos poner, asi, el colof6n a toda una serie de actos
celebrados en Euskadi, para recordar la figura de este aleman, embajador de
los vascos en el mundo.

De esta forma, la instituci6n foral quiere mostrar su reconocimiento y su
agradecimiento a este hijo de Legazpia por el gran trabajo que desarro1l6 en
su corta vida en favor del euskera. Sus publicaciones y sus investigaciones
son, sin duda, una gran aportaci6n para nuestro idioma.

Esta escultura servira para guardar en nuestra memoria a uno de los hi
jos mas ilustres de esta tierra.

f



GERHARDBAHR

En agradecimiento a todo el Pueblo Vasco y especialmente a la Ciudad
de Gernika entrego este cheque de quinientos (500) euros a Josu Bergara Etxe
barria, Diputado General de Bizkaia como contribuci6n simb6lica para la con
tinuaci6n del estudio e investigaci6n de la lengua vasca, tal y como hubiese
sido el deseo del homenajeado, mi padre, Dr. Gerhard Bahr.

Gernika, 8 de febrero de 2001

Hans-Peter Bam





ESKER ONEKO HITZAK

Gernikan, Europako Herriak parkean,
2001eko otsailaren Ban,

Jean Haritschelhar; euskaltzainburua

Josu Bergara, Bizkaiko diputatu nagusi jaun agurgarria, jaun-andreok.
Eguerdi on.

Hans-Peter Bahr jaunak, orain bertan, eman dizu txeke bat euskara. gure
hizkuntza maitearen Iagungarri eta, zuk, berehaIa, Euskaltzaindiari eskaintzen
diozu.

Egia da Euskaltzaindia euskaran murgiidua deIa, hain zuzen euskararen
zaintzaile eta buitzatzaile delako eta sekulan baino gehiago eskaintzen dizkio
bere Ian guztiak Euskal Herri osoari.

Opari hau hartzearekin nahi dizkitzuet bai zuri, eta bai Bahr jaunari ene
eskerrik beroenak eman Euskaltzaindiaren izenean. Bai. eskerrik beroenak.
bihotz-bihotzez.





R. M. AZKUEREKIKO OMENALDIA

Lekeitio, 2001-II-22





EUSKALTZAINDIAREN BATZARRA LEKEITION
(Barne Jardunaldiak)

Jaione Murelaga,
herriko alkatea

Egun on, guztioi. Gndo etorri Lekeitiora

50 urte beteko dira aurten, azaroan hain zuzen, Azkue handiak itzi gin
tuenetik. Resurreccion Maria Azkue lekeitiarrak harro senti eragiten gaitu, eta
merezi duen neurriko omenaldia antolatzea dogu gure erronketariko bat. Gure
onespenik beroena eskeini behar diogu.

Gure belaunaldiko gurasoen maisu eta erreferentzia argia zen Azkue.
Lekeitiarron maisu ez ezik, euskaldun guztiona be bai. Euskal kulturari eta
hizkuntzari berari honek egindako ekarpena ikaragarri handia izan da: lin
guistika, literatura, musika, folklorea, ... arlo erabat ezberdinetan ekarpen ga
rrantzitsuak egiteko gauza zen.

Gaur, hemen, alkartu zaretenok osatzen dozuen elkartearen sortzaile be
izan dogu. Euskaltzaindiaren sortzaile eta lehenengo presidentea. Eta gizon
handi honen omenez zuen bilkura hau gure herrian egitea esker ona adieraz
teko hasiera baino ez da.

Lekeitioko Udalak eskerrak emon nahi dizkizue, zuek hemen izatea oho
re handia da-eta guretzat. Bide batez, atzo berbalari izan zinetenoi be eskerrik
beroenak.

Bestalde, oraingoan Azkuek batu izan bagaitu be, asteon itzi gaituen bes
te kultura gizon handi bat aitatu beharra daukat Bitoriano Gandiaga. Poeta
aparta, fina eta sentikorra. Berak horrenbeste miresten zuen lurrak hartu egin
dau. Agur eta ohore, Bitoriano Gandiaga.

Beste barik, azarorako ekitaldien egitaraua osatu bezain laster izango do
zue honen berri.

Har ezazue Udal honen ondo etorria eta eskerrik asko.





AZKUE ETA LEKEITIOKO KULTUR GIROA

Jose Antonio Arana Martija,
euskaltzaina

Ia gizaldi beteko kulturaren historia laburtu behar dut hemen, Lekeitio
koa hain zuzen. Resurreccion Maria Azkue da, izatez, hitzaldino honen arda
tza, haren sorrnen lanak gogora ekarriz eta inguruan, haren jaioterrian, gerta
tutakoak gomutatuz. Ez da laburtze lana erraza izaten, baina agindutakoaren
arabera, mugak jarri dizkidate eta, ahaleginduko naiz bildutako datuak labur
biltzen, bide batez aspergarri izan ez nadin zuen, entzuleon, mesedetan.

Azkue jatorriz eta jaiotzez lekeitiarra zela ez da dudarik. Joane Josepe
Azkue Zalbidegoitia, zamudioztarra, Lekeitioko osagile izan zen urte askotan
eta Maria Inazia Barrundia Atxabal lekeitiarrarekin ezkondu zen hemen, zei
netatik jaio zen Eusebio Maria Azkue Barrundia, poeta eta kantaria (1813
1873). Sehaskatik entzun zuen ba Resurreccionek euskara bizia eta musika ere,
aitaren eta Alfonso anaia nagusiaren ahotsetan. Alfonso Maria hau Berrneon
jaioa zen (1845-1894) eta Eusebioren beste bi alaba ere. Mundakan gero, itsa
so gaietan irakasle jarraituz, beste hiru seme-alaba izan zituen Laureana Oze
rin lehen emaztearekin, 1856an hil zen arte. Hurrengo urtean, Maria Karmen
Aberasturirekin ezkonduta, beste hiru seme-alaba izan zituen. Eta Lekeitiora
irakasle lanpostuan jarraituz etorri zenean, 1863an hain zuzen, jaio zen gure
Azkue Aberasturi jauna hurrengo urtean, eta beste hiru seme-alaba gazteago
ak. Eusebio Maria poetak Lekeition izan zuen lehen semea Resurreccion Ma
ria izan zen.

Etxeko aita-seme kantariak aipatu ditut eta badauka honek zerikusirik Le
keitioko kulturarekin. Euskal Heman eraiki zen lehendabiziko Aristides Ca
vaille-Col famatuaren organoa Lekeition kokatu zen, Juan Maria BIas Altuna
(1828-1868) organista zelarik. Organo eder honen inguruan izan ziren kanta
ri, Andra Maria parrokian, Eusebio eta Alfonso aita-semeak. Resurreccionek
ez zuen Altunarekin kantatu, 1864.eko abuztuaren 5ean jaiota, organista hil ze
nean lau urte baino ez zituelako. Baina bai hurrengo organistarekin, hots, Jo
akin Maria Belasko (1835-1918) lekeitiarrarekin, zeinekin musika ikasi zuten
baita Jose Luis eta Buenaventura Zapirain musikari lekeitiarrek. Alfonso anaia
eta Belasko organista izan zituen ba Azkuek lehen musika maisuak. Parisen,
Bruselan eta Kolonian goi mailako ikasketak egin baino lehen, ahaztu ezin du
guna da 1883an etorri zela Lekeitioko notaritzara Bizente Goikoetxea Errasti
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aramaioarra (1854-1916), Euskal Herrian izan dugun musikari puntarengoa
eta honekin ere hobetuko zuela Azkuek musikagintza, hark Valladolideko ka
tedralean, 1888an, kapera maisu lanpostua lehiaketan irabazi zuen arte. Bi
zente Goikoetxea Lekeitiora heldu zen urtean jaio zen hemen Alejandro Val
des Goikoetxea (1883-1956), haren loba, musikari ona benetan. Eta ezin
ahaztu Lekeitioko musika bandaren zuzendaria izan zela (1915-1918) Felizia
no Beobide Udakiola tolosarra. Gero etorriko dira Domingo San Sebastian,
liiaki Aretxabaleta eta beste, musikari lekeitiarrak. Denok Azkueren adiskide
minak.

Kulturaren edozein arlotan izan zituen Azkuek lagunak, laguntzaileak,
irakasle eta ikasleak. Historia da, behar bada, gutxien landu zuen arloa. Ez
zaletasunaren faltaz, astiaren gabeziaz baizik. Gaztaroan ibili zen Udaletxe
ko artxiboan, dokumentu batzuk kopiatuz, zeinen eskuizkribuak gordetzen di
ren Euskaltzaindiaren artxiboan. Ordurako ezagutzen zuen Antonio Cavani
llas-ek argitaraturiko Lequeitio en 1857liburua. Gero irakurri zuen 1911n Pio
Barojak kaleratu zuen Las inquietudes de Shanti Andia, Jon Etxaidek 1959an
euskarara itzulia. Eleberri honetan agertzen den Luzaro herria Lekeitio da.
Azkuek berak egindako Ortzuri operan Mendiri herrian gertatutakoak musi
katzen ditu; eta herri hori, berak dioskunez, Lekeitio da. Historiaurrea eta ar
keologia ere gogokoak zituen, haren Ian askotan ikusten denez. Eta zelan ez
Lumentxako koba, 1921.eko abuztuaren 12an Barandiarenek aurkitu zuena,
Azkue Lekeition oporretan zegoela. Historiako datuak ugari ematen dizkigu
haren edozein motako lanetan. Bat aipatzearren, Amancio Urriolabeitiak ida
tzitako"EI escudo de Lekeitio" (EuzJcerea, 1932-33) iker lanean Azkue hurbil
izan zuen. Lekeitiorekin zerikusirik daukan datu historiko hau ere ematen
digu Eusebio Erkiagak: Zita enperatrizaren aitorle izan zela Azkue uda batez,
bederen.

Azkueren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko bi sari iragarri zituen Lekei
tio udalak 1964an. Irabazleak: Koldo Mitxelena eta Juan Thalamas Labandi
bar. Errenteriarraren Ian saritua honako hau: Estudio sobre las fuentes del Dic
cionario de Azkue; eta irundarrarena: La mentalidad popular vasca segun R.
M. de Azkue. Euskal kulturaren beste arlo batzuk ikertu eta landu bazituen gure
lekeitiarrak, saritutako bi lanak zuzen-zuzen doaz bi Ian garrantzitsu aztertze
ra: Hiztegia eta Euskalerriaren Yakintza, Azkueren bizitzako lehen eta azken
Ian handiak, hain zuzen. Nolabait euskara eta folklorea. Hogei urtekin, 1884an,
hasi omen zen Azkue, berak dioskunez, tarteka-marteka datuak biltzen, gero
bizitza luze ugarian garatuko zituenak. Baina ezinezkoa da gaur eta hemen bi
lakatu zuen oihanean sartu; nahiko izango da -eta hori da hitzaldiiio honen
helburua- Lekeitioko lorategitxoari begirada ematea.

Euskara. Bilboko Euskal Katedra irabazi zuenean aurkeztu zuen Sala
mancan 1888.eko martxoaren 27an idatzi zuen euskarazko lehen lana, "Gran
kanton arrantsaleak", Lekeitioko inguruko itsasoan 1840 urtean gertatutakoa
edesten diguna, zeinen originala E. S. Dodgsonek Parisko Bibliotheque Na-
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tionaI-era eraman zuena eta faksimilaturik Euskera aldizkarian argitaratu nue
na (1988, 2, 379-389). "Peru Matraka ta Pedranton" da bigarren idazkia, La
Abeja aldizkarian argitaratu zuena (1889-1890). Katedrako ikasleentzat pres
tatu zuen Euskal Izkindea ere Lekeition ernaldua da (1891) zeinetan aitortzen
duen "neure ama maitea, bere ez-iakinean, izan dai nire ikaslerik onena" eta
ordurako Maria Karrnen Aberasturik,nahiz eta mundakarra izan, Lekeition, Ie
keitiarra eginez, hogeita hamar urte zeramatzan. Baina euskarazko Ianik Iuze
ena, liburu neurrikoa, Bein da betiko dugu (1893), orduan Lekeition egiten zen
euskara ezagutzeko eredua, ezkerreko orrialdeetan bizkaieraz idatzia baitago
eta eskuinekoetan "Iekeitiarrez". Eusebio Ma Azkue aitaren olerkiak biItzen di
tuen Parnasorako bidea argitaratzen duenean semeak t1896), Lekeition 1860an
kantatzen zen Gabon Kanta edo bilantziko bat ematen digu. Euskalzale aldiz
karian ere (1887-1889) zenbat Lekeitioko kanta, ipuin, gertaera eta abar Le
keitiokoak eta "Iekeitiarrez". Hiztegian. Morfologian. Euskalerriko Yakintzan
zenbat eta zenbat Lekeitioko berbak, hizkuntzaren erabilerak, atsotitzak, ekan
duak, eta abar ematen dizkigunak kontaezinak dira. Azkenik, Erizkizundi iru
koitza dela eta, Lekeitioko euskara ikertzeko jaso zituen erantzunak 64 urteko
Gregorio Ajubitak eta 37 urteko Florentino Etxeberriak eman zizkioten. Hara
hor Lekeitioko euskara Azkuerengan bildua. Badaude, jakina, beste euskal
idazle batzuk Lekeition; baina horren berri Andres Urrutia euskaltzainak eman
go digu hurrengo berbalditxoan.

Folklorea. Labur arituko naiz gai honetaz ere, nahiz eta Azkuek ikerke
ta arlo honetan Ian oparoa egin. Euskalerriaren Yakintza izenburutzat dauka
ten Iau tomoak, Euskalzale aldizkaria, hainbat idazlan solte eta herri kantuei
dagokionetik Cancionero Popular Vasco begiratzea beharrezko dugu. Baina
altxor guzti honetatik, zuoi Lekeitiokoak aukeratuta eman behar dizkizuet.

Dantza. Bi dantza berezi ezagutzen dira aspaldidanik Lekeition:

1. Kaxarranka. Juan Irigoienek (RIEV, 1927) 1607an dokumentatuta
dagoela dantza hau diosku. Azkuek ez du izen hori erabiltzen, San Pedroren
zortzikoa baizik (Cancionero, 286 zb.) eta doinua ematen digu. Jesus Guridik
Hamar euskal melodiak orkestrarako obran erabiltzen du doinu hau, VIII. ata
lean, "Danza" deituz.

2. Neska dantzea. Hala deitzen dio Azkuek eta dantzatzeko "Doniene
tako zortzikoa" ematen digu (Euskalzale, 1897). E. Erkiagak, ostera, Andra
-aurreskua deitzen dio San Juan egunean, Eguzki Jaian, neskatxek egiten du
ten dantzari.

Kantak. Milaka kanta bildu zituen Azkuek Euskal Herrian eta hauetatik
mila baino gehiago argitaratu. Lekeition bildutakoak hogeita hamarretik gora
koak dira. Nork kantatu zizkion (eta zenbat) aipatuko dut orain: Maria Inazia
Aboitiz (1), Guillerrna Akarregi (2), Juan Maria Altuna (1) Eusebio Ma Az
kue (1), Maria Karmen Aberasturi (4), Alfonso Azkue (1), Aurora Azkue (2),
Diana Azkue (1), Crisostoma Bengoetxea (13), Jose Luzio Etxeberria (1), Ur-
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sula Torre (I), Luzia Zabala (7). Berak ere jaso zituen zuzenenan txistularien
doinuak. Eta argitaraturikoen artean badaude dantzarako diren kantak: mahai
ganekoak (almute dantzak Nafarroan) haur dantzak, eta abar. Zehaztasun
gehiago nahi edo behar duenak Azkueren Kantutegira jo beharko du eta gau
za bitxiak aurkituko ditu.

Bestelakoak. Ezin ditut aipatu barik utzi, labur baino ez bada ere, Eus
kal ezkontza, abuztuaren 6an Gora-BufU elkarteak antolatzen duena, eta San
Antolinetako Antzarrak.

Amaitzera noa. Azkuek asko maite zuela bere jaioterria denok dakizue,
eta harro sentitzen zela lekeitiarra izateaz. Abuztuaren 5ean, jaiotza eguna os
patuz, hasten zituen oporrak, beti Lekeition, inoiz hutsik egin barik. Dakizue
nez, 1951.eko urriaren 22an, iluntzean, lana amaitu ondoren Ibaizabal erreke
ra erori zen eta hesteritisekin azaroaren 9an hi!. Duela berrogeita hamar urte.
Salbatzera joan zitzaion Fernando Voz Pefiari esan omen zion: "Ken, ken; uger
egiten badakit, Lekeitiokoa naiz eta". laio zenetik hil arte, Azkue lekeitiarra.
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Arratsaldeon danoi. Hasi baino lehen, eskerrak emon behar gaurko honen
antolatzaileei, eta batez be Lekeitioko herriari, zuen artean egoteko abagune
ederra eskaintzen deuskuzuelako Euskaltzaindikoei.

Niretzat, gogoangarria eta pozgarria be bada hemen egotea, urte luzeetan
bizi izan nazalako Goikokalean eta zeresanik ez, nire familiaren eta nire bizi
tzaren zati esanguratsua hementxe dagoalako.

Zeri buruz jarduteko asmoa dodan be, bistan-bistan daukazue, hau da, zer
izan zan Lekeition harako euskalgintza -hau da, euskara, euskaltzaletasuna
eta enparauak- orain dala ehun urte luze. Zehatz-mehatz esateko, bigarren
karlistadan hasi eta azkeneko gerla zitala gertatu arte.

Badot horretarako gidari apartekoa eta trebea. Lekeitiar bete-betea. Eliz
ondokoa dozue bera eta haren izena esan orduko erraz ezagutuko dozuena;
hain zuzen be, gure Eusebio Erkiaga zana.

Haren lumatik hamaikatxo saio doguz hartuta Lekeitioko gorabeheretan.
Bateko, olerkiak, goratuak eta aipatuak; besteko, Arranegi elebarria (1957)
zuzen eta moldez Lekeitioko zokondo guztiak arrotu eta astindu zituana. Ahaz
tuezinak, hortik be, haren antzerkiak, "Amandarrikuak" eta besteak.

Ez dira horreek, halan da guztiz be, nire oraingo kontuak. Gaurkoan, be
harbada, eta euskararen errekatik joanda, hona ekarriko dodazan izen batzuk
hur-hurrekoak izango jatzuez eta beste batzuk, ostera, aspalditxoagokoak.

Idazlearen treotzarean sartuko doguz gure zerak, ea hortik zeozer atara
teko modua daukagun, guztion gozagarrirako.

Hasierako tituluari urte bi desbardin ipini deutsadaz. Lehena 1875. urtea;
hurrena 1939. urtea. Horreek dira Eguzkitza euskal idazlearen jaiotza eta he
riotza datak. Bigarrenari laster igarriko deutsazue, gerra amaierako urtea da
lako. XIX. mendekoa, ostera, nondik norakoa Lekeitioko autuetan? Bada, go
gora ekarriko doguzan idazleen artean Eguzkitza aukeratu dogu hari mataza
bilbatzailea, haren bizitza bitartean gertatu ziralako gaur hemen aitatuko ditu-



232 EUSKERA - XLVI, 200I, I

danak. Izan be, urte bitarte horretan bizi ziran Azkuetar biak, Eguzkitza bera
eta Erkiaga gaztea, gure euskalgintzaren katean katebegi preziatuak.

Esan legez, 1875. urte horretan jaio zen Eguzkitza abade euskaltzalea, ge
rora be Lekeitiora etorria eta euskalgintzan ibilia.

Eusebio M. Azkue

Betoz kontuak harira. Bi urte arinago, Eusebio Azkue (1813-1873), Le
keitioko Nautikan maisu ibilitako Eusebio bera, hila zan Lekeition. Olerkari
fina, asmamen handikoa, hamaikatxo gai eta arlo berbaneurtuaz jorratu ebana.
Berori Lekeitiokoa izan ez arren, urte mordotxoa egin eban bertan, nautika ira
kasle eta, esan legez, euskal olerkigina, harako Parnasorako bidea osatzen
dauan olerki sortaren egilea. Harek ezin berarenak batu bizi bitartean eta ha
ren seme izanak, Don Resurreccion M. Azkuek, artez eta zentzuz -eta ikutuz,
itxura danez- bilbatu zituan, danon eskura geratu eitezan.

Zelangoa, halandabe, Eusebio Azkueren eitea Lekeition? Gure ustez, oler
kien bidez emotekoa. Entzun dagiguzan, bada, haren bertsoak, sasoian sasoi
ko euska1gintzaren lekuko:

"Emen dagoz Bermeo / mutil abilakaz / eta Ondarroa andia / arrantzale
akaz. / Emen da Lekeitio / leorrez ta itsasoz / bardinik eztaukana / bere
alboan inos".

Eusebio Azkuek ipintzen deusku begibistan euskalgintzaren giroa Lekei
tion bertan. Horretarako, lagungarri oso, behinolako jesuiten kolegio izanda
ko horren alboan -izena bera be, Konpainia daukan eliza horren aldamene
an-, Nautika eraikina, Nautika etxea. Hantxe bertan, inguruko gazte asko
ikasgin, lehorrekoari agur egin eta itsaspilotu, kapitan eta makinista izateko
ikasketa eta gertukeran ibili. Nautika ez eze, Latinidade ikasketak be hur-hu
rrean, lehorretik arimazaiizan beharko ebenak egoki zertuteko. Latinidade ho
rretara dator, 1904. urtean, gure zerrendaren bigarren gizabanakoa, Juan Bau
tista Eguzkitza. Berari buruz jardun aurretik egin dagiogun koxkatxoa bigarren
Azkueri, Don Resurreccion sonatuari.

Koxkatxoa dinot, hala esaten jakolako itsasaldean ezer ordaindu barik eta
geroago ordaintzekotan dendatik etxera eroaten diran jatekoak eta abarrekoak
erosteari. Gu be, koxkan gagoz On Resurreccionegaz eta koxka hori Jose An
tonio Arana Martija euskaltzainkideak aspaldiko honetan gitxitu daualakoan
nago.

Nire aldetik, ha zala eta, besterik ez, hauxe baino: urteetan ibili zala Le
keitioko gorabeheretan sartuta. Bilbon bizi arren, Lekeitiokoak beti Azkue kez
katu, beti arranguratu. Gramatika, Hiztegi, Abestegi eta gainerakoetan ugari
-ugari Lekeitioko aitamenak.
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Berba batez esateko, Azkue batengandik Azkue batengana, Lekeitiok eus
kalgintzari eskaini deutsan euskaltzalerik egokiena eta zertuena.

Aita Kandido Basabe S. J. (1867-1928)

Aldi bereko eta sasoi bateko lekeitiar umekondoak izan ei ziran Aita Kan
dido Basabe eta Resurreccion M. Azkue. Hiru urte zaharrago, antza danez, Az
kuetarra. Bi-biok mutil bihurriak, arrantzan, txoritan edo jolasetan. Gerora be,
biok elizgizon. Bata, Basabe, jesuita; bestea, Azkue, abadea. Basabe, edoze
Ian be, ezezagun samarra lekeitiarren artean. Izan be, aita Kandido Basabe je
suita dogu, jesuita bizkaitarra, jesuiten konpainiak euskarari emon deutsozan
idazle trebe eta esku-erakutsien hurrenkeran berebiziko tokia eta aipua mere
ziko leukeana. Harenak dira San Iiiazioren Gogoetak, euskaraz emonak. Ha
renak, eskuliburutxoak eta bestelako lanak be. Autore fina, segurua, bizkaie
raz jatorra eta Lekeitioko euskararen testigantza ezin hobea eskuz-esku
ekartzen deuskuna, inongo galbahe eta iragazirik bage, ahozko mailatik ida
tzizko arlora hainbat gai igarota. Horra hor, lehen esan legez, aita Basterre
txea jesuita lekeitartuaren jarraitzaile sutsua, tradizio baten partaide jakina.

Aita Kandido Basabe mixiolari izan zan. Dirala laurogei urte, Basabe mi
xiolari zala esan eta berehala dator gure burura gizon bizardun eta jantzi lu
zedun hareen irudia, azal baltz-horiko andra-gizonak inguratua. Bestelako mi
xiolaria izan jakun, barriz, aita Kandido Basabe. Hain zuzen be, herririk herri
ibiltzekoa, Bizkaian zehar mixioak emoten ekiana.

Kezka zituan horrek Bizkaia eta horren berbeta. Eusebio Erkiaga herri
kideak berebiziko lana emon eban aita Kandidoren aztarrenak azaltzen eta ha
ren intziriak azpimarratu zituan. Euskara eta erlijioa. Euskararen aldetik, aor
perlatxo bi, egun be balio handikoak: ereti (tartea, abagunea) eta ailagina (neu
rri halakoa).

Begoz, Bizkaikoarena lekuko, Eusebio Erkiagaren hitzak, aita Kandido-
ren azken borondatea zala eta:

«Aita Kandido Basabe mixiolari errikoi ospatsua izan zan. Jesus-en Bio
tza-renganako eraspenaren zabaltzaille asperrezifia, apostolu ta erlegifio
idazlea Bizkaia-n. Oraindifio gogoan ta bizi-bizi diraue gure erriko asko
rengan, aren berba ta esaera ta idazlan ta jarraibide ederrak. Guri dago
kigu zer guzti oneek batzea, Aita Kandido-ren irudia ta nortasuna, zan gi
fioan eta zan lakoxea ezagutu ta jakifierazoteko. Nik neuk -darraio Aita
Goikoetxeak- itzaldi askotan ezagutu neban Aita Kandido-ren asmo ta
guraria, baiiia batez bere, aren azkenengo geiso-aldian. Errege-egunez iz
tarra ebagi eutsen, pasmuak arturik eukalako. Bere geisote orretan beti
egoan alai, ta kantari bere bai, zerurik urre-urrean egoala uste ebalako.
Jaungoikoa ikusteko gogoz egoan, ta baita berak, bere apostolukuntzan



234 EUSKERA - XLVI, 2001, 1

salbau zituan arimak bere. Arako eskelea dalakoa, eriotzea iragarriko eban
il-barriaren idazkunea, berbere eskuz idatzi eban. Bizkaiaren salbakun
tzeagaitik eskeintzen eban guztia.

«Errialde orretan ordezkoa aurkituteko eragozpenak-edo izango zireala
susmaurik, esan eban: «Arazo ori, zeruan erabagiko dot.» Eta an egoan,
Aita jesulagun bateri esan eutsan: «Berori izango da nire ordezkoa, oi
fiordekoa». Eta olantxe jazo zan. Arik ganeko 23 urtetan, oifiordeko Aita
arek, 108 erritan egin zituan bere itzaldiak, erri bakotxean 15 egun ingu
ru emonik, arimen aldeko Ian mamintsu orretan.»

Betor, haren euskara atsegina gurera, berbak bere-beretan emonak:

«Zorionekoa, zer nai ta axe daukana da.»
«Bafia gauzen didarretara gortuta, neure grifia zitalai jaramon eginda, gau
zarik-gauza ibilli naz, neure zoriontasunaren egarria nun asetuko... Eta
olan da guzti be, euren, gauzen atzean nabil, gau ta egun geratu barik,
ainbeste alegifiegaz, beste zeregifiik ezpa neuko lez, neure arimatxo au
zokondo batean, mantar zatarra lez bazterturik itxita... » (Gog. 33 orrial
de).

«Zer deutso gizonari, mundu guztia irabazi arren, bere arimea galtzen ba
dau?»

Juan Bautista Eguzkitza (1875·1939)

Lehenengo haria etena dogu 1904. urtean. Urte horretan dator Lekeitiora
Juan Bautista Eguzkitza lemoar abade euskaltzalea. Jaungoiko-Zale bazkune
koa, euskaltzain osoa, erlijio idazlea, sermoilari aparta, eta Lekeition hogei
tahiru urte bizi zana, gerraren zitalkeriak bertatik uxatu arte. Uxatu eta bere
halakoan hit zan. Zerk ekarri eban Eguzkitza Lekeitiora? Aurretik aitatu dogun
Latinidade katedrak ekarri eban ha itsasaldera. Latin irakatsi bitartean, ekin eta
ekin euskalgintzan, sorreratik bertatik (1919) hit arte. Azkue bera be, miresle
eta bultzatzaile. Haren irakatsia, gizarte arazoetan batez be, ez txikia. Lekei
tion idatzi eban, berba batez esateko, liburu aitzindaria izango zana, Gizarte
-auzia (1935). Artean, ha beti ekinean, AVASC eta abarrekoak zabalduz eta
plazaratuz.

Lemoarrak, edozein modutan, ez eban Lekeitio alboratu eta artikulu zo
ragarria eskaini eutsan, etnografia aldetik, Kaxarrankaren inguruan.

Eusebio Erkiaga (1912·1993)

Irakaslea batetik eta ikasleak bestetik. Ikasle horien artean, urtenena, Eu
sebio Erkiaga. Gazte-gazterik hasi da idazten, abetzaletasunak bultzatuta. Oler
kiaz zein berbalauaz, idazle dabil Euzkadi egunerokoan, Euskal Orria sailean,
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kronikak gora, kronikak behera Lekeitiotik Bizkaia osora. Lekeitioko barriak
mota askotakoak dira: jaiotzak, heriotzak, arrantza kontuak, politika kontuak,
batzokiko albisteak...

Batzokiko horretan azpimarratzekoa euskal antzerti abertzalea. Abertza
letasun horretan Erkiaga be idazle eta tarteko, hainbat lekeitiarren artean. Hor
txe be Rufo Atxurra lekeitiar errimea, herri honetako historia, agerikoa zein
ixilpekoa, goitik behera ezagutu eta menderatzen dauana.

Erkiaga ez da bakarra. Gogora eta ekarri dagigun argira Ramon Erze ha
be, erbestean hil zana, Mexiko aldean, soziologian maisu eta jakitun. Ekin
euskal asterokoaren zuzendaria izan zan gerra aurrean.

Lekeitiok baeukan gerra aurreko giro horretan bere zeresana. 1936. urte
an, inor gitxik igarri ez arren, gerra heldu hurren zan. Euskaltzaleak alkarte
ak deituta, badator Lekeitiora VII. Olerti eguna. Erkiaga gaztea, hogei-hogei
tabost urte ditu eta antolatzaileen artean dogu. Festa horren kronika bidaltzen
dau Bilboko Euzkadira. Zuzeneko barri emoten deusku horrek, antzerti, oler
ki, eta abarrez zer egin dan kanporatzeko. Ibilian-ibilian be, harek emoten deu
tsa goralpena Lekeitioko euskalgintzari, jakin barik, horixe izango zala eus
kalgintza horren azken ekitaldia urte luzeetan.

Orduan be, Resurreccion Azkue tartean zela, umeen azterketak, azkue
tarren aldeko hitzaldiak (Urkiaga, Labayen, Ariztimufio eta Altzo aba hizla
riak) eta erakusketa. Olerti-sariketak, bertsolariak eta abar be, hantxe bertan.

Ordukoa, itxaropentsu zana, laster zapuztuta. Harrezkeroko urte baltzen
historia ezaguna dogu.

Oroigarri, hirurogeita bost urte geroago, Erkiagaren idatzia, gerra aurre-
ko lekeitiar euskalgintzaren adierazlea:

«Udaletxean lau bat egunetan, Azkue'tarren lanen erakusketa egon da.
Iruzpalau mai idaztiz eta liburuz beterik: elerti-saila, euzkel-saila eta ere
si-sailetan bananduta.
Egokiro ifiuan "Lauaxeta"k: Azkue'tar Eusebi zanaren irudi bat aurrian
gebala, eta Azkue'tar Berpizkunde Mirena geurekin geunkala ospatu di
tugu jayak. Lekeitio'k, alakoren baten be, goratu ditu bere seme argiok.

* * *
Emen izan ditugu Euzkaltaindi'koak, emen izan ditugu olerkariak, idaz
leak, euskeltzaleak. Geure jayak apainduten, geure errikideok aintzatuten.
Pozik artu zaitue gure onek, eta erriaren izenez, eskerrak emon gura dau
tzuez Jai-Batzordea'k eta Lekeitio'ko "Euskaltzaleak".
Gomuta samurren artean beyoa esker-agiritxu au bere... »

Eta hasieran esan dodan legez, neurea be bai,





EUSKALGINTZA LEKEITION 1970-1977 INGURUAN

Mitxel Kaltzakorta Mentxaka

O. SARRERA

Fetxak eta datuak ez daukadaz argi, baina gitxi gorabehera 1970tik
1977ra artean zer egin zan Lekeition euskearen aIde, horren barri emongo dot
hemen. Ordura arte (1970 urtea) euskerea katakunbetan egoan (Juanito San
Martinen simila erabilita), Frankoren diktaduraldia zan-eta. Artikulu honetan
neure irakurketatxoa egin nahi dot zelan urten eban euskereak katakunbetatik
Lekeition, eta horretarako zelako ekintzak egin ziran. Ekintzok hiru arlotan
sartu ditut:

1. Euskerazko eskolak
2. Sustraia aldizkaria
3. Bestelakoak

1. EUSKERAZKO ESKOLAK

Euskarazko eskolak 1970an hasi eta 1977ra arte iraun eben (gero,
AEKren eskolak etorri, eta beste historia bat hasi zan). Lau eskola mota emon
ziran epe horretan: Lehenengo, akademia batekoak; ondoren, Gaztedi elkarte
koak; gero, baimen bako eskola partikularrak eta azkenez, gau eskolak.

l.a. Akademiako eskolak

Maria Diaz de Haro kalean, Enrike Antonen akademian hasi ziran
emoten Lekeition lehenengo euskerazko eskolak frankismoan, 1971-1972 kur
tsoan. Akademia legeztatuta egotea aprobetxatu zan, eta Angel Ugarteburu be
rrituarra eta Jon Barbarias lekeitiarra izan ziran irakasleak (aurrelariak, 1ehe
nengoak Lekeition). Jendea batzeko ahoz-ahoko propagandea egin zan, eta 10
12 1agun batu ziran, gazteak gehienbat. Esko1ak astean egun bitan emoten zi-

(I) Eskerrak emon gura deutset Josetxu L1erandi, Angel Ugarteburu eta, batez be, Sabino
Madariagari, behar hau egiteko datu argigarriak emon deustez-eta.
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ran, eta ikasleetan Andres Urrutia be ibili zan, gaur egun, dakigunez, euskal
tzain osoa.

l.b. Gaztedi elkarteko eskolak

Elkarte honetan, bertoko kideak gazteak-eta, mogimendu handia egoan
arlo askotan, eta euskeran be irrikia sortu zan, ez zan normala-eta ahoz eus
karaz bizi eta ez idazten jakitea. Josetxu Llerandi irakasle zala, 10-15 gazte
ko talde bat egin eta euskerazko eskolak hasi ziran 1972-1973 kurtsoan. Ikas
taro bi emon ziran: bata, neguan; bestea, udan.

l.c. Eskola partikularrak

Aurreko eskola mota biak legezko erakunderen baten babesean emon zi
ran, baina honako hau bestelakoa gertatu zan. Nik neuk antolatu neban, eta
gauzak behar diran moduan egin nahirik -hau da, legez- alkatearengana jo
neban baimen eske. Idazkariarengana bialdu ninduan, eta honek esan eustan
horrelakorik (euskerazko eskolak emotea) ez zala inoiz egin Lekeition, ez ego
ala aurrekaririk, berak ekiala behintzat, eta berba egin behar ebala goiko agin
tariekin (gobemadorea bera be aitatu eban), eta itxaroteko. Nik erantzun neu
tsan ondo ustean nentorkiola, fede onez, ikusita herrrian ezelako baimen barik
emoten zirala eskola partikularrak urteak joan eta urteak etorri eta edonon eta
edonork (baita neuk be, elektrizitate eta elektronikari buruz), batez be udan.
Eta horren erakusgarri herria kartelez josita egoten zala eskola partikularrak
eskaintzen ebezanak. Itaundu neutsan ea inork eskatu ete eutsan baimenik es
kolak emoteko. Isildu egin zan. Eta esan neutsan nik be eskolak emongo ne
bazala beraren baimen barik. Kontuz ibilteko esan eustan. Eta holan amaitu
zan udaletxera egin neban osterea baimen eske.

Ni neu be gaztea orduan, eta ausardia akuilu, atzera barik aurrera egin
neban. Hasi nintzan propagandea zabaltzen eskolak emon behar nebazala, eta
modu bitara egin be: batetik, ahoz eta bestetik, denda eta kale jakin batzuetan
propaganda-paperak ipinita.

Orduko bikarioagaz berba egin, eta baimena emon eustan Gizarte Etxe
ko lokaletan eskolak emoteko. Sei bat ikasle batu ginan, gaztetxoak gehienak,
eta holan emon nebazan lehenengo eskolak Lekeition 1972-1973 urtean.

Urte honetan bertan eskola publikoko zuzendariagaz be berba egin neban
eskoletan bertan euskerazko eskolak emoteko eskola-ordutik kanpo. Baina ha
rek be esan eustan konsultatu egin behar ebala inspektoreagaz. Jentea orduan
oso legala, estua zan legeekin, ez eben nahi konpromisorik, eta beti euken ate
rik adina maratila guri eta euskerari zoztor eragiteko.
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Ordurako Ondarroan hasita egoazan gau eskolak emoten. Euskaltzaindia
ren babesean emoten ziran, eta oker ez banago, JAGON sailaren barruan, Biz
kaiko Alfabetatzea izenagaz.

Lekeition gau eskolak Gizarte Etxean hasi ginan emoten elizearen bai
menagaz hasi be, 1973an eta Josetxu Llerandi eta biok ginala irakasle. Ho
geitabost bat ikasleko taldea osatu genduan, gehienbaten gazteak, eta lau ur
tean emon genduzan eskolak, 1978an hasi zan arte AEK.

Eskola hareetatik beste irakasle batzuk sortu ziran, hurrengo urteetan es
kolak emon ebezanak, baita hainbat irakasle be, gaur egun irakaskuntzan
(hainbat mailatan) beharrean dabiltzanak.

Gure eskualdean (Lea-Artibai) gau eskolak zabalduteko, ikastaro batzuk
antolatu genduzan Markinan, monjetan (beti legezko erakundeen babesean),
zapatu arratsaldeetan, irakasleak egiteko, forrnatuteko. Izan be, Lekeitio eta
Ondarroan bakarrik emoten ziran gau eskolak (eta ez Markinan). Ikastaro ha
retako eragile nagusiak, besteei ezer kendu barik, lekeitiarrok izan ginan. Be
rrogeiren bat ikasle batu genduzan maila bitan, eta hizkuntzeagaz gainera, Eus
kal Herriaren historia be emon genduan.

2. SUSTRAIA ALDIZKARIA

Sustraia aldizkaria Gaztedi elkarteak sortu eban 1977ko gabonak alde
an-edo. Ahal zenean argitaratuten zanez, ahaldenkari bihurtu zan (hile bitik
behin-edo), nahiz eta lehenengotan hilabetekari izateko asmotan jaio. 250 ale
kaleratuten ziran zenbakiko, eta Azkueri eskainitakoan 1000 garauraino, hel
du zan. Guztira 51 zenbaki plazaratu ziran, eta 1987an ezkutatu egin zan.

Aldizkaria sortu barri-papertzat sortu zan, Gaztedi elkarteko kirol, men
dizaletasun eta abarren barri emoteko. Aldizkariaren ardura batez be euken Ju
len Atxurra (Pototo), Tetxu Meabe eta Aitor Etxebarriak. Gauzak holan, 4 ale
kaleratu ebezan Sustraiaren lehengo aldi honetan. Baina Gaztedi Elkartea de
segin egin zan, eta bertako Pototo eta Aitorri kimu barriak gehitu jakezan, bes
teak beste, Sabino Madariaga, Miren Agur Meabe, Jose Ramon Zubizarreta,
Miren Bego Antxustegi eta Mirari Escribano, eta holan hasi zan Sustraiaren
bigarren aldia. Hurrengo zenbakietan, 5etik aurrerakoetan, indarra galdu eben
Gaztediko barriak, eta beste batzuk biztu ziran: herriko pertsonekiko alkarriz
ketak, poesia, ipuinak, eskoletako umeen beharrak, eta abar. Orduko idazle bik
liburu bana be badauke argitaratuta gaur. Pertsona askok lagundu eben arti
kuluak idatziz, herritarrak nahiz kanpotarrak, besteak beste, Andres Urrutia
euskaltzainak.
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Argitaratutako aldizkarietan bat atera zan berezia Azkue handiari eskai
nia. Bikaina be bikaina kaleratu zan, aurrekoak ez legez: koloretan eta in
prentako letra eta guzti. Artistak Erramun Landa eta Bittor Txakartegi izan zi
ran. Herritar askok be hartu eben parte hiztegia prestatuten, eta Eusebio
Erkiaga eta Jon Juaristi idazleak lagundu eben artikulu banagaz.

Zelako euskera mota erabilten zan, erantzun behar da batuan-edo (zela
ko edo halako euskara batuan) idazten zala gehienbaten, gehienak euskara ba
tuan alfabetatuta egoazan-eta. Baina beste batzuek, bizkaieraz idazten eben,
eta batek edo bestek, lekeitiarrez.

Inprimatu, multikopistaz egiten zan hasikeran, gero, 25 zenbakiraino-edo,
fotokopiak egiten ziran, eta azkenengo aleak, inprenta baten. Azkueren ale be
rezia -lehen esan dot- koloretan atera zan, Lankide Aurrezkiak diruz la
gundu eban-eta.

Aldizkaria saldu, eskuz egiten zan, batez be toki jakin batzuetan Gende
asko paseoan zebilen tokietan), batzuei kaparradea emonez eta beste batzuei
abarketea sartuta, baina beti be eskean.

Diru aldetik, aldizkariaren arduradunen boltsiloak zimur egoazan, eta ze
Ian edo halan ateraten zan dirua: oraintxe, gurasoen domeketako pagen bidez;
ahal zanean, Rock jaialdiak-eta baturiko diru batzuekin eta noizetik noizera,
udalak emoniko diru apurragaz.

Gauza guztiak ei dauke azkena, eta 1985ean Azkueren zenbakiagaz az
kenengo arnasean geratu zan Sustraia, nahiz eta beste ale bi atera politak. Bai
na batetik, dirurik eza zala-eta (gogoratu beharra dago orduan arduradun asko
estudianteak zirala, eta beste batzuk beharrean hasi barri egoazala) eta beste
tik, udal laguntza apurra zala-eta, zoritxarrez, Sustraia hondoratu egin zan.

3. BESTELAKO EKITALDIAK

Uste dot hiru ekitaldi izan zirala garrantzitsuenak: batetik, Aste Kultura
la; bestetik, Lazaro Akordarementeria bertsozalearen omenezko bertso-jaialdi
itzela bai bertsolari aldetik (10 bertsolarik kantatu eben), bai jendearen eran
tzunaren aldetik (frontoia bete-bete-bete egin zan danon pozgarri) eta hiruga
rren, kantaldia, Laboak emonda.

Aste Kulturari jagokonez, 1974an egin zan, abuztuan. Hona hemen zer
egitarau izan genduan:

1. Francisco Ocamica Lekeitioko alkate izanikoak egin eban berba "Or
duko eta lehengo Lekeitioren gainean".

2. X. Kintanak "Euskararen erabilera" gaia hartuta egin eban hitzaldia.
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3. X. Mendiguren Bereziartuk "Euskal Kultura gaur" erabili eban gaitzat.

4. Kantaldia: "Ez dok hamairu" taldeak emon eban lehenengo ekitaldia,
10 urtean-edo debekatuta egonda.

5. Liburu Azoka.

6. J. R. Etxebarria: "Kutsadura eta zentral nuklearrak" izan eban gaia

Azkenengo hitzaldi honek burrundara handia atera eban, egin aurretik eta
ostean be bai, zentral nuklearren gaia puri-purian egoan-eta: Lemonizkoa egi
ten hasita egoan, eta beste batzuk egin guran (Izpazterren eta Deban). Orduan,
lehenengoz -oker ez banago- emon zan baimena gai arantzatsu honen gai
nean berbaldia egiteko. Gaztelaniaz be galerazota egoazan hitzaldiak zentral
nuklearrei buruz, eta guk euskeraz emotea lortu. Eta Gora Buru zinema
bete-bete-bete egin zan. Hangoa zan hangoa jende emona! Jendea oilo-oiloka,
elkarren gain, elkar zapaldu beharrean. Askok eta askok geratu behar izan eben
kalean. Eta jentearen irrikia asetuteko Joserra Etxebarriak bikaina egin eban
berbaldia, bere ohiko argitasun eta didaktismoa lagun. Eta erakutsi eban ondo
be ondo erakutsi be, ezina (urte batzuk geroago Adolfo Suarezek esan eban-eta
ezin zala emon fisika nuklearra euskeraz) ekinez egin eiteke1a (eta leitekela).
Jendea konkortuta geratu zan Joserraren euskarazko azalpenak entzuten: dana
ulertu, eta erraz ulertu. Zorionak, Joserra! Oker ez banago Kultura Aste ha le
henengoa egin zan Bizkaian, eta, beharbada, baita hegoalde osoan be.

4. KONKLUSIOA

Uste dot urte emonkorrak izan zirala euskerearentzat (eta guretzat): jen
te asko itxartu zan, euskeraz jantzi eta euskal kontzientzia hartu. Nahigabeak
nahigabe (beti goardia zibilen bildur), eta dirua galduarren eskolak emonez
(gaurko ikuspegi txintxinzaletik ulertezina), sasoi ha ahaztu ezina gertatu jaku,
gomutagarria.

Begitanduten jat akats larria egin genduala (nik bai behintzat): batetik,
sarritxo erabili genduzan urruneko intxaurren hotseko euskarazko irakurgaiak
(Anaitasuna aldizkarikoak, Axular-en euskera urrunekoan idatziak, gehienba
ten), eta ez (edo gitxiago behintzat) bertoko euskerazkoak (bizkaierazkoak);
bestetik, aditza batukoa emon genduan, eta ez (edo gitxiago) norberaren eus
kerakoa. Baina 25 urte geroago be, bizkaitarron zoritxarrerako, ur askok le
hengo bidean segitzen dabe, irakasle askok (gehienek?) Bizkaian lehengo le
potik dabe burua. Edo askoz okerrago, izan be, gaur egun be askok segitzen
dabe ez bizkaierea emoten, ezta batu bizkaitarra be. Zenbat eta bizkaieraren
usain gitxiago euki, orduan eta hobeto. Dinodan guztia egiaztagarria da, eus
kaltegietan ibiliriko ikasle asko izan ditut-eta oraintsura arte. Lotsagarria eta
errukigarria. Destainea destainearen gainean gure berbetearentzat. Bizkaian
berton ditugu arerioak, eta gehienak bizkaitarrak (?) dira.





R. M. DE AZKUEREN EUSKALAZENTUARIBURUZKO
DESKRffiAPENAK

Gorka Elordieta,
Euskal Herriko Unibertsitatea/LEHIA

1. Sarrera

Resurreccion Maria de Azkueri zor zaio euskalki baten azentu ereduaren
lehen deskribapena, Lekeitiokoa hain zuzen ere (ikus. 1923ko Morfolog£a Vas
ca, 24-6, 250, 368, 420-1, 610, 800 orr. eta 1930-3lko "Del acento tonico vas
co en algunos de sus dialectos"). Lan hauetan Lekeitioko azentu ereduaren
deskribapen ona eta zehatza egin zuen arren, esan behar da zoritxarrez Azkuek
ez zuela argi ta garbi utzi delako deskribapen hau azpieuskalki honi bakarrik
lotuta zegoela, eta askotan eredu honen ezaugarriak beste azpieuskalkietan ere
aurkitzen zirela eman ohi zuen aditzera. Hau dela eta, zenbait ikertzailek bes
te euskalki batzuetako azentu ereduak deskribatzeko beharra ikusi zuten (ikus.
Altube 1932, 1934, Mitxelena 1957-8, 1972, 1976, 1977, beste batzuen arte
an). Guk hemen Resurreccion Nlaria de Azkueren heriotzaren 50. urteurrena
rekin batera egile honek azentuaren arloan egindako lanaren laburpen txikia
egingo dugu.

2. Mendebaldeko azpieuskalkien azentu eredua

Azkuek ohartarazi zuen mendebaldeko hainbat euskalkitan hitz batzueta
ko azken silaba aurrekoak baino tonu beheragoan ahoskatzen dela, eta beste
hitz batzuetan, aldiz, silaba guztiak tonu berberean ahoskatzen direla. Berak
tonu beharakada hauek azentugabetasuntzat hartzen ditu, eta beraz, beheko to
nuan ahoskatzen diren azken silaba hauek azentugabeak direla esaten duo Tonu
beherakada hori adierazteko ortografikoki beheko mailan idazten ditu, (l)en
erakusten denez. Morfolog£a Vasca-n honako adibideak ematen ditu:

(1) aratsalde , etxeragino ' niga" nigai'ik' ordurar,e' nerekin , ordurar", arrika

Aldiz, bere ustez silaba guztiak tonu berberean dituzten hitzak idazkera
arruntean jartzen ditu egile lekeitiarrak, hau da, lerro berdinean:

(2) etxera, nigana, andiarentzat, orduko
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Urte batzuk geroago, "Del acento tonico vasco en algunos de sus dialec
tos"-en, tonu maila ezberdinak idazteko konbentzio hau albo batera uzten du
Azkuek eta adierazpen eta zehaztasun gehiago ematen ditu:

"... unos vocablos son monotonos y tienen tantos acentos de intensidad
como sflabas: otros son dftonos y tienen tambien tantos acentos de in
tensidad como sflabas, menos la ultima que cae a la atonia."

[Del acenta... , 286 orr.]

Aipu honetan ikusten denez, Azkuek lotu egiten ditu azentua eta tonua.
Hau da, bere ustez silaba guztiek tonu berbera daukatenean silaba horiek azen
tudunak dira, eta hitz bateko azken silabak tonu bajuagoa daukanean silaba
hori azentugabea da eta aurreko beste silaba guztiek tonu altuagoa daukate eta
azentudunak dira (1). Azpimarratu beharrekoa da azterketa honen ondorioz da
torrela doinu-azentua hitza, hots, hitzak hainbat tonu edo hitz melodien bitar
tez ezberdintzen direla, eta tonu melodia hauek azentuari lotuta daudela. Gai
nera, azentu eta tonu aldaketa edo ezberdintasun hauek ez dira azaleko
itxurakoak bakarrik edo aldagai espresiboak eragindakoak, baizik eta lexiko
ki markatutakoak. Hau da, lexikoian (gure hiztegi mentalean) hitzak eta atziz
kiak tonu eta azentu melodien bidez ezberdin daitezke, nahiz eta maila seg
mentalean berdinak izan. Adibide gisa, Azkuek atzizkien arteko bikote minimo
adierazgarri eta zorrotz batzuk ematen ditu, alegia, forma berdineko atzizkiak
baina melodiaren arabera esanahi ezberdinekin, diferentzia azken silabak tonu
bajua izan (azentugabea) ala ez izatean (azentuduna) datzalarik. Hoietariko ba
tzuk hurrengoak dira:

(3) -ta: modal bezala azentuduna da (adib. ederta, palita, txarta)
diminutibo bezala azentugabea da (adib. neskato, elixato, ze
karto)

-en: genitibo bezala azentuduna da (adib. aitaren, gizonen)
konparatzaile bezala edo gehiegizko bezala azentugabea da
(adib. oren andia, ederena)

-ko: genitibo bezala azentuduna (adib. etxeko bat, gaika irurak)
diminutibo bezala azentuduna (adib. mutilko, ailasko, idisko)

-ki: adberbio bezala azentuduna da (adib. ederki, paliki, gaizki)
izenak osatzeko atzizkia azentugabea da (adib. estalki, iragazki,
otsaki, eperki)
komitatiboa ere azentugabea da (adib. nerek~ gureki)

-k: ergatibo singular bezala azentuduna da (adib. gizonak)
plural bezala azentugabea da (adib. gizanak)

(l) Gem erakutsiko dugunez, hau ez da guztiz zuzena, baina momentuz zuzentzat joko
dugu Azkueren ideiak aurkezteko lehenik eta behin, gure ebaluaketa eman baino Iehenago.
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Pluralaren kasua interesgarria da, zeren ez da bakarrik -k atzizkiaren
ezaugarri bat, baizik eta deklinabideko pluraleko markaren ezaugarria. Hau -k
ez dagoenean ikusten da, adibidez:

(4) gizon(ar)en/gizonen, gizonarentzat/gizonentzat, etxe/etxeetan,
kalera/kaleetara

(3)-n eman ditugun bezalako bikote gehiago "Del acento tonico vasco en
algunos de sus dialectos"-eko lehendabiziko ataleko 286-293 orrialdeetan ema
ten dira, eta ez ditugu hemen errepikatuko. Atzizkiez gain, bigarren atalean
Azkuek tonu bakarreko (i.e., berak monotonos deitzen dituenak) eta tonu biko
(dftonos) erroak ere badaudela aipatzen ditu. Hau da, silaba guztiak goiko to
nuan ahoskatzen direnak (tono bakarrekoak) eta azken silaba beheko tonuan
edo azentugabea (dtono) daukatenak. Berak dioenez, euskal jatorrizko izen eta
adjektiboen erroak azentudunak dira:

(5) gizon, mutil, neska, etxe, andi, txiki, zuri, zuzen

Salbuespen gutxi batzuk ere badirela dio Azkuek, tonu bikoak direnak,
hots azken silaba azentugabea dutenak:

(6) belan, bekoki, birika, bestelbertze

Gaztelaniatik hartutako maileguak tonu bikoak dira, gaztelaniaz azentua
azkenaurreko eta azken-azkenaurreko silaban baldin badaukate: (2)

(7) Babilonia, Londres, ItaIia, basta, tonto

Gaztelaniaz azentua azken siIaban duten maileguak tonu bakarrekoak
dira, hau da, azken silabak ez du beheko tonurik edo azentugabetasunik:

(8) Paris, Madrid edo Madril, bataloi, koronel, leial

Lan bereko 38-41 orrialdeetan, hitz konposatuak tonu bikoak direla dio
Azkuek, nahiz eta erroak azentudunak edo tone bakarrekoak izan banandurik
ahoskatzen direnean:

(9) basaporru (basoko + porru), gautxori (gaueko + txori) (3), itxasontzi
(itxasoko + ontzi), bizar-gofi (bizar + gofidun), prakestu (praka +
estu), amaratz (amar + atz), sudur-and~ betoker.

Justaposizioan dauden hitzak, aldiz, tonu bikoak dira: aita-seme, senar
emazte, neba-areba.

(2) Salbuespenak ere badira, gazteJaniaz azentua azkenaurreko silaban daukatenak eta eus
karaz azentugabeak direnak: Erroma. gobemu. poltsa. kortxo.

(3) Azkuek torrotxori (gaur egun torratxori) salbuespen bat deJa aipatzen du Azkuek,
azentugabea deJako.
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Asteko egunak tonu bikoak direla dio Azkuek: astelena, martitzena,
eguastena, eguena, bariakua, zapatua, domekaa. Baita bederatz~ amaika (eta
hortik gorako zenbakiak ere). Hauek hitz konposatuak edo maileguak izatea
gatik azaltzen da.

Esan bezala, erro hauei gehitzen zaien beste hainbat atzizki eta adibide
ematen ditu Azkuek, eta ez du merezi horiek hemen berrikustea. Bada, hala
ere, azpimarratu nahi dugun kontu bat, alegia, erroak eta atzizki-aurrizkiek hitz
osoan eragiten duten azentuera. Atzizkiak eurak edo erroak eurak azentuga
beak izan beharrean, Azkuek esaten du erro edo atzizki horiei beste atzizki bat
edo gehiago gehituz gem, hitzak bere azken silaban izango duela beheko to
nua edo azentugabetasuna, ez atzizkian edo erroan. Adibidez, 290. orrialdean,
honako hau esaten du:

"... todos los elementos de suyo atonos [que] ceden su atonia al elemen
to que se les agrega, quedando ellos en el tono de las sflabas preceden
tes. De estalki e iragazki nacen estalkia e iragazkia, como de neskato y
multiko bat neskatoa y multilkoa... etc."

Hau da, -ki eta -to atzizkiak azentugabeak dira Azkueren terminologian,
baina beste atzizki bat gehituz gem, ez diote -ki eta -to-k beheko tonuari edo
azentugabetasunari eusten, baizik eta hitz osoaren azken silabak. 294. orrial
dean berriro ere gauza berbera dio, oraingo honetan tonu biko erroekin; erro
hauen azken silabak ez dio bere azentugabetasunari eusten beste atzizki ba
tzuk gehituz gem, hitz osoaren azken silabak baizik:

(10) Markos -> Markosen
Peru -> Perun
aitaita -> aitaitarentzat
ugazabii -> ugazabagan

Bigarren parteko 37-8 orrialdeetan ere, adibide gehiago ematen ditu.

Aditzari dagokionez, badira aurrizkiak edo aditz erroak eragindako azen
tuerak ere. Adibidez, ba- aurrizkia aditz trinkoekin lotzen denean hauen gal
degaitasuna markatzeko (Le., aditzak adierazten duen ekintza baieztatzeko)
azentuduna da, edo beste modu batera esanda, berarekin osatutako aditz for
ma osoaren silabak tonu berberean ahoskatzen dira (1. ataleko 291. orrialde
an):

(11) badakar, badator, badaukagu

Aldiz, baldintzazko formetan agertzen den ba- aurrizkiak azentugabeta
suna ezartzen du aditz forman, hau da, aditzaren azken silaba beheko tonuan
ahoskatzen da:

(12) badakar, badator, badaki, badaukagu
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Ei eta ete partikula modalek ere azentugabetasuna ezartzen dute azken si
laban: eidator, etedator, eidaki, etedaki, eidaukagu, etedaukagu, eta abar (292.
orrialdean).

Aditz trinkoen erroen artean, yoan eta eroan aipatzen ditu tonu bikoiz
dun bezala, hau da, aditz hauen forma trinkoetan azken silaba beheko tonuan
ahoskatzen da beti (295. orr):

(13) noa, 00., doa, goaz, zoaz, zoaze, doaz
naroa, aroa, daroa, garoaz, daroazu, daroazue, daroe (4)

Halaber Azkuek esaten du i daukaten aditz trinkoen erroak ere tonu bi
koak direla (295-6 orr.):

(14) diardu, diardugu
dinoldio, dinozu
dirudi, dirudigu
dirau, dirausku

Beste aditz erro guztiak tonu bakarrekoak dira Azkueren terminologian,
hau da, ez dute beheko tonuko azken silabarik (296. orr.):

(15) nakar, darabilgu, dakit, dakigu, edan dogu, etofi zara

Atzizkien artean, pluraleko 2. eta 3. pertsonetako e edo te azentugabeak
dira, hau da, beheko tonuan ahoskatzen dira, berdin delarik subjektu zein ob
jektu funtzioa adierazten duten. Konparatu (16a)-ko tonu bakarreko adibideak
(azken silaba goiko tonuan ere daukatenak), (16b)-koekin, pluraleko 2. eta 3.
pertsonetako atzizkiekin (ik. 2. ataleko 3-4 orrialdeetan):

(16) a. dakart, dakark, dakar, dakargu, dakarzu, dautsat, geutsan, dautsut
b. dakarzueldakarzute, daka reldakarte, dautset, geutsen, dautsuet

Izenekin gertatzen den bezala, aditz forma hauei beste atzizki batzuk
gehituz gero, hitz osoaren azken silaba da azenturik gabe edo goiko tonurik
gabe doana (3. orrian):

(17) neutsen -> neutselako
eutsuen -> eutsuelako

Aditz perifrastikoen artean, aditz nagusi guztiak azentudunak edo tonu
bakarrekoak direla dio Azkuek, eta baita ere yoan eta eroan, nahiz eta aditz
trinko gisa azentugabetasuna edo tonu bikoiztasuna ezarri aditz formari. Ikus
ditzagun 11. orrian Azkuek ematen dituen adibide hauek:

(18) batu, bildu, eduki, egon, ekafi, erabili, eten, gofitu

(4) Azken hiro fonnak ez ditu Azkuek ematen, baina paradigma osatzeko sartu ditut.
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-tu atzizkiak badu beste ezaugarri berezi bat, azentugabetasuna edo tonu
bikoiztasuna desagertaraztearena, alegia. Atzizki hau tonu biko izenei gehitzen
zaienean aditzak osatzeko, izenaren tonu bikoiztasuna galdu egiten da, hau da,
aditz berriaren azken silaba ez doa beheko tonuan (12. orr.):

(19) idisko -> idiskotu
zeruetara -> zeruetaratu

Aditz erroei izenak bihurtzeko gehitzen zaien -t(z)e atzizkia azentugabea
da, beheko tonuan ahoskatzen delarik:

(20) batze, biltze, egote, eroate, ikuste, izate

Azentugabeak dira baita aspektu inperfektiboa adierazten duen -t(z)en
atzizkia eta geroaldia adierazten duen -ko edo -en atzizkiak ere (12. orr.):

(21) egiten dot, egingo dot, eginen dot, egin izaten dot, egin izango dot, egin
izanen dot

Hemen aipatu beharra dago Azkuek 13. orrialdean egiten duen oharra:
(20)-n agertzen den ahoskatzeko modua aditza bera galdegaia denean bakarrik
gertatzen da. Galdegaia aditzaren aurretik doan beste edozein hitz baldin bada,
aditz nagusia eta laguntzailea hitz bakarra balira bezala ahoskatzen dira gal
degaiaren atzetik. Hau beheko tonuan doan silaba aditz laguntzailearen azken
silaba delako dakigu:

(22) neuk egiten dot, geuk edaten dogu, ementxe salduko dozu, erosiko dau

Halaber, Azkuek dio nz galderetan aditz trinkoa tonu bikoa bihurtzen dela,
nahiz eta atzizki azentugaberik ez izan (20. orr.):

(23) bat dabil
asko daki
gaur dator

3. Azkueren hutsak

lnor dahll?
lzeinek daki?
lnogaz dator? (5)

Gorago esan bezala, hemen ez dugu atzizki azentugabe edo azentudunen
edota tonu biko edo bakarreko erroen berezitasun eta zerrenda osoak emango,
ez delako hon gure asmoa. Horretarako, jo beza irakurleak Azkueren artiku
luetara. Hemen guk nabarmendu nahi dugun gauzarik nagusiena da Azkuek
deskribatzen duen azentu eredua ez dela "euskara"-ren eredua, hau da, ez dela

(5) Azkuek beheko tonuan adierazten du nogBz, baina ez zeinek (era berean hemen jarri
ez ditugun baina berak ernaten dituen zeinbat, zetara, zelan, zetara edo zegaitik). Hala ere, bere
jatorrizko hizkeraz, hau da, lekeitieraz, denak dira tonu bikoak. Beraz, diferentzia hau hutsala da.
Azkue deskribatzen ari den azentuera Lekeitiokoa delako iritziari buruz ikusi beherago egiten du
gun kritika.
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euskalki guztien ezta gehienen azentu eredua ere. Altube (1932, 1934) eta Mi
txelena (1957-8) (6) izan ziren Iehenengotarikoak beste euskalki eta azpieus
kalkitan azentu kontuak beste era batekoak zirela ohartarazten. Azkuek ez zuen
argi utzi Lekeitioko ereduaz ari zela batipat, hau da, bere jatorrizko azpieus
kalkiaz, eta ez euskalki guztien edo gehienen azentu ereduaz. Agian akats hau
ezaguna den Azkueren euskara batu bat bilatzeko asmoak eragindakoa da;
agian honekin lotuta dago Azkuek euskera 'osotu' bat eratzeko zituen nahi eta
asmoekin (ik. Euskal Izkindea 1891 eta Gipuzkera Osotua 1934). Nolanahi
ere, Lekeitioko hizkeratik kanpo, ez dugu azken silaba biei lotutako azentu
sistimarik aurkitzen (7). Esaterako, Hualdek (1997) erakusten duenez, erdial
deko hizkeretan (Gipuzkoako zatirik handiena, mendebaldeko hizkera batzuk
kenduta, eta hego-mendebaldeko goi-nafarreraz) eredu arruntena bigarren si
labaren ostean silaba guztiak beheko tonuan ahoskatzea da. Hala ere, hizkera
hauetako zenbait hitzetan lehen silabaren ostean egon daiteke tonu beheraka
da hori, erroen edo atzizkien azentu berezitasunen eraginez edota erroaren si
laba kopuruen eraginez (ikus Hualde 1997:109-147). Beste hizkera batzuetan,
aldiz, bigarren silaban erortzen da azentua, erregulartasun osoz. Adibidez: (8)

(24) orkdtillia, gordbetia, dntzarra, denpora (Ofiati)
zakurrentzat, ugdrittuko, mendftik, menditatik (Beasain)

Ekialdean, bestalde, normalean azken silaba beheko tonuan doa, eta kasu
markatu batzuetan ez dago beherakadarik azken silaban (zubereraz, adibidez)
edo beherakada azkenaurreko silaban baino ezkerrerago gerta daiteke (erron
karieraz edo Erro eta Esteribar haranetan bezala; ikus Hualde 1997:73-108):

(25) khdldii, adixkfde, amiirrazdle, baratxui, bazkaltidr (zuberera)
garraztulu, alargun, gdztulia (erronkariera)
azazkdla, andregdya, Orbaizetdra, alabendako (Erro eta Esteribar ha
ranak)

Urola haranean, aldiz, hitzaren hirugarren silabaren ostean gertatzen da
beherakada:

(6) Aipu hau Mitxelenaren azentuari buruzko lehena da, baina hortik aurrera hainbat la
netan ari zen azentuari buruzko gaiak jorratzen (Mitxelena 1972, 1976, 1977, batipat). Eta honen
atzetik, aipagarrienetarikoa Jose Ignacio Hualderen lana da, eta baita ere lfiaki Gaminderena (ikus
aipamenak Hualde 1997-n), argi uzten dutenak zer motatako ezberdintasunak dauden euskalkien
eta azpieuskalkien artean.

(7) Gainera, susmoa daukat Azkuek lekeitierazkoak ez ziren hitzak erabiltzen dituela bere
adibide batzuetan: elixato. zekorto, estalki. iragazki. otsok~ eperk~ nereki, gureki, diardugu. dirau.
Edo hala dirudi behintzat, zeren 1910 inguruan jaiotako lekeitiarrei ez diet inoiz halakorik entzun.
Aukera bakarra izan daiteke XX. mendea baino arinagoko formak izatea, baina ori ezin dut baiez
tatu.

(8) Hemen Hualdek azentua adierazteko erabiltzen diJen grafiera erabiliko dugu, goiko to
nua daukan azken silaban (hau da, tonu beherakada baino arinago) 1'/ jarriz, ez Azkuek egin zuen
bezala, beheko tonuan dagoen silabari r I jarriz.
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(26) txakurrentzako, alkatientzako, alargunentzako (Azkoitia)

Lekeitiotik gertu dauden Markina, Ondarru eta Gernikako azentueretan
ere (Hualde 1995, 1997) azentu ezberdintasunak ez dira azken bi silabetara
murrizten. Adibidez, Gernikan azken silaban goiko tonuan bukatzen diren hi
tzak aurkitu ditzakegu, Lekeition bezala (lagune, mutille, argitxasune, etab.),
baina baita honako hitzak ere (Hualde 1997:173-193):

(27) gernikarra, negdrtize, lekuetatik, buruetatik

Hemen beherakada Azkuek tonu bikodun errotzat hartuko zituen azken
sHaban gertatzen da, ez hitzaren azken silaban, Lekeition bezala, edo Azkuek
atzizki azentugabetzat hartuko zituen atzizkien aurreko silaban.

Markinan eta Ondarrun edozein hitzek bere forma soilean ahoskaturik be
herakada bat izango du azken silaban, hau da, ez dugu Lekeition eta Gerni
kaldean ikusten ditugun "tonu bakarreko" hitzak ikusten, aipamen formetan
behintzat (Hualde 1997:201-221):

(28) lagune, mutille, argitxasune

'Izan' aditzaren kopula gehituz gero, azken silabak goiko tonua hartuko
du eta beherakada kopulan gertatuko da:

(29) lagune ra, mutille ra, argitxasune ra

Baina Lekeition honako hauek goiko tonuan ahoskatzen dira bukaerarai
no, kopula ere:

(30) laguna dd/rd. mutilla dd/rd, argitxasuna dd/rd

Markinan Azkuek 'azentugabe' deitzen dituen atzizki batzuekin, atzizki
hauek baino silaba bat ezkerrerago doa tonu beherakada. Pluraleko I-akl eta
ablatiboko I-tiki atzizkiekin gertatzen da hau, baina ez I-eil edo I-enl-ekin:

(31) ldgunek, lagunena. ldgunekin, errizetatik, errizetaku

Azkue bera ere euskalkien eta azpieuskalkien azentueren arteko ezber
dintasunen jakinean zegoela argi geratzen da bere "Del acento tonico vasco
enalgunos de sus dialectos"-eko azken azpiatalean, hauxe baitio, 50. orrial
dean:

"AI dar por terminado e1 Estudio de nuestro acentb tonico, deplorare una
vez mas que sea este tan distinto en algunos de sus dialectos".

Hemen ez ditugu laburki baino aipatu beste azpieuskalki batzuen azentu
ereduak. Azterketa teoriko, xehetasun eta adibide gehiagotarako ikus Hualde
(1997, 1999). Bestalde, Azkuek deskribatu zuen azentu eredua Lekeitiokoa
zela argi geratzen da Hualde, Elordieta & Elordietaren (1994) Lekeitioko az
pieuskalkiaren gramatika liburuan, hain zuzen ere 50-68 orrialdeetan.
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Nolanahi ere, esan behar da lekeitieraz (eta ondarrutarrez ere) gertatzen
den azentugabetasunaren (Azkueren "atonia") lekualdatze hori oso arraroa dela
munduko hizkuntza guztien artean. Hau da, goian aipatutako Markos - Mar
kosim, Peru - Peruri, aitaita - aitaitarentzat, ugazaba - ugazabagan eta hola
koak ez dira inoiz aurkitu tonu hizkuntzetatik aparte. Hualdek (1997:67, 196)
Kisseberth (1984) eta Odden (1995)-en agertzen diren digo eta chizigula ize
neko hizkuntza bantuak aipatzen ditu, zeinetan atzizki batzuek berez duten goi
ko tonua/tonu bat hitzaren azkenaurreko silaban agertzen den, nahiz eta jato
rriz tonua duen atzizkia hitzaren beste silaba baten agertu.

Beraz, Afrikako tonu hizkuntzen artean tonuen lekualdatzeak maiz gerta
tzen dira, baina ez tonu hizkuntzak ez diren hizkuntzetan. Eta ez lekeitiera ez
antzeko eredua duten beste euskalkiak ez dira tonu hizkuntzak (tipologikoki
ezagutzen diren hiru mota prosodikoen ezaugarri nagusiak ezagutzeko -hots,
tonu hizkuntzak, doinu-azentuzko hizkuntzak eta indar-azentuzko hizkuntzak,
ikus Hualde 1997 liburuaren lehen kapitulua).

Azkueri egin dieaziokegun beste kritika nagusi bat da nahastu egiten di
tuela goiko tonua izatea eta azentuduna izatea. Hona hemen errepikatuta be
rak dioena:

"00. unos vocablos son mon6tonos y tienen tantos acentos de intensidad
como sflabas: otros son ditonos y tienen tambien tantos acentos de in
tensidad como sflabas, menos la ultima que cae a la atonia."

[Del acentooo. , 286 orr.]

Hitz bateko silaba guztiak ezin dira tonikoak edo azentudunak izan. Hori
ez da inon aurkitu orain arte. Azentua indar-azentuzko edo doinu-azentuzko
hizkuntzen ezaugarria da. Azentuduna izateak prominentzia prosodikoaren al
detik hitz edo talde prosodiko bateko silabarik nabariena izatea esan nahi duo
Hau da, hitz edo talde prosodiko bakoitzean silaba bakarra dago azentu na
gusia daroana, eta nahiz eta hizkuntza batzuetan azentu bigarrenkariak ere
egon, hauek silaba bitik bira aurkitzen dira askoz jota, ez silaba guztietan. AI
diz, tonua silaba guztietan ager daiteke, hauen artean ez delako prominentzia
edo nabarmentasun erlaziorik egon behar, baizik eta maila ezberdinetakoak
izan. Orduan, Azkuek "tonico" eta "Mono" eta horrelako hitzekin benetan tonu
aldaketak cdo tonu maila ezberdinak adicrazi nahi zituen. "Acentos de inten
sidad" crabiltzen zuenean, esan nahi zuena zen goiko tonuan ahoskatzen zire
la hitzeko silaba guztiak. Horrexegatik erabiltzen du "monotonos" ere, tonua
eta azentua nahastuz. Eta "atonia" erabiltzen duenean, beheko tonuan ahoska
tzen dela esan nahi duo

Egia da, halaber, lekeitieraz Azkuek tonu bikoak deitzen zien hitzetan
(hau da, erro edo atzizki jakin batzuen eraginez azken silaba beheko tonuan
agertzen denetan), silaba bat beti dela besteak baino nabarmenagoa, hain zu
zen ere goiko tonuan ahoskatzen den azken silaba, hau da, tonu beherakada
baino arinago. Silaba hori gogorrago edo ozenago entzuten dute euskalki ho-
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rretako hiztunek, inongo zalantzarik gabe eta adostasun osoz. Tonu beheraka
da hori da, beraz, azentuaren ezaugarri nagusia lekeitieraz, gaur egun ia es
tandarra den intonazioaren teorian (Pierrehumbert 1980, Pierrehumbert &
Beckman 1988, Beckman & Ayers 1994) H*+L bezala traskribatuko genuke
ena (hau da, H(igh)+L(ow), goitik behera doan doinu-azentua). Lekeitioko
azentuera ondo menperatzeko, jakin egin behar da zeintzuk diren H*+L hori
ezartzen duten erro ta atzizki/aurrizkiak. Ezaugarri hau doinu-azentuzko hiz
kuntzen ezaugarria da, batez ere japonierarena (ikus. Hualde 1997), eta beraz
lekeitieraren azentuera doinu-azentuzkoa da. Grafiaren bat erabiltzekotan pro
minentzia adierazteko, argiago geratuko lirateke silaba horren gainean 1'/ ja
rriko bagenu, gaztelaniak edo beste hizkuntza batzuek egiten duten bezala,
Hualdek ere egiten duen bezala eta (24)-(31) adibideetan idatzi dugun bezala
(ikus. 7. oinoharra).

Horrelako erro edo atzizkiak ez dituzten hitzek, era bitan ahoskatzen dira:
aditzaren aurre-aurrean baldin badoaz, galdegaigunean, azken silaban izango
dute azentua edo prominentzia (ikus (32)-ko adibideak); beste testuinguruetan
ez dute ozenago edo nabarmenago den silabarik, eta goiko tonuan jarraitzen
dute hurrengo hitzeko silabetaraino, silaba azentudun bat aurkitu arte, hau da,
galdegaigunean dagoen hitz baten azken silabaraino, edo berez azentua dau
kan hitz baten azkenaurreko silabaraino, (33)-ko adibideeetan erakusten den
bezala:

(32) etxid erosi dau, gixond etorri da, andridk ein ddau ori

(33) etxe illund erosi dau, gixon andiZd etorri da, andra lodiZdk ein ddau
ori
etxe illunak erosi ditxus, gixon andftak etorri diras, andra lodftak ein
dddbe ori

Ondorioz, azentuari edo azentuduntasunari eman behar baldin bazaio ga
rrantzia eta ez azentugabetasunari, ikuspegia aldatu beharra dago terminologia
aldetik, eta azentugabeko atzizkiei buruz hitz egin beharrean, atzizki azentu
dunei buruz hitz egin beharko genuke, euren ezaugarria delako atzizkiok ko
katzen diren hitzaren azkenaurreko silaban azentua agertaraztea. Eta berdin
erroekin: erro zehatz batzuekin, agertzen diren hitzetan azkenaurreko silaba
beti izango da nabarmenena. Izan ere, Hualde (1989)-tik hasita, terminologia
hau da erabiltzen dena: erro etaatzizki markatuak edo azentudunak eta erro
eta atzizki ez markatuak edo azentugabeak.

Gaur egun, Azkuek bere deskribapena egin zuenetik 70 urte beranduago,
bere datuak tresnen bidez baieztatzeko aukera dugu. Hualde, Elordieta & Elor
dieta (1994) liburuan argi erakusten denez, azken silabak goiko edo beheko
tonuak izatea ziurtaturik geratzen da. Ikus, esate baterako, hurrengo bi irudiak,
lagunenari (emon dotsat) eta lagunendri (emon dotsat) dagozkienak. Ikus de
zakegunez, lehen kasuan goiko tonua mantendu egiten da, eta beherakada adi
tzaren lehen silaba baino arinago gertatzen da. Bigarren kasuan, azkenaurreko
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silabak beheko tonua dauka, I-en! genitibo pluraleko atzizki markatuagatik.
Dena den, gogoratu lantxo honen lehen orrian eta 8. orrian sartu dugun aipuan
Azkuek esaten duena, hots, tonu bakarreko edo tonu bikodun hitzek (gure gaur
egungo terminologian hitz azentugabeak edo ezmarkatuak eta markatuak edo
azentudunak izango liratekeenak) goiko tonuan dituztela silaba guztiak azke
naurrekoa izan ezik, tonu bikodun kasuetan. Hau da, hasierako silaba ere goi
ko tonuan dela. Gure irudiek ondo erakusten dutenez, hori ez da egia. Hala
ere, Azkuek berak ere ohartarazten du aditz baten lehen silabak goiko tonu
maila galdu egiten duela galdegai baten atzean (bere lanaren bigarren ataleko
13. eta 40. orrialdeetan). Hori horrela da (ez dugu adibiderik emango hemen
ez luzatzeko; ikus. Hualde, Elordieta & Elordieta 1994 eta Elordieta 1998),
baina ez da testuinguru bakarra. baina ez da testuinguru bakarra. Izan ere, edo
zein hitzek, dela bera bakarrik ahoskatuz gero, dela esaldi baten hasieran, edo
hitz markatu baten atzean, beheko tonuan izango du hasierako silaba, eta go
rakada egongo da bigarren silaban, hortik aurrera tonua mantenduz.

...
~....

~

e.
1M

1. irudia: lagunenari (emon dotsat)

...
\ ..

~

2. irudia: lagunenari (emon dotsat)



254

4. Ondorioak

EUSKERA - XLVI, 2001, 1

Bukatzeko, esango dugu Resurreccion Maria de Azkuek nahiko ondo
u1ertu zitue1a bere herriko azentu ereduaren ezaugarri nagusiak, eta egiten di
tuen atzizkien eta erroen arteko bereizketak zuzenak dire1a. Egia esan, azter
keta teoriko morfofono1ogiko baten aurrean gaude1a esan dezakegu, doinu
azentuzkoa den azentu eredu baten azterketarako 1ehen urratsa. Dena den,
aipatu ditugu haren deskribapenaren aIde ez hain onak, beste euska1kien azen
tu ereduak ez aipatzea eta tonua ta azentua nahastea batipat. Hau esanda, na
barmendu nahi dugu Azkueren lana orohar euskararen azentuerei buruzko le
hen iturria dugula, beste euska1ki batzuekin konparaketak egiteko abiapuntu
ezinbestekoa (doinu-azentuzkoak izan edo ez), eta horren garrantzia aitortu
egin behar zaio.
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euskaltzainburu gisa, esker ona erakutsi zien, euskal idazle handiaren jatorrizko es
kuizkribuak erakundeak maitasun eta arreta osoz zainduko dituela aginduz. Azkue Bi
bliotekan ikertzaileen esku izango dira dokumentu horiek.

Euskaltzain ohorezkoen izendapenak

Euskaltzainburuaren erabakiz, gai ordena aldatuz, lehendabizi, Arautegiaren 39.
artikularen arabera, euskaltzain ohorezko berriak izendatzeari ekin zaio.

Jose Antonio Retolaza Ibarguengoitia euskaltzain urgazlea izendatzea proposatzen
du Zuzendaritzak, bere curriculum eta merezimenduak eranskineko agiritik irakurriz.
Aho batez izendatzen da.
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Pierre Andiazabal euskaltzain urgazlea proposatzen du segidoo Zuzendaritzak, ha
ren merezimenduak eta beste irakurriz. Aho batez onartzen da izendapen hau ere.

Junes Casenave-Harigile jauna ere proposatzen du Zuzendaritzak. Hau ere aho
batez izendatzen da.

Suzuko Ainhoa Tamurua euskaltzain urgazlea proposatzen da hurrengo. Aho ba
tez izendatzen da.

Xabier Kintana eta Andres Urrutia euskaltzainek Jan Braun poloniar hizkuntza
laria aurkezten dute. Aho batez izendatzen da.

Xabier Kintooa eta Andres Urrutiak Bittoriooo Gandiaga Artetxe euskaltzain ur
gazlea proposatzen dute. Aho batez onartzen da.

Jose Maria Satrustegi, Patxi Ondarra, Patxi Zabaleta, Andres lingo eta Pello Sa
laburuk Mariano Izeta Eleizalde euskaltzain ugazlea proposatzen dute. Aho batez onar
tzen da.

JAGONETerako erantzule taldea

Donibane-Lohizunen onartutako JAGONET egitasmoaren jardupidea garatuz,
erantzule taldea osatzeko, Befiat Oihartzabal eta Miren Azkarate sailburuez gain, ho
nako hauek proposatu ditu batzorde bakoitzak. Hiztegigintzatik Ibon Sarasola eta Jose
Antonio Aduriz; Gramatika batzordetik, Patxi Goenaga eta Jesus Mari Makatzaga;
Onomastikatik Mikel Gorrotxategi eta Patxi Salaberri Zaratiegi; Euskara Batuko ba
tzordetik Pello Salaburu. Proposamen hauek bere horretan onartu dira.

Eskuartekoak

Literatura Ikerketa azpibatzordeak proposaturik eta atzo Zuzendaritzan aztertu on
doren, BBK eta Euskaltzaindiaren arteko literatura sariketetarako jaun-andre hauek
hautatu ditu batzarrak: Txomin Agirre eleberri sarirako, Gorka Aulestia, Txomin Pei
lIen eta Ana Toledo; Toribio Altzaga antzerkirako, Eugenio Arozena, Daniel Landart
eta Patri Urkizu; Felipe Arrese Beitia olerki sarirako, Jon Kortazar, Mikel Lasa eta
Lourdes Otaegi Imaz, eta Mikel Zarate saiorako, Xabier Altzibar, Adolfo Arejita eta
Andolin Eguzkitza.

Bestalde, Garate jaunaren gonbidapen gutun batekin, azaroaren San eta 900, Do
nostian, izango den II. Multimedia eta Gutxiengo Hizkuntzen Nazioarteko Topagune
rako egitaraua banatzen zaie euskaltzain osoei.

Hizkuntza arauak: Hiztegi Batua

Miren Azkarateren txostena: "Komunikabideen lantaldea: proposamena"

Aurreko bilkuran agindu bezala, Miren Azkaratek Hiztegi Batuaren bigarren itzu
lirako komunikabideen esparruko hitz premiazkoenen zerrenda prestatuko duen lantal
deari buruzko txostena aurkeztu duo Lantalde honek ekainean egin zuen sorrera bilku
ra eta euskal komunikabide gehienetako ordezkariek osatua da. Txostenaren arabera,
jadanik antolatua dagoen lootalde honek ez luke arazo handirik izoogo oinarrizko ter
minoen zerrenda aurkezteko. Hala ere, Iparraldeko jenderik ez denez, osatu egin be
harko litzateke lantalde hori. Bestalde, looerako prozedura zein izoogo den ere zehaz-
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ten da txostenean. Kontua ez da erdal terrninoen zerrenda bat euskaratzea. Batzordea
ri berari dagokio proposamenak egitea. Gero, ohiko bidea jarraituko dute proposame
nok: Euskara Batuko batzordetik igaro ondoren euskaltzain osoen esku jarriko dira.

Euskaltzainek ontzat eman dute proposamena, Jparraldeko ordezkari pare bati
leku eginez beti ere: Xorroxin eta Euskalerria irratikoei deitzea ontzat eman da.

Andres Urrutiaren txostena: "Administrazio-zuzenbidea hiztegirako lantaldea:
proposamena"

Urrutia jaunak ere, aurreko bileran eskatu zitzaiona betez, ekarri du bere txoste
na. Urrutiaren ustez Euskaltzaindia ezin da Ian handi ikaragarri batean sartu. Kasu ho
netan ere, "helburua ez da hiztegi bereziak oso-osorik moldatzea, baizik eta hiztegi
gintza berezi horretatik hiztegigintza batu eta orokorrera zer ekarri zehaztea eta berori
ustiatzea, euskal gizarteak izan ditzakeen premiak aintzat hartuta". Sortzea proposatzen
den lantaldeak izango lukeen betebeharra "euskal hiztegigintzaren ario berezietan bizi
dena, neurri neurtuan bederen, guztion plazara ekartzea" litzateke. Berehalako helbu
rua 400-600 hitzeko zerrenda bat prestatzea litzateke, Hiztegi Batuaren bigarren itzu
lian txertatzeko. Bestalde, txostenean hirugarren epe baterako proposamena ere egiten
da: a) aurreko iturburuak (EEBS batik bat) gaurkotu eta osatzea eta b) bertara bildu
gabekoa molde egokiaz zertu eta lotzea. Corpusa eta datu basea osatzea, alegia. Azke
nik, lantaldea nola osatu, non kokatu, nola finantzatu eta zer egutegirekin Ian egin ze
hazten da txostenean.

Eztabaida luzea piztu da ondoren. Sarasola jaunak zalantzan jarri du hau ote den
momentua horrelako lanei ekiteko. Gutxieneko garantia batzuk behar dira, haren ustez.
Berak uste zuen 200 bat hitzen kontua zela. Apaltasuna behar da. Administrazio tes
tuak oso gordinik daude. Bigarren itzulia amaitzerako 2008. urtea izango da, onenean.
Orduan agian administrazio hizkerak eta jardunak beste tankera bat izango duo Mo
mentu honetan, gaurko corpusak oso interes gutxi du, oso premisa badaezpadakoak di
tuelako. Hortaz, ahalik eta egitura txikienarekin moldatu beharko luke Euskaltzaindiak.

Urrutia jaunak erantzun dio esanaz kontua ez dela 200 ala 800 hitz, baizik behar
dena. Sartzen direnak ondo kokatuak ematea da kontua. Corpusarena hirugarren fase
rako izango litzateke. Neurriarekin ez du arazorik. Zerrenda ez da erdaratik abiatuta
egingo, euskaratik baizik. Zerrenda egitea bada kontua, Azkaratek aurkeztutako proiek
tuaren oso antzekoa da berak aurkezten duena. Beraz, denetan arazo bera dago.

Miren Azkaratek dio zerrenda osatzean herritarrak behar dituen hitzak biltzen aha
legindu behar dela eta ez hainbeste administrazioan erabiltzen direnak jasotzen. Cor
pusa osatzeko orduan OEH bera ere geratu zen lekuan geratu zen. Orduz gero gauza
onak idatzi dira. Horiek bildu egin beharko lirateke.

Patxi Zabaletak gai honen premia azpimarratu duo Premiok jende guztiarenak dira
ez berenak bakarrik. Egunero idazten diren kontuak badira. Corpusa egitea behar bada
ez da hain beharrezkoa, baina zenbait hitzen premia handia da, administrazioarekin
inoiz baino harreman gehiago baitu jendeak egun.

Sarasola erabat bat dator premiekin. Baina horrek ez du esan nahi itsumustuan
aritu behar denik. Euskaltzaindia ez da nor hitzak asmatzeko. Hitzak babestea dago
kio, ez besterik. Umila izan behar duo Jrizpideak eman ditzake baina hortik aurrera gau
za gutxi. Presa eta premia ez da nahikoa hitz bat onartzeko. OEH 1968an geratu zen,
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hortik aurrera, Mitxelenaren arabera, anabasa ikaragarria baitzegoen. Gero, gauzak bere
onera datozenean, orduan izango da garaia hitzak geureganatzeko.

Urrutiak dio ez duela proposatu cohecho, arresto mayor eta menor eta horrela
koen ordainak ematen hastea. Askoz apalagoak direla haren asmoak. Premiak premia,
fidagarritasuna da ziurtatu beharrekoa: inork ez du hitzik asmatuko. Hitzak bere tes
tuingurua izango du eta testigantzak bilatuko dira. Berak nahi duena da bigarren fase
honetan modu sistematikoan jardutea.

Satrustegi jaunak bere kezka azaldu duo Behin eta berriro aipatzen dira egunoro
ko premiak. Zein dira horiek? Euskaltzaindia on da zerbait erantzuteko. Hala ere, pro
fesionalen lana aitortu eta ontzat eman behar da. Euskaltzaindiak argi eduki behar du
zein mailatan erantzun behar dien jendearen eskariei.

Urrutia jaunak proposatzen duena da taldetxo bat biltzea eta ikustea ea gauza den
onartutako irizpideen barruan eta horien arabera zerrenda bat onartzeko. Ez dago ur
handietan sartzeko irrikarik. Aide horretatik, proposamenaren lehenengo atalari eutsi
ko lioke (bigarren itzulirako zerrenda prestatzeari, alegia) eta bigarren atala (corpus eta
datu base osoagoa) geroko utziko luke. Lan horretarako bekadun batekin aski litzate
ke. Zerrenda hori egin beharrekoa ikusten duo

EEBS ez da fidagarria eta osatu egin behar litzateke. Hain zuzen, txostenean ai
patzen diren XIX-XX mendeetako testuak sartzearen aldeko izango litzateke eta ho
rretarako HAEE-rekin hitzarrnenen bat egin behar bada, egitearen aldeko litzateke.

Ondorioz, proposatzen den zerrenda hori prestatzeko urratsak egingo dira. Urru
tiak behar diren gestioak egingo ditu corpusa modu errazean osatzeko erakundeekiko
lankidetzaz. Boletinak inforrnatizaturik daude, adibidez. Finantzabideaz eta abarrez
bera arduratuko da soluzioren bat bilatzen. Hirugarren fasea ez da hemen sartzen.

Bame erregelen aldaketak

Euskaltzaindiaren Arautegian azken aldian onartutako aldaketengatik, beharrezko
gertatu dira Erregeletan ere zenbait egokitzapen. Horiek bideratu nahi dira. Idazkariak
gogorarazi du aurreko bileran ezarritako epearen barruan ez dela oharrik jaso, Jose An
tonio Aranaren bat baizik. Horrenbestez, jadanik euskaltzainek ezagutzen duten testua
bozkatzeko proposamena egin da, banan-banan:

100. art. 1.: "... arabera" eta "instituzio" hitzen tartean "Herri Aginte" sartzea
onartu da. Beraz, testu hori honela geratu da:

"Euskaltzaindiak bere Arautegiaren 1.j. artikuluaren arabera, Herri Aginte, ins
tituzio, elkarte edo gizabanakoentzat... "

14.1 artikulua ezabatzea onartu da. Horrenbestez, lehengo 14.2 dagoen bezala utzi
denez, 14 zenbaki soilarekin joango da:

14. art. [noiz edo behin, Zuzendaritza bi! daiteke ordezkari, batzordeburu edota
egitasmoen arduradunekin, gaiak hala eskatzen badu.

30. art. bis baten gehiketa proposatu da:

30.bis
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1. Euskaltzaindiak Bilbon du egoitza. Egungo etxea: Plaza Barria, 15ean dago.

2. Hileroko osaka bilkurak, birik behin, bederen, egoitzan izango dira.

3. Erakundearen egitasmoak egoitzan kokatuko dira, ahal delarik.

Bigarren atalak eztabaida sortu du eta azkenean bozketara jo da. Honako hau izan
da emaitza: 5 proposamenaren aIde; 12 kontra. Horrenbestez, delako gehiketa hori hiru
puntukoa izan beharrean bikoa izango da:

30.bis

1. Euskaltzaindiak Bilbon du egoitza. Egungo etxea: Plaza Barria, 15ean dago.

2. Erakundearen egitasmoak egoitzan kokatuko dira, ahal delarik.

57.2 artikuluaren 6. paragrafoaren amaieran testu hau gehitzea onartu da:

"Sarrera Erakundearen egoitzan izango da, edo, sartzen den euskaltzainaren pro
posamenez, haren jaioterrian edo here eskualdearen nortasuna kontuan izanda, hiru
buru edo leku esanguratsu batean".

Ondoren, 89. artikuluaren aldaketa aurkeztu da. Honako testu hau proposatzen
zen:

89. art. "Euskaltzaindiaren izenaz plazaratzen diren argitalpenen ardura, organi
gramaren arabera, Zuzendaritzari dagokio. Eginkizun hori Argitalpen batzordearen bi
dez gauzatuko da eta honela osatuko da batzordea: Zuzendaritzakideak eta beste bi
kide. Idazkari lanak, Argitalpen eragileak egingo ditu".

Lehendik onartua zegoen testua honako hau da:

89. art. "Euskaltzaindiaren izenaz plazaratzen diren argitalpenen ardura, organi
gramaren arabera, Zuzendaritzari dagokio. Eginkizun hori Argitalpen batzordearen bi
dez gauzatuko da eta honela osatuko da batzordea: euskaltzainburua, euskaltzainbu
ruordea, idazkaria, diruzaina, Iker eta Jagon sailburuak, batzordeburuak eta, idazkari
lanetan, Argitalpen eragilea."

Idatziz oharrik aurkeztu ez den arren, eztabaida bizia sortu du aldaketa proposa
men honek. Euskaltzainek ez dute argi zein den une honetan indarrean dagoen araua.
Bestalde, praktika ere ez dator bat arauarekin. Euskaltzainek bozkatu beharrekoa zer
den eta ordezkatu nahi den erregela zein den argi ez dutenez, puntu hau hurrengo bil
kurarako utzi da, oraindik ere eztabaidatzeko dagoen 11. artikulua bezala.

Eta ordu biak eta erdiak direla amaitutzat eman da bilera.

Euskaltzainburuak

Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak

Patxi Goenaga



Donostian, .2000.eko azaroaren 24an

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
p. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
P. Altuna,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
A. liUgo,
X. Kintana,
E. Larre,
J. M. Lekuona,
B. Oihartzabal,
P.Ondarra,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
I. Sarasola,
J. M. Satrustegi,
Andres Urrutia
eta P. Zabaleta
euskaltzainak,
eta
J. L. Lizundia,
idazkariorde-kudeatzailea.

Donostian, 2000.eko azaroaren 24an, Gi
puzkoako Foru Diputazioaren jauregian
bildu da Euskaltzaindia hileroko batzarra
egiteko. Goizeko hamarrak eta laurdene
tan eman zaio hasiera bilerari. Bildutako
euskaltzainen izenak ezkerreko zutabean
jasotzen dira. Ezin etorria adierazi dute X.
Diharcek, P. Salaburuk eta A. Zavalak.

Aurreko batzar-agiria onartzea.

Erregelen 89. artikuluaren inguruan, Sa
trustegiren iritzia ez dago behar bezala
jasoa eta egiten zaion erreferentzia ken
tzea proposatu duo Ohar hori onartuta,
ontzat eman da agiria.

Euskaltzainburuaren hitzak

Andres liUgo jaunaren ama hil dela adi
tzera eman du euskaltzainburuak. Eus
kaltzaindiaren dolumina azaldu dio liUgo
jaunari. Hiletetan Erakundearen ordezka
ritza zabala izan zela esan duo

Hizkuntza arauak.

Hiztegi Batuaren 2. itzuliko A-Aberastu zerrenda aurkeztea.

Miren Azkaratek egin du zerrendaren aurkezpena. Hasteko, zenbait azalpen egin
ditu: a) Norbaitek hasieran egindako oharrik baldin badu, orain jaso ez denik, horien
berri batzordeari helarazten saiatu behar luke. b) Hiztegi Batuko lantaldeak H-z hor
nituak, aparteko eranskin gisa emango dira, eztabaida iturri ez direla uste izan denean;
bestela, zerrenda nagusian utziko dira. c) Bazt. oharrak esan nahi du hitza ez dela orain
erabiltzen. Saih. oharrak, berriz, esan nahi du hitza erabilia den arren, Hiztegi Batuko
lantaldearen iritziz bazter uztekoa dela.

Bestelako oharren azalpenak eskaini ditu ondoren Azkarate andreak: adibidez,
EArau agertzen bada, esan nahi du jadanik arautua dagoela. AS-k azpisarreraz osatzea
proposatzen dela esan nahi duo F agertzen bada, batzordeak proposamena argi ikusten
ez duela eta abar.

Idatzizko oharrak egiteko epea ezarri du: abenduaren 15a.



BATZAR-AGIRIAK 265

Satrustegi jaunak gaJdetu du ea zaJantzazko kasuetan etimologiaz balia ote daite
keen. Miren Azkaratek erantzun dio zaJantza argitzeko balio badezake, sar Iitekeela
irizpideen artean. AhaJ deJa, tradizioa eta hiztegietako erabilera izango deJa nagusi. Eti
mologia ere sar liteke, gehiagarri gisa, behar denean.

Andres Urrutiak gaJdetu du ea hiJaren J5erako egin behar diren oharrak euskal
tzainek eskuartean duten zerrendari buruzkoak izan behar duten. Baietz erantzun zaio.
Bestalde, abal eta abandonu hitzak direJa eta, ageri diren bezala aurkeztuko diren gal
detu duo Abaldun, adibidez, berria da. Horien ondoan, oharrak egitean, abalkide eta
honen antzeko beste zenbait ere aurkez ote daitezkeen jakin nahi luke. Baietz erantzun
dio Miren Azkaratek.

Befiat Oihartzabalek dio oharrak beti egin daitezkeela. Printzipioz, halako gauze
tan hobe litzateke, hala ere, zuhur jokatu. Zalantza du zerrendan ageri den abaldun ho
rrek zenbait baJdintza betetzen ote dituen. Hitz berriak proposatu nahi badira, baina gu
txieneko baldintzak bete gabe, behar-beharrezko denean bakarrik egin beharko Jitzateke
hori.

Ondoren, Xabier Kintanak azaldu du zenbaitetan Unibertsitatean erabiltzen den
lexikoa apunte mailan geratu dela, ez dela liburu izatera iritsi. Bigarren itzuli honetan
horrelako hitzak sar Iitezkeela uste duo Hamabost urteko tradizioa izan dezakete hitz
batzuek. Hitz horiek biltzeko eskubidea izan beharko Iitzateke. Malgutasuna behar Ii
tzateke.

Miren Azkaratek erantzun dio esanaz gaurko bizitzan beharrezko diren hitzak sar
tu beharra ere irizpidea deja. Arlo semantiko jakin batzuk osatzeko orduan beharrez
ko gerta daitezke hitz batzuk.

"Instituto Geografico Nacional" delakoak bidalitako zerrenda aztertzea eta onartzea.

Madrileko "Instituto GeogrMico NacionaJ" deJakoak hitz generikoen zerrenda bat
heJarazi dio Euskaltzaindiari oniritzia eman diezaion. Miren Azkaratek azaJdu duenez,
erdal hitzen euskal ordainak aztertu ditu Euskara Batuko batzordeak, baina pentsatu du
zerrenda euskaJtzainen bilerara ekartzea zela hoberena.

Azterketa errazteko asmoz, 1988an Euskaltziandiak egindako proposamena ere
gehitu zaio zerrendari. Eta zenbait hitzetan Euskara Batuko batzordearen iritzia ere bai.
Hitz askotan inoJako oharrik ez da eta, beraz, besterik gabe onartzekotzat ditu batzor
deak.

Xarritton jaunak frantsesarentzat ere gauza bera egitea eskatuko luke. Zerrenda
osatzea eskatzen duo Haritschelharrek erantzun dio bakoitza bere txandan egingo deJa.

H. Knorren ustetan, eskari bat iritsi zaio Euskaltzaindiari eta horri erantzun be
har zaio. Frantsesez egitea geroko zerbait litzateke. AJfabetikoki zerrendatzea eskatu
du, bestalde. Erantzun zaio alfabetikoki ordenatua etorri zela euskarazko zerrenda bai
na gaztelania jartzerakoan Jehenbiziko hurrenkera hori hautsia gertatu deJa.

Ohar hauen ondoren, banan-banan aztertu da zerrenda. ProbJemarik ez dutenak
lehendabizi. Hauek besterik gabe ontzat eman dira. Ondoren zenbait eztabaida izan da:

Bainuetxea (= baJneario) botoetara eman da: 12 aide. Kontra 1. Beraz, bainue
txea onartu da.
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Trenbide/burdinbide bikotearen aumean eztabaida sortu da. Gero, bozkatu da eta
honako emaitza izan du bozketa horrek: burdinbidea-ren aide, 9 eta trenbidea-ren aide
ere 9. Emaitza honen aurrean biak proposatzea ere aipatu da, baina ez da onartu. Be
rriro bozkatu da: burdinbidea-ren aide orain ere 9 boto izan dira, baina trenbidearen
aide, 10. Abstentzio bat ere izan da. Horrela, trenbidea ezartzea onartu da. Beraz,
Re.-ren ordain gisa T.B. proposatuko da.

Erribera-ren kontua ere eztabaidatu da. Bozketaren ondoren, erribera-ren aide:
15 boto. Kontra 1 eta abstentzio bat.

Laguna-ren ordain gisa zer eman eztabaidatu da ondoren. "Lago" zein "laguna"
hitzen ordaintzat aintzira ematea proposatu da. Hamalau boto izan ditu proposamen
honek bere aide. Zenbaitek idoi hitza proposatu badute ere, honek hiru boto besterik
ez du bereganatu.

"Parador"-entzat paradorea ematea onartu da.

"Paso entre montafias" delakoak zer esan nahi duen argitzeko eskatuko zaio IGN
ri, ordaina eman baino lehen.

"Ayuntamiento" hitzaren bi adierentzat bi ordain desberdin ematea erabaki da:
udala eta udaletxea.

Beste eztabaidarik ere izan da. Horien ondoren, "arroyo"-rentzat latsa ematea era
baki da; "regata"-rentzat, erreka eta "rfo"-rentzat ibaia. Orobat, "abrigo"-rentzat, har
pea emango da; "cueva artificial"-entzat koba; "cueva"-rentzat haitzuloa; "sima"-ren
tzat leizea.

Eta eztabaida eta bozketa hauen ondoren, ontzat eman da zerrenda.

Barne-erregelen aldaketak

Aurreko bileran bozkatu gabe gelditu ziren bi aldaketa ekarri dira onartzeko: 11.
artikuluari dagokiona bata eta 89.ari dagokiona bestea.

89. artikuluari dagokionez, idazkariak azaldu du zein den bi idazkeren arteko al
dea: batean "batzordeburuak" aipatzen dira batzordekide gisa, idazkera berrian "bi
kide" aipatzen diren bitartean:

89. art.

Testu zaharra:

"Euskaltzaindiaren izenaz plazaratzen diren argitalpenen ardura, organigramaren
arabera, Zuzendaritzari dagokio. Eginkizun hori argitalpen batzordearen bidez gauza
tuko da eta honela osatuko da batzordea: euskaitzainburua, euskaitzainburuordea, idaz
karia, diruzaina, Iker eta lagon sailburuak, batzordeburuak eta, idazkari lanetan, Ar
gitalpen eragilea."

Testu berria:

"Euskaltzaindiaren izenaz plazaratzen diren argitalpenen ardura, organigramaren
arabera, Zuzendaritzari dagokio. Eginkizun hori argitalpen batzordearen bidez gauza-
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tuko da eta honela osatuko da batzordea: Zuzendaritzakideak eta beste bi kide. Idaz
kari lanak, Argitalpen eragileak egingo ditu."

Bozketak honako emaitza izan du: hamaika, testu berriaren aIde; bost, kontra eta
lau abstentzio. Beraz, proposaturiko idazkera berria onartu da.

n. bis. 2. artikulua dela eta, 1. A. Aranak bakarrik aurkeztu zuen ohar bat bere
garaian. Ohar honen ondorioz, Zuzendaritzak bi testu eman ditu aukeran:

11. bis. 2

A. aukera

"Zuzendaritzakideen kargu uztea, honako arrazoiengatik gerta daiteke: heriotza,
ezintasuna eta dimisioa. Ordezkoen hautaketa, gelditzen den denbora epealdia artekoa
izango da. Hutsartea gertatu ostean, ondorengo bilkuran iragarriko da eta hurrengo hi
leko osaka bilkuran hautatuko da."

B. aukera

"Zuzendaritzakideen kargu uztea, honako arrazoiengatik gerta daiteke: heriotza,
ezintasuna eta dimisioa. Ordezkoen hautaketa, gelditzen den denbora epealdia artekoa
izango da. Hutsartea gertatu ostean, ondorengo bilkuran iragarriko da eta hurrengo hi
leko osaka bilkuran hautatuko da. Buruaren eta buruordearen kasuan, duten errepre
sentazio balioagatik, lehenaren kargu uzteak bigarrenarena daramake. Zernahi gisaz,
buruorde izan denak euskaltzainburutza hartuko du, buru eta buruorde hautaketa berria
gauzatu arte."

Lehen testuaren aIde mintzatu da H. Knorr. Haren ustez, hobeki ziurtatzen ditu
euskaltzain guztien eskubideak.

Bozkatu ondoren, A aukera onartu da (13 boto), B aukeraren kontra (5 boto).

Eskuartekoak

Herri literatura jardunaldiak

Abenduaren 28 eta 29an Bilbon egingo diren Jardunaldien berri eman zaie ida
tziz euskaltzainei, parte hartzeko gonbitarekin batera.

Frantziako CNRS-ren eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena.

Lankidetzak aurrera ateratzeko eta dirulaguntzak eskatzeko orduan horrelako hi
tzarmenak nahitaezko gertatzen direla azaldu du euskaltzainburuak. Ontzat eman da,
aho batez, hitzarmena sinatzea.

Azken ordukoak.

lratzederren gutuna.

Iratzederrek gutuna egin dio euskaltzainburuari Bellokeko Abadeak "Euskal
tzaindiko bilkuretarat joatetik gelditzeko ordua" iritsi dela adierazi diola esanaz. Di
misio gutuna dirudien honi buruzko iritzia eskatu die euskaltzainburuak euskaltzainei.
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Formalki dimititu ez duenez, euskaltzainburuak Iratzederri idatziko dio eskatuz
bere baitatik uzten duela adieraz dezan, arrazoiak emanaz. Bestalde, abadeari ere ida
tziko zaio Euskaltzaindiaren erregelen berri emanez. Gutun hauen erantzuna jasotzean,
hartuko da erregelen araberako erabakia.

Nafarroan euskararen inguruan sortu den ondoeza dela eta gutuna.

Nafarroako presidente den Miguel Sanz jaunari zuzendutako gutun zirriborro bat
aurkeztu zaie euskaltzainei. Nafarroan euskararen egoera aldarazi nahi duen dekretu
berria dela eta, Euskaltzaindiaren kezka eta ondoeza agertu nahi da. Oraingoz, proiek
tu bat besterik ez denez, Euskaltzaindiak bere kezka agertu besterik ezin du egin.
Proiektu soil bat ezin baitu Euskaltaindiak kritikatu. Euskaltzaindiaren eskari bat dela
adierazi du Andres Urrutia jaunak. Estilo kontu batzuk zuzendu ondoren, aho batez
onartu da gutunaren testua.

"Euskaldun unibertsal" izendapenerako proposamenak

"Euskaldun unibertsala" ohorezko izendapena gauzatzeko proposamenik ba ote
den galdetu zaie euskaltzainei. Nolanahi ere, datorren hilaren Ia.a baino lehen egin be
harko litzateke proposamena. Zenbait izen hartu dira ahotan. Azkenean, 1. Ma Setien
apezpiku jaunaren aldeko proposamena mahairatu du Charritton jaunak. 15 boto izan
dira proposamenaren aide. Abstentzioak, 3.

JAGONET-en aurkezpena.

Miren Azkaratek jakinarazi du datorren ostegunean egingo dela JAGONET kon
tsulta zerbitzuaren aurkezpena.

Batzar eguna aldatzeko eskaria.

Miren Azkaratek abenduko bilera 29tik 22ra aurreratzea eskatu du, egokiago iru
ditzen baitzaio Eguberriak baino lehen egitea. Onartu da, baina arratsalderako iraga
rrita zeuden gertakizunak ere egun horretara aurreratuko dira. Euskaltzain ohorezko be
rriei agiriak banatzea egun horretan izango denez, dagokienei behar bezala emango zaie
aditzera.

Azkenik Hiztegi Batuaren argitalpenaren berri galde egin du Andres Ifiigok. Las
ter izango dela kalean erantzun zaio, Euskera aldizkariaren ale berezi gisa.

Eta hirurak hamar gutxitan amaitu da bilkura.

Euskaltzainburuak

Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak

Patxi Goenaga



AGERIKO BATZARRA

Donostian, 2000.eko azaroaren 24an

Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, 2000.eko azaroaren 24an, arra
tsaldeko bostetan eman dio hasiera Euskaltzaindiak T. H. Wilbur eta J. Allieres eus
kaltzain ohorezkoen eta Peter Etxeberria euskaltzain urgazle zirenen omenezko bilku
rati.

Honako jaun-andre hauek bildu dira: J. Haritschelhar euskaltzainburua, H. Knorr
buruordea, P. Goenaga idazkaria eta J. A. Arana diruzaina mahaian, eta P. Altuna, Mi
ren Azkarate, P. Charritton, A. HUgo, X. Kintana, J. M. Lekuona, B. Oihartzabal, F.
Ondarra, Tx. Peillen, J. San Martin eta Andres Urrutia euskaltzainak, eta honako eus
kaltzain urgazleak: R. Badiola, G. Barandiaran, Andolin Eguzkitza eta J. L. Lizundia.

T. H. Wilburren hilberria.

Hasierako agurraren ondoren, euskaltzainburuak Andolin Eguzkitza jaunari eman
dio hitza Terence Harrison Wilbur irakasle eta euskaltzain ohorezkoaren hilberri txos
tena irakurtzeko. I924an jaioa, hirurogeita hamasei urte bete gabe hil zen, hogeita he
meretzi urtez irakasle lanetan jardun ondoren germanistikaren arloan. Txostengileak
Wilbur jaunarekin izandako hamemanen berri eman du eta haren lanen goraipamena
egin: Schuchardt-i buruzkoak, euskal gramatikazkoak (Prolegomena to a Grammar of
Basque) eta beste hainbat Ian aipatuz.

Peter Etxeberriaren hilberri txostena.

Ondoren, William Douglass jaunak prestatu eta Jon Artzak euskaratutako Peter
Etxeberria euskaltzain urgazle zenaren hilberri txostena irakurri du H. Knorrek.

Aita lekeitiarra, ama Apatamonasteriokoa; euskaldun eta euskaltzale sutsua; le
gegizon ospetsua.

Jacques Allieres jaunaren hilberri txostena.

Jean Haritschelhar euskaltzainburuak irakurri du Allieres euskaltzain ohorezko ze
naren hilberria.

Allieres irakaslearen ikerketetan euskarak parte handia izan duela azpimarratu du
hizlariak. Euskal Herriko Hizkuntza Atlasaren premia aspaldi ikusi zuen. Gaskoinaren
ikasle, euskal aditzaren aztertzaile, eskema egokiak asmatuz, etab.
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Gaskoinaren eta euskararen arteko kidetasunak aztertu zituen. Euskarari dago
kionez, liburu ederrak eta erabilgarriak utzi zituen. Euskararen enbaxadorea mundu
guztian: Japonian, Ipar eta Hego Ameriketan, Georgian eta Europa osoan.

Euskaltzaindiarekin lotura berezia izan zuen: urgazle, euskalarien biltzarrean par
taide, gero euskaltzain ohorezko. Norbaitek goraipatu badu euskara munduan, hori
da izan Allieres.

H. Knorren hitzaldia: "Jacques-Auguste de Thou Leizarragaz mintzo"

Hilberri txostenen ondoren, H. Knorr jaunak beste txosten labur bat aurkeztu du
"Jacques-Auguste de Thou Leizarragaz mintzo" izenburuarekin. Politikari honek ida
tzitako oroitzapenetan Leizarragari egindako ikustaldia aipatzen da. Aipamen-testu hori
ekarri du Knorr jaunak gogora.

Eskerrak eman dizkio ondoren euskaltzainburuak hizlariari eta elkarrizketa labur
bat sortu da. Testuan ageri den Saint Jean de pie de Porc horretaz Xabier Kintanak
dio mapa zahar batean berak ere port-en ordez porc ikusi zuela eta harrigarri egin zi
tzaiola. Haritschelhar jaunak erantzun dio esanaz aldi bat baino gehiagotan erabili izan
dela hori: "St. Jean pie de cochon". Atapuerca bera ere ez ote da atapuerta? galdetu
du Kintanak. 1. L. Lizundiaren arabera, Merino Urrutiarentzat euskal toponimia ingu
ru horretaraino iristen da. Belorado inguruko toponimia azterkizun dagoela.

Eta horrenbestez, seiak hogei gutxitan amaitu da arratsaldeko bilkura.



Bilbon, 2000.eko abenduaren 22an

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
A. Iiiigo,
X. Kintana,
E. Larre,
J. M. Lekuona,
B. Oihartzabal,
F. Ondarra,
Tx. Peillen,
I. San Martin,
I. M. Satrustegi,
Andres Urrutia eta
Patxi Zabaleta
euskaltzainak,
eta J. L. Lizundia, idazkariorde-kudea
tzailea.

Plaza Barriko egoitzan bildu da Euskal
tzaindia, 2000.eko abenduaren 22an, hi
leroko batzarra egiteko. Bilerari goizeko
lOak eta erdietan eman zaio hasiera. Bil
dutakoen izenak ezkerreko zutabean ja
soak ageri dira. Ezin etorria adierazi dute
P. Altunak, X. Diharcek, Pello Salaburuk,
Ibon Sarasolak eta A. Zavalak.

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Inork ez du oharrik egin eta aho batez
onartu dira azaroko bi agiriak

L. Villasantek utzitako hutsartea

Euskaltzainburuak hil berri den L. Villa
sante gogoratu du bileraren hasieran.
Lege denez, hutsartea aldarrikatu du eta
hautagaiak aurkezteko bi hilabeteko epe
ari hasiera ematen zaiola aditzera eman.
Bozak martxoan izanen dira.

Hilberri txostena San Martinjaunak pres
tatuko duo Urtarrileko bilkuran egingo da.

1. Hizkuntza arauak: Hiztegi Batua

1.1. Unibertsitateko jakintza arlo nagusietako terminologia biltzeko lan-proposamena.

Izenburu horrekin aurkeztu du Xabier Kintanak, eskatu zitzaion bezala, bere pro
posamena. Hiztegi Batuko bigarren itzulirako irakaskuntza arloan premiazkoenak diren
hitzen bilketa nola egin aurkeztu duo Arlo desberdinetako informatzaileez baliatuko da
hitzak biltzeko. Informatzaile hauei helaraziko zaien gutuna ere aurkeztu du Kintanak.
Asmoa martxoaren amaierarako proposamenak eskuan izatea litzateke. Gero, bahetze
lanaren ondoren, euskaltzainei helaraziko zaizkie zerrenda desberdinak.

Aurkezpenaren ondoren, zenbait argitasun eskatu diote euskaltzainek txostengile
arl. Knorr jaunak bere bildurra agertu du "galbahetzeaz": hitz samalda hori behar be
zala iragaztea arazo izan liteke. Iturrien fidagarritasuna ere ongi neurtu behar litzate
ke. Kontuan hartu behar da, halaber, nazioarteko hitzak diren ere.

Miren Azkaratek ongi iritzi dio proposamenari, baina tentuz ibili behar dela uste
du berrehun hitzeko multzo hori proposatzeko ahal horrekin. Arkitekturan, adibidez,
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zaiI ikusten du kontua. Bereizi egin beharko Iitzateke arloen artean. Bigarren itzulian
zer sartzea komeni den erabaki behar da, zuhurtasunez jokatuz.

Kintanak erantzun dio esanaz informatzaileei emateko diren oharren artean bi
muItzo daudeIa: garrantzitsuak eta garrantzizko izanda ere, bigarren mailakotzat har
tzen direnak. Honen arabera, gauzak txukun samar eraman litezke. Egingo den Ianak
unibertsitaterako balioko du eta, aIdi berean, EuskaItzaindiarentzat.

Befiat Oihartzabalen ustez, jakintza arlo batzuetan oso kontzeptu zehatzak badira
ere, beste batzuetan oso Iabainkorrak dira. HorreIakoetan Iekukotasuna eta testuingu
rua ematea behar beharrezkoa da.

Urrutiak gaineratu du Administrazio arIoko Iantaldean ere hasi direIa urratsak egi
ten eta Kintanaren teknika bera aplikatuko duteIa. Fitxak taIde guztietan bateratsu egi
tea komeniko IitzatekeeIa uste duo BestaIde, prestatzen diren zerrendak aIfabetoaren
arabera aIdian-aIdian tartekatzen joan beharrean, saio berezietan aztertzea eta onartzea
komeniko IitzatekeeIa esan duo Bidezko ikusi da eta hala erabaki da.

1.2. 1nstituto Geografico Nacional delakoaren zerrendan zintzilik utzitako "paso entre
montafias" onartzea.

Onomastika batzordeko buru gisa, Knorr jaunak behar zen kontsuIta egin zuen
"paso entre montafias" horren adiera zehatzaz. Onomastika batzordean aztertu da kon
tua eta mendi lepoa proposatzen dute ordain egokitzat. Bateko eta besteko iritziak eman
dira. Azkenean bozkatu da eta hamabi boto izan ditu proposamen honek bere aIde. Bi
hitzetan emango da eta ez eIkarturik.

Araugai berrien aurkezpena

Batetik, Hiztegi Batuko a-aberats zerrendari Urrutiak, Kintanak eta Satrustegik
egindako oharrak jaso dituzte euskaltzainek hurrengo bileran aztertzeko.

Gramatika batzordetik iritsitako hiru araugai berri ere eskuratu dituzte euskal
tzainek, hurrengo biIkurarako oharrak egiteko: a) Behar izan aditzaren jokabidea aditz
iragangaitzekin; b) nahi/gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin eta c) ze
hargaIdera orokorretako aditz-atzizki indargarria: -(e)nenz, -(e)nentz, -(e)netz.

2. 200. urterako egutegia

Jose Luis Lizundiak aurkeztu du 200I.eko egutegia. Irailean, Lafitteren omenal
dia deIa eta seigarren egun bat gehitu behar zaioIa esan duo Onartu da. Horrenbestez,
Iarunbatean, irailaren 22an, ekitaIdi berezi bat izango da Lafitteren figuraren inguruan.

3. Eskuartekoak

lratzederren euskaltzaintzari uko egitea

Iratzederri eta BeIloc-eko abadeari idatzitako gutunak irakurri ditu euskaItzain
buruak. Ondoren, Iratzeder jaunak erantzundakoa irakurri duo EuskaItzaindiaren barne
erregeIek diotenarekin bat, hiru hiIabete pasatzen uztea proposatzen du euskaItzainbu
ruak. Horien buruan ikusiko da zer egin behar den kasu honetan. Ontzat eman da
proposamena. NoIanahi ere, Satrustegi jaunak adierazi du Iratzederren gutunak arauak
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eskatzen duena ongi betetzen duela. Hiru hilabeteko epe horretan eska lekizkiokeen
arrazoiak emanak dituela jadanik. Epeari eusteari ongi deritza, baina arrazoi gehiago
eskatzea ez dela komeni, horrek sor lezakeen nahasmendua alferrikakoa izango baili
tzateke.

Conseil General des Pyrenees Atlantiques delakoarekiko hitzarmena.

Euskaltzainburuak Kontseilu Nagusiarekin sinatutako hitzarrnenaren berri eman
duo Orain Euskaltzaindiak diru laguntza handiagoa izango duo Hitzarrnenaren hizkun
tzaz ere gorabeherak izan dira. Bayrou jaunaren gutunaren kopia eman zaie euskal
tzainei non onartzen baitu Euskaltzaindiarekikoa euskaraz ere emango dela. Gutun ho
rretan interesgarriena, euskaltzainburuaren ustez, Erakundeari aitortzen zaion "autorite
incontestable" delako hori da. Biarnesekin ere gauza bera egingo da. Eta hori aurrera
pauso handitzat har daiteke Frantzian: Administrazioak hizkuntza txikiei ere men egin
behar izan baitie.

Nafarroako Gobernuaren dekretu berria euskarari buruz.

Nafarroako Administrazioan euskararen erabilpena mugatuko duen dekretu berria
dela eta, Euskaltzaindiak bere jarrera agertu beharra duela ikusi du Zuzendaritzak. Gu
tun-zirriborro bat prestatu du Andres lfiigok, Andres Urrutiaren, Patxi Goenagaren eta
Jose Luis Lizundiaren laguntzarekin eta hori aurkeztu zaie euskaltzainei. Oraingoz eza
gutzen den testua ere banatu zaie euskaltzainei, egin diren aldaketak behar bezala mar
katuta.

Satrustegi jaunak gogorarazi du dekretuaren testu ofiziala ez dela oraindik atera.
Beraz, haren proposamena da behin-behineko testua onartzea eta gero, zerbait aldatu
behar izanez gero, aldaketak egitea. Zabaletaren aburuz, gutuna ez litzateke bidali be
har dekretua atera arte. J. San Martinek testua postaz bidali beharrean eskuz-esku eta
gauzak azalduz egin beharko litzatekeela dio. Bestalde, "Lingua navarrorum" delakoa
aipatzeari garrantzi handia ematen dio. Aipatzea onartu da. Beste zenbait ohar ere egin
dira. Horiek guztiekin prestatuko da testu berria.

Argitalpen berrien banaketa

Aspaldi agindutako bi CD ROM banatu zaizkie euskaltzainei: batetik, Euskera al
dizkariarena (1919-1979) eta 0 EH-ko testu-corpusa. Bigarren hau behin-behineko lana
da, Euskaltzaindiaren batzordeetan eta erabiltzeko moldatua. Biak Aurten Bai Funda
zioak prestatu ditu.

Hiztegi Batua-ren argitalpena ere banatu zaie. Hau Euskera-ren ale berezi gisa
kaJeratu da. Hau deJa eta, Satrustegi jaunak galde egin du ea pentsatu den Hiztegi ho
nen aurkezpen on bat egitea. Haritschelhar jaunak esan dio Zuzendaritza berriak iku
siko duela zer egin eta nola.

Eta horrenbestez, hamabiak eta erdietan amaitutzat eman da bilera.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



EUSKALTZAINDIAREN KARGUAK HAUTATZEKO
BILKURA BEREZIA

Bilbon, Plaza Barriko Euskaltzaindiaren egoitzan 2000ko abenduaren 22an,
12:30etan bildu dira J. A. Arana, M. Azkarate, P. Charritton, J. L. Davant, P. Goena
ga, J. Haritschelhar, A. liugo, X. Kintana, H. Knorr, E. Larre, J. M. Lekuona, B. Oihar
tzabal, P. Ondarra, Tx. Peillen, 1. San Martin, J. M. Satrustegi, A. Urrutia eta P. Za
baleta euskaltzainak eta J. L. Lizundia Idazkariorde-kudeatzailea.

J. Haritschelhar euskaltzainburuak hartu du hitza Barne Erregelen bi puntu hauek
oroitarazteko:

a) 58. artikuluaren arabera, euskaltzain izendatu zaharrena buru eta izendatu be
rriena idazkari izanen dira mahaia osatuko dutenak. Hortaz, J. Haritschelhar buru eta
A. lfiigo idazkari. Baina Hartischelhar jauna euskaltzainburu izateko hautagai denez, J.
M. Satrustegiri tokatzen zaio mahaiburu izatea.

b) Kontuan izanik L. Villasanteren hutsunea, gehiengo nagusia lortzeko 12 botu
batera behar dira.

Mahaia osatu ondoren, M. Azkaratek P. Altuna eta I. Sarasolaren ahalak mahaia
ren aurrean aurkeztu ditu eta J. M. Satrustegik, A. Zavalarena. J. M. Satrustegik oroi
tarazi du erregelen 11. bis. artikuluak dioen ordena segituko dela hautaketan.

1) Euskaltzainburua. Hautagaia: Jean Haritschelhar.

X. Kintanak idatzi bat irakurtzeko hitza eskatu duo Azaldu dituen ideia nagusiak
honako hauek izan dira. Hasteko, eskerrak eman dizkie zuzendaritzako kideei eta be
reziki Jean Haritschelharri. Euskaltzaindiaren zerbitzurako egindako lanagatik eta ai
tzinean Ian horretan segitzeko prest egoteagatik. Baina hurrengo agintaldia lau urtera
koa izanen denez, gobernu-programaren lerro nagusien azalpena eskatu dio eta
zuzendaritza osatuko duten pertsonena. Kintana jaunak, hobetu beharrekoen artean pun
tu hauek azpimarratu ditu: gizabidea eta elkarrenganako errespetua, epe ertaineko eta
epe luzeko plangintza orokorra bere lehentasun-ordenarekin batera eta zuzendaritzak
hileroko bilkuretan jardun garrantzizkoen berri ematea.

J. Haritschelharrek erantzun du X. Kintanak programari buruz eskatzen duena bi
deratzeko egiten dituela Euskaltzaindiak bi urtetik bi urtera Barne-jadunaldiak eta jar
dunaldi horiek izaten direla, hain zuzen, irizpideak finkatzeko, Ian prozedurari dagoz
kion erabakiak hartzeko, batzordeak berritzeko, etab. Horretaz gain, euskaltzain
guztiekin Ian egiteko prest dagoela azpimarratu duo

Ondoren, P. Charritton izan da hitza hartu duena. Berak dioenez, desoreka han
dia dago batzordeen artean. Esaterako, Hiztegi Batuaren batzordearen lanei sekulako
denbora eta dirutza ematen zaion bitartean Gramatika batzordeari ez zaio behar adina-
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ko garrantzia ematen eta Euskaltzaindiaren Gramatika oraindik ez dagoela egina oroi
tarazi duo Hortaz, Gramatika batzordeak urteroko aurrekontuetan dim kopum egonko
rra izan dezan eskatu dio hautagaiari. M. Azkaratek erantzun dio ez duela uste Gra
matika batzordearen arazoa dim kontua denik, lanerako prest dauden pertsona egokiak
izatearena baizik.

Bozketaren emaitzak:

I) Euskaltzainburua. Hautagaia: Jean Haritschelhar.

- J. Haritschelhar jaunak:
- Zuri:

II boto
II boto

Bigarren bozketaren emaitzak:

- 1. Haritschelhar jaunak:
- Zuri:

12 boto
10 boto

2) Euskaltzainburuordea. Hautagaia: Henrike Knorr.

Bozketaren emaitzak:

- H. Knorr jaunak:
- M. Azkarate andreak:
- 1. L. Davant jaunak:
- A. Iiiigo jaunak:
- Zuri:

18 boto
boto bat
boto bat
boto bat
boto bat

3) Idazkaria. Hautagaia: Patxi Goenaga

Bozketaren emaitzak:

- P. Goenaga jaunak:
- Zuri:

12 boto
10 boto

4) Dimzaina. Ez da hautagairik aurkeztu.

Jose Antonio Aranari kargu horretan segitzeko asmorik ez duen galdetu zaio. Bere
buma ez duela aurkezten, baina beharrezko botoak aterako balitu, kargua hartzeko prest
legokeela erantzun duo

Bozketaren emaitzak:

- J. A. Arana jaunak:
- A. IiUgo jaunak:
- Zuri:

16 boto
4 boto
2 boto

5) Iker sailbuma. Hautagaia: Befiat Oihartzabal.

Bozketaren emaitzak:

- M. Azkarate andreak:
- B. Oihartzabal jaunak:
- Zuri:

II boto
10 boto
2 boto
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M. Azkaratek berarengan konfidantza jarri dutenei eskerrak eman dizkie, baina
argi utzi nahi izan du, gehiengo nagusia aterako balu ere, ez lukeela hartuko kargu hori,
aIde batetik ez diolako logikarik ikusten aldez aurretik inork deus esan gabe Iker sail
buru izateko berari botoak eman izanari eta, bestetik, bere asmoa lagon sailburu iza
ten segitzekoa delako.

Bigarren bozketaren emaitzak:

- B. Oihartzabal jaunak:
- A. Urrutia jaunak:
- X. Kintana jaunak:
- M. Azkarate andreak:
- Zuri:

12 boto
3 boto
2 boto

boto bat
4 boto

6) lagon sailburua. Hautagaiak: Miren Azkarate eta Andres Urrutia.

Bozketaren emaitzak:

- A. Urrutia jaunak:
- M. Azkarate andreak:

13 boto
9 boto

Hortaz, Euskaltzaindiaren Barne Erregelen 11. bis. eta 11.2. artikuluen arabera,
hurrengo lau urteetarako, Euskaltzaindiaren Zuzendaritza honako euskaltzain hauek
osatuko dute:

- Euskaltzainburua:
- Euskaltzainburuordea:
- ldazkaria:
- Diruzaina:
- Iker sailburua:
- lagon sailburua:

Jean Haritschelhar
Henrike Knorr
Patxi Goenaga
Jose Antonio Arana
Beiiat Oihartzabal
Andres Urrutia

Eta horrenbestez, 13:30etan amaitutzat eman da bilkura berezi hau.

Mahaiburuak

Jose Mari Satrustegi

Idazkariak

Andres Hiigo



AGERIKO BATZARRA

Rilbon, 2000.eko abenduaren 22an

Bilbon, Euskaltzaindiaren Plaza Barriko egoitzan, 2000. urteko abenduaren
22an, arratsaldeko ordu bata eta erdietan, eman zaio hasiera Euskaltzaindiaren batzar
irekiari. Urriko bilkuran izendatutako euskaltzain ohorezko berriei beren agiriak bana
tzea da bilkuraren xedea.

Batetik, goizeko bilkuretan izan diren euskaltzainak bildu dira: J. Haritschelhar,
euskaltzainburua, H. Knorr, buruordea, P. Goenaga, idazkaria, J. A. Arana, diruzaina,
M. Azkarate, P. Charritton, J. L. Davant, A. HUgo, X. Kintana, E. Larre, J. M. Le
kuona, B. Oihartzabal, F. Ondarra, Tx. Peillen, J. San Martin, J. M. Satrustegi, Andres
Urrutia eta Patxi Zabaleta.

Euskaltzain ohorezkoen artean honako hauek: P. Andiazabal, K. Etxenagusia, X.
Gereno eta lA. Retolaza.

Urgazleak: A. Arejita, G. Aurrekoetxea, R. Badiola, L. Baraiazarra, E. Etxezarre
ta, J.L. Goikoetxea, M. Gorrotxategi, J.M. Larrarte, lL. Lizundia, A. Muniategi, K.
Rotaetxe, P. Uribarren eta IJ. Zearreta.

Lehendabizi, idazkariak goizeko bilkuraren berri eman die batzartuei. Hileroko
ohiko batzarrean hartutako erabakiak laburbildu ditu lehenbizi eta ondoren, zuzendari
tzarako hauteskundeen berri eman die.

Gero, 2001. urterako onartu den akademia egutegia azaldu zaie bilduei.

Azkenik, euskaltzain ohorezko berriei, batzarrean zirenei, izendapen agiriak ba
natu zaizkie. Bileran agiriok jaso dituztenak honako jaun hauek izan dira: Jose Anto
nio Retolaza Ibarguengoitia eta Pierre Andiazabal. Gainerakoei, Junes Casenaveri, Su
zuko Tamurari, Jan Brauni, Bitoriano Gandiagari eta Mariano Izetari, beste bide batez
helaraziko zaizkie izendapen agiriak. Dena dela, Suzuko Tamurak gutun luze bat igo
rri du, euskaltzainburuak irakurri duena, eskerrak emanaz eta bere ezin etorria adiera
ziz.

Euskaltzainburuak zorionak eman dizkie izendatu guztiei, eta ordubietan amaitu
tzat eman da bilkura irekia.



Donostian, 2001.eko urtarrilaren 26an

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
A. Hiigo,
X. Kintana,
E. Larre,
J. M. Lekuona,
B. Oihartzabal,
C. F. Ondarra,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
Ibon Sarasola
J. M. Satrustegi,
Andres Urrutia eta
Patxi Zabaleta
euskaltzainak,
eta J. L. Lizundia, idazkariorde-kudea
tzailea eta
J. J. Zearreta, ekonomi eragilea (3.
gaian).

Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioa
ren jauregian bildu da EuskaHzaindia,
2001.eko urtarrilaren 26an, hileroko ba
tzarra egiteko. Bilera goizeko hamarrak
eta laurdenetan hasi da. Bildu diren eus
kaltzainen izenak ezkerreko zutabean ja
soak ageri dira. Ezin etorria adierazi dute
Xabier Diharcek eta Txomin Peillenek.

Euskaltzainburuaren hitzak

Euskaltzaiburuak urte berri on opa die
bildutako guztiei. Ondoren, azken bilku
ran hautatuak izan ziren zuzendaritzaki
deei, H. Knorr buruordeari, P. Goenaga
idazkariari, J. A. Arana diruzainari, Beiiat
Oihartzabal ikersailburuari eta A. Urrutia
Jagonsailburuari dei egin die mahaira,
Barne erregelen 11.6 artikuluaren arabe
ra, karguaz jabetzeko. Ekitaldi labur ho
nen ondoren, atzera beren aulkietara itzu
Ii dira. Mahaian euskaltzainburua,
buruordea eta idazkaria gelditu dira.

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Andres Iiiigo jaunak hauteskunde batzarreko agirian botu zenbaketan okerren bat
egon behar duela adiera~ duo Ikersailburuaren hautaketan bi boto zuri ageri dira bai
na bakarra izan behar duela esan duo Hala zuzenduko da.

Bestalde, M. Azkaratek Altunaren eta Sarasolaren ahalak ez ezik, Salabururena
ere bazuela adierazi behar dela esan du euskaltzainburuak. Hori ere behar bezala zu
zenduko da.

Eta beste oharrik gabe onartu dira hiru agiriak.

Hizkuntza arauak.

Hiztegi Batuko a-aberats zerrenda onartzea.

Lehenbizi Xabier Kintana jaunaren oharrak eztabaidatzeari ekin dio batzarrak.
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Abarizia / abarizios sarreretan ematen den Zah. marka ez du gustuko ohargile
ak. Horren ordez, hala ere, batzordeak ez daki "hobe" behar duen ala zero Zer propo
satuko lukeen galdetu zaio. Gaur gutxi erabilia dela esatea eta hitz patrimonial gisa uz
tea nahi luke. "Zah." jarriz gero -erantzun zaio- esan nahi du ez dela gutxi erabilia,
batere ez baizik.. Ibon Sarasolak hartu du ondoren hitza esateko keria-ren bidetik edo
diruza/e-tik joan daitekeela aterabidea. Tradizioaren bilakaerari ezin zaiola uko egin eta
abarizia baztertua gertatu da tradizioan. Azkenean bozkatu da eta honako emaitza izan
du bozketak: 9 "Zah."-en aIde. Kontra inor ez. Hortaz, "Zah." markarekin utziko da.

Abegitsu / abegikor. Kintana jaunak abegikor hitzari leku egitea eskatzen duo Ez
tabaidatu da kontua eta ondoren bozkatu da. Hiztegi Batuko lantaldeak esandakoari
eustea proposatzen du Euskara Batuko batzordeak. Proposamen honen alde, zazpi boto
izan dira. Biak sartzearen aIde bozkatu dute beste zazpik eta zuri, bostek. Bozketa ho
nen ondorioz Ibon Sarasolak oraingoz ez sartzea proposatu duo Horrek ez du kentzen
erabili ahal izatea. Eta jendeak erabiltzen badu, beti izango litzateke aukera gero sar
tzeko. Patxi Goenagak biak kentzea proposatzen duo Hau ere bozkatu da eta aldeko
zazpi bote atera ditu. Ondoren, abegitsu-ren aldeko botoa eman dute hamar euskal
tzainek. Eta biak sartzearen aldeko agertu dira him. Horrela, atzera-aurrera hauen guz
tien ondoren, zerrenda dagoen bezala uztea erabaki da.

Ondoren Satmstegi jaunaren oharren eztabaidari ekin zaio.

Ababol hitza deJa eta, Miren Azakarate andreak galdetu du ea sartzekotan Naf
marka behar ote duen.

Sarasolak desadostasuna ikusten du Satmstegik bere garaian agindu zuenaren eta
hemen egiten duenaren artean. Osagarri gisako hitzak eskaini behar omen zituen. Ama
po/a-ren zein ordain ditugun jakin beharko genuke lehenbizi eta gero ikusi ea behar
dugun hitz berririk. Hemen hiztegiak eta horrelako kontuak aipatzen dira. Hau argitu
behar litzatekeela uste du Sarasolak.

1. M. Satmstegik erantzun dio esanaz beldur dela hiztegi desorekatu bat egiten ez
ote den ari Euskaltzaindia. Errespeto handiena behar dute aurrekoengandik jasotako hi
tzek. Prozedura eztabaidatu zenean him puntu onartu ziren: 1) hitz bat euskalki bate
an baino gehiagotan ageri bada, aski indarra du; 2) hiztegietan baldin badaude; 3) inon
ez badaude, orduan beste iturriak bildu. Himgarren honi heldu dio Sarasolak, baina be
rak ekarritako hitzak him irizpideotan oinarrituta ekarri dituela.

Nafarren artean ababo/ esaten duenik baden galde egin du Sarasolak. Satmstegik
erantzun dio berak entzuna duela baina ez dakiela erabiltzen den. H. Knorrek, berriz,
ababo/ hitza erdaraz erabiltzen duteJa dio. Gerenuren hiztegian ageri dela. Aragoen era
biltzen da. Baina ez dakiela euskaraz zer pasatzen den. Zabaletak eta Ifiigok diote ez
dutela ezaguna.

Gauzak horrela, bozkatzea proposatu da. Baina proposamena erretiratu egin du,
azkenean, Satmstegik berak. Hala onartu da.

Abadeki sartzea onartu da 'apaizgaia' adierarekin.

Abemaria jo esapidea sartzea eskatzen du ohargileak. Zerrendan abemarietakoa
jo dago jasoa. Ez da onartu Satmstegiren eskaria. Bestalde, Abemaria-ezki/a sartzekoa
litzateke baina horrela ala Abemari ezki/a behar ote lukeen eztabaidatu da. Azkenean
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bidezkoagoa iritzi zaio Abemaria ezkiia azpisarrera gisa ematea eta sinonimo gisa ilun
ezkila.

Abarrikatu sartzea proposatzen du Satrustegik. Zerrendan ageri den abarrakitu
hitza zaharkitua ote den zaIantzan jartzen duo NoIanahi ere, hitz beraren aIdakiak di
rateke. Azkaratek duda du ea merezi ote duen aIdaera hau ere sartzea. Kintanak pro
posatzen du batetik bestera bidaItzea: e. oharrarekin. SarasoIak Naf oharrarekin joatea
egokiago IitzatekeeIa dio: Naf 'abarrakitu'. HaIa onartu da.

Abegor* ageri da zerrendan. Honen parean abegorri-ri ere Ieku egitearen aIdeko
da Satrustegi. Hemen ere Iehengo zaIantza bera agertu da: hitz beraren aIdaerak badi
ra, abegi izanik zaharrena eta erabiliena, neke da beste bi hitzak onartzea. Azkenean
abegor-en sarrera zerrendatik ezabatzea erabaki da.

Hamabietan batzarra eten egin du euskaltzainburuak, ETA-ren azken hilketa deIa
eta nahi duenak diputazioko gainerako Iangileekin batera kaIean egiteko den biIkura
isilean parte har dezan.

Hamabiak eta erdietan berriro ekin zaio biIkurari. Andres Urrutia jaunaren oha
rrak hartu dira aztergai.

Abadira hitza sartzea eskatzen du ohargileak. Hitz honi Ieku egiten bazaio, ja
rraipena eskatuko duo Horregatik, komeni da irizpideak finkatzea. Eta sartu ez arren,
irizpideak finkatzea komeni deIa dio modu sistematikoan jokatzeko.

SarasoIak dio Hiztegi Batuan egongo deIa, seguruenera, "abadejo" izeneko arrai
narentzat hitzen bat, baina ezin biIatu. GaIde egin du ea ez ote Iitzatekeen bideren bat
asmatu beharko Intemeterako, adibidez, erdaratik abiatuz euskaI ordaina zein den ja
kin nahi duenarentzat ordain hori modu errazean bilatzeko tresnaren bat. EuskaItzain
diak horretan pentsatzen hasi beharko IukeeIa. Hiztegi horretan erdaratik sartutako eus
kaI materialak ere badirenez, horiek identifikatu beharko Iirateke.

Oraingoz abadira ez sartzea erabaki da. Gero, arrainekin eta gainerakoekin sis
tematikoki eginez gero, ikusiko da.

Aba) hitzari Urrutiak Zuz. marka jarriko Iioke. Onartu da eta 'bermea' adiera
dueIa esango da. AbaI(-)emailehitzari.berriz..bermeaematenduena.adiera erantsi
ko zaio. Abalkide ere sartzea onartu da.

Abantari sartzea onartu da..

Abantzamendu hitza deIa eta, eztabaida Iabur bat sortu da. IparraIdeko euskaI
tzainek berek ez diote oso abegi ona egin hitz hori sartzeko proposamenari eta Urru
tia jaunak erretiratu egin duo

Abarras sartzeko eskaria ez da onartu. Trementina Iitzateke nazioarteko hitza.

Abarrategi sartzea eskatzen du Urrutiak. Baina abartegi hitza dagoeneko jasoa
denez eta, hain zuzen, fonna erreguIarra berau denez, ez da onartu proposamena.

Abazuza deIa eta Urrutiak egindako oharra ontzat eman da: "abazuza. e. baba
zuza" bezaIa jasoa geratuko da.

Abenderri hitzari Ieku egin behar zaioIa uste du Urrutiak. Abenda-ren parean
arraza hobetsi den bezaIa, abenderri sartzea egoki ikusten du, beti ere nazio hobetsiz.
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Hitz hauek duten arazoa da guztiz ideologizatuak daudela. Gainera, kasu honetan ba
dirudi hitzak ez duela lortu bere tokia izatea. Ohargileak azaldu du bere asmoa hitz ho
rren erabilera baztertzea dela. Baztertzeko modua ez aipatzea bada, onartuko lukeela
isilik uztea. Zabaletak aipatzea nahiago luke, behar diren oharrekin. Bozkatu da eta ha
masei boto izan dira sartzearen aIde: "e. nazio" oharrarekin emango da.

Abenturazale sartzea onartu da.

Aberasketa ez da sartuko, adierak arazoak sortzen baititu eta erabili ere ez de
lako erabili.

Aberaspide-ri dagokion ortografia zuzenketa onartu da: s-z idatziko da.

Azkenik, H. Knorrek aurkeztutako oharrak eztabaidatu dira.

Abaila eta abiadura hitzen ondoan lastertasun-i lehentasuna ematea nahi luke
ohargileak. Miren Azkaratek erantzun dio esanaz zerrenda dagoen bezala, lehentasun
hori nolabait ziurtatua dagoela, adiera azaltzeko lastertasuna ematen baita. Luze joan
da hitz honen adierari buruzko eztabaida. Honela aldatua gertatu da sarrera hori azke
nean: abaila iz. 'abiada, oldarra' Adibide egokia bilatzen saiatuko dira hurrengo bile
rarako. Batez ere "impetu" adiera argitzen lagunduko duen adibidea bilatu nahi da.

Abandonatu-rentzat alorren bat gordetzea eskatzen du Knorr jaunak. Zuzenbide
alorrerako markatzea onartu da. "du ad. 1 Zuz. 2 h. 'utzi'; 'aIde batera utzi', 'bertan
behera utzi" ezarriko da. Gero, azalpena ematearren adibide egokia bilatzeko txosten
txo bat prestatuko du Urrutia jaunak hurrengorako.

Abantaila hitzari adibideren bat eransteko eskaria egiten du ohargileak. Ez da
onartu, jadanik ohar hori nolabait jasoa dagoelakoan.

Abantzu lpar. eta Naf markekin emango da. Enantzu hitza ere aipatu da. Di
rudienez, abantzu-ren forma bat besterik ez litzateke. Beste zenbaitentzat bi hitz des
berdin dira. Larre jaunaren ustez, adibidez, 'rendimiento' esan nahi omen duo Enan
zo ere esaten omen da erdaraz, Ondarra jaunaren ustez.

Gero abantzu-ren bigarren sarreran jasotzen dena eztabaidatu da. Adibide on ba
ten bila jardun dute euskaltzainek. Azkenean honako hau emango da: langile hori aban
tzu handikoa da. Bigarren sarrera honetako lehen adiera dagoen bezala utziko da: iz.
"aurrerapena, aitzinamendua, trebezia" besterik gabe. Bigarren adierarako enantzu sar
tzea onartu da, lpar. eta Naf markekin. Lehenbizikoari lpar eta Naf jarriko zaio.

Abar-en sarreran ematen den "eta abar luze bat" delakoari dagokion oharra ken
tzeko proposamena egin du batzordeak. Kalko desegokia dela esatea aski dela esan
da. Horren ordez erabil "eta abar eta abar". Hala onartu da.

Abat sarreran, hitz elkarketarako abat- forma sartzeko eskaria ez da onartu. Ho
rrela erabaki baitzen bere garaian.

Abelbide-ren ordainaren forma egokia (altxunbide ala altxonbide) zein den au
rrerago erabakitzeko utzi da.

Kintanak eskatu du dagoeneko argitaratua dagoen abao hitzari Bizk. markajartzea.

Abendu-ren ondoan etorrera hitza sartzeko eskaria egin du Knorrek. Ez da onartu.
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Abeniko hitza adiera bakarrarekin - 'hitzarmena' - ematea onartu da.

Ondoren, Miren Azkarate andreak zerrendan jasoak dauden gainerako oharrak
azaldu ditu:

Abaroan eduki azpisarrera kenduko da. Abasberuan-i lehentasuna eman nahi
Hoke Sarasolak. Hala ere, abespeluan emango da. Abasberuan* e. abespeluan 'jo
ta ke'.

Abasto agintzen dute testuek. Hala onartu da: adlag. her. 'ugari nahikoa'. abas
tu* e. abasto.

Honenbestez, amaitutzat eman da hiztegi batuari buruzko oharren azterketa. Hu
rrengo bilerarako gelditzen dira gramatika kontuak. Gai zerrendako 1.1.2 puntua ere
("Eguneroko hitzen lantaldearen proposamena") hurrengorako utzi da.

Madrilgo "Instituto Geografico Nacional" delakoari emandako erantzunaren arau ba
tioaz.

Madrilgo "Instituto Geogn'ifico Nacional" delakoak egindako eskariari emandako
erantzuna sartu da bilerako gaien karpetan "hizkuntza arau" gisa. Sarasolak bere ha
rridura erakutsi duo Idazkariak azaldu du horren kontsulta egin ziola Telleria jaunak eta
argi esan zitzaiola Euskaltzaindiaren erabaki hori ez dela arau bat, jasotako kontsulta
bati Euskaltzaindiak emandako erantzuna baizik. Horrenbestez, Euskaltzaindiaren eran
tzuna dela esango da. Urrutia jaunak gogorarazi du Euskaltzaindiaren arauetan eraba
ki mailak bereizten direla. Hori aztertu beharko litzatekeela berriro, eta horren arabe
ra argitara eman Euskera-n.

Erakundearen herrialde ordezkariak izendatzea.

Zuzendaritzak, bame-erregelen arabera, datozen bi urteetarako lurralde ordezka
rien izenak proposatu ditu. Aldaketa bakarra Gasteizkoari dagokio: orain arte P. Goe
naga izan da. Honek aldatzea eskatu du eta H. Knorren izena proposatzen da. Onartu
da proposamena. Hortaz: Nafarroan Andres Iiiigo jaunak jarraituko du; Gipuzkoan J.
M. Lekuonak; Iparraldean Charrittonek eta Araban H. Knorrek.

Eskuartekoak

Nafarroako gobemuburuari egindako gutuna.

Erantzunik ez da jaso. Satrustegi jaunak dio gutuna bidali duela Euskaltzaindiak,
baina beste zerbait ere egin beharko litzatekeela. Inoiz prentsaurrekoak eta egin dire
la, eta, behar bada, orain ere horrelako zerbait egin behar litzatekeela, erdibidean ge
ratu gabe. Prentsaurrekoa egiteko zer asmo dagoen galdetu duo Lizundiak azaldu dio
oraingoz banaketa soilean gelditzea erabaki zuela zuzendaritzak. Zabaletaren ustez, zu
zendaritzak prestatu behar luke Satrustegik dioena. Euskaltzaindiak bere iritzia eman
behar luke ahal den abarrotsik gehiena ateratzeko moduan. Hori ongi ikusia izango li
tzateke. Zabaltzen-ekin gertatua ere aztertu behar litzatekeela dio. Egoera orokorrari
buruzko iritzia eman behar luke Euskaltzaindiak.

Ondoren, Urrutia jaunak hartu du hitza: zuhurtziaren izenean jokatu da horrela,
Eusko Ikaskuntzaren arazoa ere hor baitzegoen. Baina Euskaltzaindia erakundea da eta
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erakundetik erakundera jardun behar duo Dndoren galde egin du ea komeni den aurre
ra egitea. Nafar euskaltzainek zer uste duten galdetu duo Gauzak ongi neurtu behar dira.
Egiten denak ondorioak izan baititzake. Gogoeta egin behar da.

Txarritonek dio Euskaltzaindiak bilera orokor bat egin behar lukeela, propio, ego
era salatzeko.

Satrustegiren ustez egoera berdinean lehen ere izan da Euskaltzaindia Nafarroa
ko agintariekin. Aldatu den bakarra da Euskaltzaindiak emandako erantzuna. Lehen han
punta-puntan joan zen Euskaltzaindia, bidegabekeriak salatuz. Drain ere, epelkeriarik
gabe, ongi pentsatu eta jasandako erasoa salatu behar da.

San Martin jaunak gogorarazi du Ian bat egina duela Egan-erako Euskaltzaindia
ren sorrera eta abar azalduz. Han erregearen hitzak gogoratzen dituela Euskaltzaindia
ren betebeharrak zein diren azalduz.

Hurrengo hilem

Hurrengo bilera Lekeition izango dela gogorarazi zaie euskaltzainei. Han egingo
dira barne-jardunaldiak. Euskaltzainburuak oroitarazi nahi izan du han gogoeta egingo
deJa datozen bi urteetako lanaz, baina hori baino zerbait gehiago ere egin daitekeela
jardunaldi horietan. Gauzak pentsatuak eramatea eskatu die. BiJkura otsailaren 23an eta
24an izango da.

Epaimahaiak

Madrilgo Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministeritzak urtero antolatzen dituen sa
riketetarako epaimahaikideak izendatzeko eskaria helarazi dio Euskaltzaindiari. Hona
ko sari hauetarako: Premio Nacional de las Letras Espafiolas; Premio Nacional de Li
teratura (Poesfa); Premio Nacional de Literatura (Narrativa); Premio Nacional de
Literatura (Ensayo); Premio Nacional de Literatura (Literatura Dramatica); Premio Na
cional de Literatura Infantil y Juvenil; Premio Nacional de Premio Nacional de Tra
ducci6n. Literatura batzordearen esku utzi dira izendapenok.

Eta horrenbestez, hirurak hamar gutxitan amaitutzat eman da bilera.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
P. Altuna,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
A. Hugo,
X. Kintana,
E. Larre,
J. M. Lekuona,
B. Oihartzabal,
C. F. Ondarra,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
Ibon Sarasola
J. M. Satrustegi,
Andres Urrutia eta
Patxi Zabaleta
euskaltzainak,
eta J. L. Lizundia, idazkariorde-kudea
tzailea.

2001.eko otsailaren 23an, Lekeitioko
udaletxean, bildu da Euskaltzaindia hi!e
roko batzarra egiteko. Goizeko hamarrak
eta hamarrean eman zaio hasiera bilerari.
Batzartuen izenak ezkerreko zutabean ja
soak ageri dira. Ezin etorria adierazi dute
Xabier Diharcek eta Pello Salaburuk.

Lekeitioko alkate andrearen agurra

Bilera hasi aurretik Lekeitioko alkate an
dreak ongietorri hitz labur batzuk eskai
ni dizkie euskaltzainei. Azkueren herio
tzaren berrogeita hamargarren urteurrena
gogoratzen den honetan, bere poza azal
du duo Azkue euskalgintzaren erreferen
tzia puntu dela eta Lekeitio harro dagoe
la hartaz. Eskerrak eman dizkio
Euskaltzaindiari hileko bi!era Lekeitioko
herrian egiteagatik eta udalaren izenean
ongi etorria egin.

Euskaltzainburuaren hitzak

Euskaltzainburuak eskerrak eman dizkio harrera onagatik eta esandako hitzengatik.
Ondoren, Bitoriano Gandiagaren heriotza aipatu du eta Euskaltzaindiaren dolumina ager
tu galera handi horrengatik. Haren hi! berri txostena Jaun Mari Lekuonak egingo duo

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Andres Hligo jaunak abantzu hitzari buruzkoa behar bezala jasoa ez dagoela esan duo
Hitz honen bigarren sarreran ematen diren azalpenetan, aurrerapena eta aitzinamendua
ez ezik, trebetasuna ere aipatzea onartu zela. Bestalde, sartzea onartu zen enantzu hitzari
[par. eta Naf markak ipini behar zaizkiola. Zuzenketa horiekin, ontzat eman da agiria.

Hizkuntza arauak

Hiztegi Batuko 2. itzulia: "Eguneroko hitzen lantaldearen proposamena"

Miren Azkarate andreak "Eguneroko hitzen lantaldearen proposamena" izeneko txos
tena irakurri du, nola osatua egongo den, zein prozedura izango duten eta zein egutegi.
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Xarritton jaunak dio espainolezko hitzak bakarrik aipatzen direla. Taldekideen ize
nak aipatzean ere Hegoaldeko jendea soilik aipatzen dela. Baitezpadako zaio Iparral
deko norbait sartzea. Irulegi irratiko Pantxika Maitiaren izena aipatu du, bereziki. Mi
ren Azkaratek erantzun dio begi onez ikusiko lukeela norbait, baina oso zaila dela
Iparraldeko norbait aurkitzea.

Xabier Kintanaren ustez, lankideak norberaren ingurukoak izatea ona da, baina
horrelako lanetarako, aholkulari multzo zabal bat eratzea komeni da, kontsultak nori
egin izateko. Askotan euskalkietan barreiatutako hitzak bilatu beharko baitira.

Urrutiaren ustez, inforrnatzaileak behar beharrezko dira han hemenka barreiatuak.

Azkarate andreak erantzun die esanaz jadanik badirela inforrnatzaileak hiztegi
kontuetarako. Hauei eman dakieke hitza.

Patxi Altunaren aburuz, denbora galtzen ibili beharrean jendeak burua baduela
pentsatu behar da eta taldekoek ere galderak egin ditzaketela beren inguruan.

Ohar hauen ondoren, onartu da txostena. Iparraldeko norbait bilatuko da eta sa
rea ere zabalduko da.

Hiztegi batua: abandonatu.

Hitz honi buruzko argitasun gehiago ekartzekotan geratu zen Andres Urrutia.
Abandonu dagoen bezala utziko da. Abandonatu hitza, berriz, honela emango da: I
Zuz. 'pertsonak, gauzak edo ekintzak utzi, babesik gabe jarri'. Eta bigarren sarrera da
goen bezala laga.

"Abandonuak egin" ere esaten omen da Zuberoan. Hau, hala ere, aurrerago az
tertzeko utzi da.

Ondoren, Miren Azkaratek galde egin du ea hilero-hilero onartutako zerrenda
hauekin zer egin behar den, ea zuzenketa guztiak bigarren itzulia amaitu arte zerrenda
osoan txertatu gabe utzi behar diren. Eztabaida labur bat piztu da honetaz. Azkenean,
oztopo teknikorik ez bada behintzat, webgunean zerrenda bakarrean ematea proposa
tzen da, kolore bidez berezirik adibidez. Gainera, arauen sailean ere argitaratuko dira,
apurka-apurka, beste edozein arau bezala.

Hurrengo hitz zerrendaren eta araugaiaren aurkezpena.

Aberatsaile-abolizionista hitz zerrenda berria aurkeztu zaie euskaltzainei hurren
go bileran aztertzeko. Zerrendan bertan jasoak diren oharrak ere kontuan hartzeko es
katu zaie.

Hiztegi zerrenda honetaz aparte, -(e)LAKO / -(e)N atzizkidun izen osagarriei bu
ruzko gramatika araugaiaren testua ere eskuetan jarri zaie euskaltzainei hurrengo bile
ran onartzeko.

[bon Sarasolaren oharra aurreko arau batez.

Ibon Sarasolak jadanik onartua den arau batean -Komunztadura aposizioetan ize
nekoan, hain zuzen- huts bat bide dagoela esan duo Han zuzentzat ematen den Paulo
seigarrena aita santua ez dago ondo. Paulo seigarren aitasantuak edo behar omen luke.
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Urrutia jaunak prozedura kontua aipatu du: bat-batean ezin dira zuzenketak egin.
Oharra idatz dezala eskatu dio eta hurrengoan tratatuko dela. Gramatika batzordeari
galde egingo zaio.

Gramatika arauak:

"Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin"

Befiat Oihartzabalen aurkezpen labur baten ondoren oharrak eztabaidatzeari ekin
dio batzarrak. Xabier Kintanak 3. paragrafoan "behar izan aditzak izan laguntzailea
har baitezake" esaten duen lekuan "... har dezakeenez..." idaztea eskatu duo Ontzat
eman da.

Knorr jaunak ere zenbait zuzenketa proposatu ditu: 13. adibidean "bertze aldera"
jarri behar du eta ez "bertzea aldera".

Eta bestelako oharrik gabe, ontzat eman da araua.

"Nahi/gnra izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin"

Hemen ere Knorr jaunak zenbait huts hauteman ditu. Bestalde, testuen gratia ere
bateratzea on litzatekeela dio.

(15-16) bitarteko adibideen ordez beste batzuk jasotzea eskatu da, horiek behar
izan-i baitagozkio eta ez nahi izan-i. Arauan bertan l.A-n jasotzen den (a) adibidean ere
"Bihar mintzatu nahi natzaizu..." eman bedi eta ez, "bihar mintzatu beharko natzaizu..."

B atalean, berriz, "Iparraldeko euskalkietan" esan beharrean "Ipar Ekialdeko eus
kalkietan" esango da.

Arauaren espiritua onartu da baina argitaratu aurretik Gramatika batzordeak zu
zenketa hauek denak egingo ditu eta hurrengo bilerarako ekarriko da testua osatua eta
orekatua.

Zehargaldera orokorretako aditz-atzizki indargarria: ·enz, -enentz, -enez ala -enetz?

Arau honetan ere zenbait zuzenketa egitea onartu da: Batetik (11) adibidea behar
bezala zuzendu behar da: denz ez, denez behar duo Horrenbestez, adibide horren lekua
3. atala da. Beraz, (14) adibidearen ondoren eman behar da.

(17) adibidearen erreferentzia ez da zuzena: Proverbes-en ordez, Neurtitzak jarri
behar da.

Azkenik, arauaren beraren testuan ere zenbait zuzenketa egitea onartu da: l.b-n
azaldu den jarri behar da eta ez azaldu dan. 2. atalean, -(e)netz atzizkia aipatuko da
eta ez -enetz. Atal honetako (b) adibidea ere argiago emango da: Askotan banago gi
zon horrek besterik ikusten ote duenetz.

Eskuartekoak

Iratzederren gutun berria.

Euskaltzainburuak gauzak nola joan diren azaldu du: lehenbiziko gutunean ez zen
egiazki dimisiorik. Hori adierazi zitzaion. Gero beste gutun bat egin zuen. Baina igo-
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rri duen azken gutunak aurreko guztiak ezeztatzen ditu eta hala kontsideratuko du Eus
kaltzaindiak. Bidezko iritzi diote honi euskaltzainek.

Literatur sarietarako epaimahaikideak.

Aurreko batzarrean Literatura batzordearen esku uztea erabaki zen Madrileko Sari
NazionaIetako epaimahaikideen izenak proposatzea. Honako hauek dira: Poesiarako,
Jon Kortazar; Narratibarako, Lurdes Otaegi; Saiakerarako, Patri Urkizu; Antzerkirako
Aizpea Goenaga eta Haur literaturarako, Xabier Etxaniz.

Itzulpenerako inor ez bidaltzea proposatzen dute eta gutun bat idaztea euskararen
kasu berezia aipatuz.

Eztabaida sortu da. Euskaltzaindia ez dago planto egiteko. Azkenean, arazoa sari
emaileekikoa denez, egoki ikusi da norbait bidaltzea eta horrekin batera gutun bat ere
egitea Ministerioari. Gauzak horrela, Kintanajauna igortzea erabaki da. Gutuna ere ida
tziko du zuzendaritzak.

"Premio de las Letras" delakorako Hendrike Knorr jauna izendatu da.

L. Villasanteren hutsartea betetzeko hautagaiak

Hautagaiak aurkezteko azken eguna izanik, honako bi hautagai hauek izan dira
aurkeztuak: Andolin Eguzkitza jauna aurkeztu dute Juan San Martinek, Jose Antonio
Aranak, Xabier Kintanak eta Andres Urrutiak. KoIdo Zuazo jaunaren aurkezle izan dira
Patxi Altuna, Patxi Ondarra eta Miren Azkarate. Haugaia hauek bakoitza bere curri
culum-arekin aurkeztu dira. Bozketa datorren batzarrean izango da.

Hurrengo bilera Jrufiean

Hurrengo bileraren xehetasunak eman zaizkie azkenik euskaltzainei. lrufiean
izango da hilaren azken ostegunean eta ostiralean. Ostegun arratsaldean, Nafarroan eus
karak duen egoerari buruzko jardunaldiak izango dira eta ostiral goizean ohiko batza
rra. Jardunaldien ondorio gisa, mezu bat igorri nahi zaie Nafarroako gizarteari eta agin
tariei.

Armeniako Baskologia katedra

Armenian, hiriburuko unibertsitatean, Baskologia katedra bat zabaldu berri dela
aditzera eman zaie euskaltzainei. Zortzi ikaslerekin eman zaio hasiera eta Sarkisian ira
kaslearen ardurapean izango da.

Eta horrenbestez, ordubiak eta hamarrean amaitutzat eman da bilera.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



EUSKALTZAINDIAREN XII. BARNE JARDUNALDIAK

Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an eta 24an

Euskaltzaindiak aldiro-aldiro egiten dituen bame jardunaldiak izan dira Lekeition
otsailaren 23an arratsaldez eta 24an goizez.

Jardunaldioi hasiera eman die euskaltzainburuak otsailaren 23an, arratsaldeko 4ak
eta laurdenetan. Bilduak:

- 1. Haritschelhar, H. Knorr, P. Goenaga, 1. A. Arana, B. Oihartzabal, A. Urru
tia, P. Altuna, I. Sarasola, P. Charritton, E. Larre, P. Ondarra, 1. San Martin, J.
L. Davant, X. Kintana, A. liUgo, M. Azkarate, J. M. Lekuona, Tx. Peillen eta
J. M. Satrustegi euskaltzain osoak.

- 1. A. Aduriz, G. Aurrekoetxea, R. Badiola, M. Gorrotxategi, J. M. Makatzaga,
I. Segurola eta J. R. Zubimendi, batzorde-idazkariak; 1. L. Lizundia, idazka
riorde-kudeatzailea; 1. 1. Zearreta, ekonomia eragilea; P. Telleria, eragile tekni
karia; I. Kareaga, inforrnatika arduraduna eta A. Okariz, prentsa arduraduna.

Ongietorriaren ondoren, batzordez batzorde aztertu dira gauzak: orain zertan di
ren eta datozen bi urteetarako asmoak eta planak zein diren.

1. Orotariko Euskal Hiztegiaz hitz egin du lehendabizi Iiiaki Segurolak. XIII.
liburukiak dagoeneko kalean izan behar zuen, baina oraindik ez da iritsi. Urtarrilaren
22tik prest egon da liburua, baina ezin izan da eraman inprimategira. Aurreko liburu
kietan ageri diren hitzekiko loturak (perde -> berde, adibidez) markatzeko programa
bat pasatu behar zaio zerrendari. Baina material hori ez dio Aurten Bai-k pasatu ba
tzordeari.

Bilduek hainbat argitasun eskatu dituzte, baina atzerapena zuzentzea zail ikusten
da. Ibon Sarasolaren hitzetan Aurten Bai-ren kontuari ez diote irtenbiderik ikusten.

2. Hiztegi Batuko lantaldeaz mintzatu da ondoren 1. A. Aduriz jauna. Une ho
netan Hiztegi Batuaren "bigarren itzuliko" forrnak proposatzea da lantaldearen xede
nagusia, zerrenda horretako hitzen adieraz eta erabileraz argitasunak eskainiz behar de
nean.

Bestalde, metodologiaz eta lan-egutegiaz aurreko jardunaldietan agindutakoa ongi
betetzen ari direla esan duo 2001. eta 2002. urteetan l-z arteko hitzetara iritsiko baita
prestalana. Hala ere, ba omen da agindu bai baina bete ez dutenik, hots, euskaltzainei
eta gainerako iritzi-emaileei helarazi behar zitzaizkien proposamenak. Hauek atzera
tzea erabaki zen lehendik euskaltzainek eskuartean zuten lanarekin eta materialarekin
nahasterik ez sortzeko. Kontua da joan den uztailean banatu zela bigarren itzuliko a-
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amuzki partea. Ondoko hilabeteetan egingo da zati gehiagoren banaketa. Hurrengo itzu
lian pentsatzen hastea ere ez dute baztertzen lantalde honetako kideek.

EEBS zertan den galde egin da elkarrizketaren haritik. Patxi Goenagak erantzun
du, Euskaltzaindiak UZEI-rekin duen hitzarmenaren arabera, dagoeneko SGML for
matura pasatuta dagoen corpus-zatia kontsultagai izan daitekeela. Oraindik ez da ze
haztu erabat kontua, zeren Gramatika batzordearentzat behintzat egokiago zela zirudien
CDROM bidez ematea sarean "esekitzea" baino.

3. Gramatika batzordearen berri eman du ondoren batzorde idazkarl den Jesus
Marl Makatzaga jaunak. Une honetan EGLU Vlliburukia prestatzen ari dira: aditz jo
katuzko adberbio-perpausak aztertzen dira hemen: kausa, helburu, modu, denbora, kon
tzesio, baldintza eta horrelakoak. Liburuki hau 2003. urtean egon liteke kalean.

Hortik aparte, araugaiak prestatzen eta hizkuntza kontsultei erantzuten ere izan
go du lana batzordeak.

4. Ondoren, EHHA-ren izenean Gotzon Aurrekoetxeak hitz egin du, zenbait iru
di eskainiz ordenagailuaren bidez. Datuen informatizazioari dagokionez, lanaren bost
ataletatik hiru eta laurden edo daude informatizatuta. Datuen lanketari eta mapagintzari
begira, berriz, lehen bi liburukiak prest daude argitaratzeko. Orotara 10-12 liburuki
izango dira.

Datozen bi urteetarako honela planteatu dute lana: 2002.aren erdialderako amai
tuko da 4a deitu atalaren informatizatzea eta 4b-rekin hasteko moduan izango dira. Ho
rrek esan nahi du atal bat eta erdi geldituko zaiela eginkizun 2002. urtearen amaieran.

5. Onomastika batzordearen berri eman du batzorde idazkari den Mikel Gorro
txategik. 2001-2002 epean gauzatzeko dituzten egitasmoak aipatu ditu: Arabako Hego
Mendebaldearen toponimiaren azterketa amaitzea; barrendegietako (Trebifio eta Tur
tzios) herri izendegiak lantzea; EUDEL-ckiko hitzarmenetik sortutako lanak, izendegi
berezituak osatzea, adibidez; Administrazioaren eskariei erantzutea eta exonomastika
lantzea, besteak beste. Zenbait argitalpen ere begiz joak dituzte.

6. Literatura batzordearen berri eman du Joan Mari Lekuonak. Batetik, litera
tura hiztegia lantzen dihardute. Eta, bestetik, herri literatura mailan ere segitzen dute
beren jardunaldiak eta bilkurak egiten.

7. Jagon sailari dagokionez, Jose Ramon Zubimendik azalpen argigarria eskaini
du JAGONET egitasmoari buruz, zer den, nola funtzionatzen duen eta abar. Demo txi
ki bat ere egin du, jendeak ikus dezan egiatan nolakoa izango den Euskaltzaindiak es
kainiko duen zerbitzu garrantzitsu hori.

Sail horretako sustapen batzordearen zereginei buruz, berriz, Andres Urrutia Ja
gon sailburuak eman duo TAALUNIEri buruzko jardunaldiak antolatuko dituzte. Bes
tetik euskararen estatusari buruzko legeria aztertzea eta hizkuntza eskubideei buruzko
materialak biltzen joatea dute helburu. Azkenik, ponte izendegiaz bake-justizia arloan
ere Ian egiteko asmoa agertu dute.

8. Azkue Biblioteka batzordearen eginkizunak zertan diren azaldu du Jose An
tonio Aranak. Katalogatze lanetan dihardu bibliotekak eta Ian horrek sortzen dituen ara
zoez Ian egin behar du batzordeak (gaiak, terminologia, izendegi arazoak, ...). Katalo
gatzeari berari dagokionez, 2001. urtean Lacombe-ren biblioteka katalogatuko da eta



290 EUSKERA - XLVI, 2001, 1

Azkue Bibliotekako aldizkariak eta liburutegira iristen diren Ian berriak ere baL La
combe-ren bibliotekako lanik interesgarrienak digitalizatu ere egingo dira, gainera. Hu
rrengo urtean, berriz, Euskera aldizkaria katalogatzea espero dute. Halaber, antzinako
ondarearen katalogatzeari ere ekingo diote.

9. Argitalpen batzordeak esku artean dituen lanez aritu da Ricardo Badiola jau
na. Ohiko materialen argitaratzeaz gainera, webguneak sor ditzakeen aukerez ere ar
duratu beharko dela adierazi duo

* * *
Ostiraleko jarduna hemen amaitu da, arratsaldeko zortziak eta laurdenetan.

Larunbatean, goizeko bederatziak eta erdietan ekin dio lanari Euskaltzaindiak.
Bilduak:

- J. Haritschelhar, H. Knorr, P. Goenaga, J. A. Arana, B. Oihartzabal, A. Urru
tia, P. Altuna, 1. Sarasola, P. Charritton, E. Larre, P. Ondarra, J. San Martin, J.
L. Davant, A. liUgo, M. Azkarate, J. M. Lekuona, Tx. Peillen eta J. M. Sa
trustegi euskaltzain osoak; eta J. L. Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea; J. J.
Zearreta, ekonomia eragilea; P. Telleria, eragile teknikaria eta A. Okariz, pren
tsa arduraduna.

Euskara Batuko batzordearen ibilbideaz gogoeta egitea eta batzordeak berritzea
zen helburua.

10. Euskara Batuko Batzordearen izaeraz eta eginkizunaz gogoeta egiteko or
dua iritsi dela uste izan dute zenbait euskaltzainek. Argi dago, nolanahi ere, oraingo
martxan zail izango dela Euskaltzaindiak gizartearen aurrean duen erantzukizunari be
har bezala aurre egitea.

Bigarren itzulirako hogei mila hitz sartu nahi badira, hilean bostehun hitz behar
ko lirateke aztertu. Horrela, lau urtetako lana izango luke Euskaltzaindiak. Arazoa da
nola helarazi 500 hitz horiek euskaltzainen eskuetara. Norbaitek bi eguneko bilkurak
egitea ere proposatu du, baina hori gaur gaurkoz ezinezko ikusten da.

Prozeduraz luze hitz egin da. Orain arte onartutako planean ez da erraz ikusten
lau urtetan nola burutu daitekeen Ian hori. Orain arteko prozedura luzeegia eta kon
plikatuegia ikusten da:

1) Hiztegi Batuko Lantaldea -> 2) Euskara Batuko batzordea -> 3) Osoko Bil
kura -> 4) Euskaltzainen oharrak -> 5) Euskara Batuko batzordea -> 6) Osoko
Bilkura.

Baina bide horretan Euskara Batuko batzordea erabat deuseztea ere ez dirudi oso
egokia denik. Uste hori azaldu dute behintzat euskaltzain gehienek piztu den eztabai
dan.

Azkenean, honako eskema hau onartu da:

1) Hiztegi Batuko lantaldea (+ Miren Azkarateren oharrak) -> 2) Osoko Bilku
ra (hona etorriko lirateke lantzen diren zerrenda bereziak ere, zuzenean) -> 3) Eus
kaltzainen oharrak -> 4) Euskara Batuko batzordea -> 5) Osoko Bilkura.
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Ez dago oso garbi sistema honek behar bezala funtzionatuko duen. Horregatik,
proba gisako bat egingo da: 300 hitzeko zerrendekin hasiko da Euskaltzaindia eta sei
hilabeteko epea emango dio bere buruari. Proba garai horretan behintzat Euskara Ba
tuko batzordeak segituko luke bere zereginetan, nahiz eta Ian hori gehienbat birtuala
(internet bidez, alegia) izan daitekeen.

Honekin batera, Euskara Batuko batzordeari kide bat gehiago eranstea onartu da:
H. Knorr.

Gero, P. Goenagak eskatu du Miren Azkaratek bere gain hartu duen Ian horretan
laguntzaile gisako norbait izendatzea, Jose Antonio Aduriz bat, esaterako. Onartu da
eta behar diren urratsak egingo dira laguntza hau bideragarri izan dadin.

Ondoren mahaigaineratu den galdera izan da ea onartutako prozedura horrek hiz
tegi kontuetatik kanpo ere balioko duen. Eztabaidatu ondoren bozkatu egin da: 8 boto
izan dira ezetz erantzun dutenak, 6 baietz erantzun dutenak eta lau zuri. Beraz, hizte
gi kontuetatik kanpo Euskara Batuko batzorde horrek ez du egitekorik izango: propo
samenak zuzenean iritsiko dira batzordeetatik euskaltzainen eskuetara.

lido honetatik, Andres Ifiigok honako eskari hau egin du: Madrileko Instituto Ge
ogrMico Nacional delakotik egindako kontsuIta hartan zenbait kontu aski badaezpada
ko edo izan Iitezkeela. Bereziki, ibar hitzarekin ikusten du arazoa. Izan ere, Arangu
rengo ibarra esaten da. Horregatik, Onomastika batzordeak kontua hobeki ikusi arte
Euskera-n ez argitaratzeko eskatu duo Onartu da proposamena

Batzordeak eraberritzea

Jardunaldietako eginkizun nagusietako bat batzordeak eraberritzea izaten da. BiI
kura honetan onartu diren aldaketak edo eraberritzeak gutxi izan dira, batzordeek, fun
tsean, orain arteko osaera berarekin segitzea erabaki baitu Euskaltzaindiak. Eraberri
tzea honela egin da:

1. Orotariko Euskal Hiztegian ez da aldaketarik.

2. Hiztegi Batuko lantaldcan Piarres Charrittonek uko egin dio bere postuari eta,
haren ordez Charles Videgain proposatu da, berak nahi izanez gero.

3. Gramatika batzordean ez da aldaketarik.

4. Dialektologia batzordean ez da aldaketarik.

S. Onomastika batzordean, H. Kn6rrek utzi egin du burutza. Andres lfiigok har
tzea proposatu da eta onartu. Amaia Usabiaga izendatu da batzordekide. Jean-Baptiste
Orpustan batzordekide izatetik aholkulari izatera pasatu da. Bestalde, Patxi Ondarra,
Elena Martinez de Madina eta Hector Iglesias aholkulari izendatu dira. Aholkulari iza
teari utzi diote, berriz, Roldan Jimeno Arangurenek eta Eugenio Riafiok.

6. Herri Literatura azpibatzordean ez da aldaketarik.

7. Literatura Ikerketa azpibatzordean Karlos Otegik idazkari izateari uzten dio
eta haren lekuan Lourdes Otaegi izendatu da. Luis Mari Mujikak batzordekide izatea
ri utzi dio, eta batzordekide berri hau izendatu da: Ur Apalategi.

8. Euskara Batuko batzordean H. Knorr izendatu da batzordekide.



292 EUSKERA - XLVI, 2001, I

9. Corpus batzordean Miren Azkaratek utzi egin dio burn izateari eta haren le
kuan A. Urrutia izendatu da.

10. Corpuseko Euskalkien lantaldean ez da aldaketarik.

11. Corpuseko Komunikabideen lantaldean ez da aldaketarik. Ez da jarriko ko
munikabideen ordezkarien izenik.

12. Sustapen batzordean, ez du batzordekide izaten jarraitzen P. Goenagak, Ara
bako ordezkari izateari utzi dionez gem, eta J. San Martin eta J. L. Lizundia aholku
lari izendatu dira.

13. Argitalpen batzordean, P. Altunak batzordekide izateari utzi egin dio. Zu
zendaritzako kideez gain, J. San Martin eta Miren Azkarate izendatu dira.

14. Azkue Biblioteka batzordean ez da aldaketarik.

15. Lege azpibatzordean Jon Castaiiaresek utzi egin dio kide izateari eta J. A.
Arana Martija izendatu da.

16. Ekonomia azpibatzordean: ez da aldaketarik.

Eta ordu bata laurden gutxiagotan amaitutzat eman dira Euskaltzaindiaren XII.
Bame Jardunaldiak



AGERIKO BATZARRA

Iruiiean, 200I.eko martxoaren 29an

Nafarroan euskarak bizi duen egoeraren aurrean Euskaltzaindiak batzar berezia
antolatu du Euskara Nafarroan izenburupean. Jardunaldi horretara euskaltzainei ez ezik
euskalgintzan dihardutenei ere dei egin die Euskaltzaindiak. Hona hemen bildu diren
euskaltzainen izenak: J. Haritschelhar, H. Knorr, P. Goenaga, 1. A. Arana, B. Oihar
tzabal, A. Urrutia, P. Altuna, M. Azkarate, P. Charritton, 1. L. Davant, A. HUgo, X. Kin
tana, E. Larre, J. M. Lekuona, F. Ondarra, Tx. Peillen, 1. San Martin, 1. M. Satrustegi
eta P. Zabaleta. Euskaltzain oso hauez gainera, J. M. Jimeno Jurio euskaltzain ohorez
koa eta J. Cortes Izal, J. L. Lizundia, P. Salaberri eta J. J. Zearreta urgazleak ere bil
du dira.

Bilkura arratsaldeko seietan hasi da. Mahaiburu Jean Haritschelhar jauna izan da,
hizlari gisa parte hartu dutenak lagun zituela.

Euskaltzainburuaren agurraren ondoren, Jose Ma Satrustegi euskaltzainak hartu du
hitza "Nafarroako euskararen azkenaldiko historia" gai hartuta. Euskaraz hitz egin du
lehenbizi, gaztelaniaz ondoren.

Bigarren hizlaria Andres liUgo euskaltzain eta Nafarroako ordezkaria izan da.
"Euskararen egungo egoera Nafarroan" izan da aztertu duen gaia.

Ondoren, Andres Urrutia eta Patxi Zabaleta euskaltzainen artean aurkeztu duten
txostena etorri da: "Euskara Nafarroan, legearen ikuspegitik".

Azkenik, Juan San Martinek eskaini du berea: "Giza eskubideak, era orokorrean
eta hizkuntzaren arloan".

Ondoren zenbait galde-erantzun izan dira (agintariei dei egin zaien ala ez, zein
izango diren Euskaltzaindiaren ekintzak, etab.) eta zortziak laurden gutxitan amaitutzat
eman da ekitaldia.



EUSKALTZAINDIAREN BATZAR BEREZIA

lrunean, 2001.eko martxoaren 29an

"Euskara Nafarroan" izenburupean egindako ageriko jardunaldiaren ondoren,
i1untzeko zortziak eta laurdenetan, Euskaltzaindiak batzar berezi bati ekin dio lrufieko
Gurutze Plazako Institutuan.

Honako hauek bildu dira: l Haritschelhar, H. Knorr, P. Goenaga, lA. Arana, B.
Oihartzabal, A. Urrutia, P. Altuna, P. Charritton, J. L. Davant, A. lfiigo, X. Kintana, E.
Larre, J. M. Lekuona, F. Ondarra, Tx. PeiIlen, l San Martin, l M. Satrsutegi eta P.
Zabaleta euskaltzainak eta 1. L. Lizundia idazkariorde-kudeatzailea.

Batzar gai bakarra honako hau izan da: Euskarak Nafarroan bizi duen egoeraren
aurrean adierazpena prestatzea.

Testu-zirriborro bat aurkeztu da eta atalez atal aztertu eta eztabaidatu da. Azke
nean, abo batez onartu da testua honako izenburuarekin: Euskararen egoera Nafarro
an. Euskaltzaindiaren adierazpena. Testuak gaztelerazko bertsioa ere izango du eta bai
ta frantsesezkoa ere. Bestalde, Nafarroako gizarteari ez ezik, agintari eta erakunde
ofizialei eta akademikoei, Espainiakoei zein Europakoei eta nazioartekoei, zabaltzeko
asmoa agertu da.

Batzarra gaueko hamarrak laurden gutxitan eman da amaitutzat.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



Iruiiean, 2001.eko martxoaren 30ean

J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
H. Knorr, buruordea,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
B. Oihartzabal, Iker sailburua,
Andres Urrutia, Jagon sailburua,
P. Altuna,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
A. liUgo,
X. Kintana,
E. Larre,
1. M. Lekuona,
F. Ondarra,
1. San Martin,
J. M. Satrustegi,
eta
Patxi Zabaleta
euskaltzainak,
eta J. L. Lizundia, idazkariorde-kudea
tzailea eta
J. J. Zearreta, ekonomi eragilea

lrufieko ordezkaritzan bildu da Euskal
tzaindia, 2001.eko martxoaren 30ean, hi
leroko batzarra egiteko. Bilera goizeko
bederatziak eta erdietan hasi da. Bildu di
ren euskaltzainen izenak ezkerreko zuta
bean jasoak ageri dira. Ezin etorria adie
razi dute Xabier Diharcek, Txomin
Peillenek, P. Salaburuk, 1. Sarasolak eta
A. Zavalak.

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Ohartxo bana egin dute P. Altunak eta J.
A. Aranak. Lehenak, goizeko bilkurako
parte hartzaileen artean bere izena ager
tzen ez delako. Bigarrenak, arratsaldeko
bilkuran, Azkue Bibliotekari buruz esaten
dena osatzeko: Lacomberen biblioteka
katalogatu ez ezik, lanik interesgarrienak
digitalizatu ere egingo direla aditzera
ematea eskatu duo

Ohar hauekin, ontzat eman dira otsaileko
bi agiriak.

Mailegua

Idazkariak Zuzendaritzan hartutako erabakiaren berri: Herri aginteengandik jaso
beharrekoa oraindik jasotzeke dagoenez, berehala egin beharreko ordainketei aurre egin
ahal izateko mailegu bat eskatzea. Hogei miloikoa izango da eta diruzainari emango
zaio ahala mailegu hori bidera dezan.

Hizkuntza arauak.

Gramatika: -(e)n / (e)lako.

Patxi Goenagak zenbait xehetasun eman ditu arauaren asmoa zein den argitzeko.
Xabier Kintanak galde egin du ea ez ote litzatekeen komeni bi atzizki horien artean
bati lehentasuna ematea, -(e)lako baita maizenik erabiltzen dena. Azken batean, -eran
tzun zaio- arauaren xedea ez da --{e)n eta -(e)lako-ren artean dagokeen desberdintasu
na argitzea, izenaren osagarri diren perpausetan euskara baturako forma onartuak zein
diren finkatzea baizik. Eztabaida labur baten ondoren ontzat eman da araua.
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Hiztegi Batua: a-aberats zerrendako abadira hitzaz.

Hitz hau dela eta, aurreko bilkuran txosten bat ekarriko zela agindu zen. Miren
Azkaratek ekarri du txosten hori, baina jarraitu beharreko metodoari buruzko kezka
eman du aditzera: banan-bana egin beharrean modu sistematikoagoan egitea komeni
ko litzateke. Hiztegi Batuko lantaldeak egin lezake Ian hori. Lan sistematiko horren
xedea zerrenda bereziak osatzea izango litzateke gero Euskaltzaindiaren eskuetan jar
tzeko. Bidezko ikusi da proposamena. Horregatik, oraingoz, abadira hitza ez da ze
rrendan sartuko. Gero, arrain, hegazti, eta abarren zerrenda osatzen denean ikusiko da
zer egin.

Aberatsaile-abolizionista zerrenda.

Oharrak aztertzeari ekin aurretik, Azkarate andreak emandako epeak errespeta
tzeko eskatu die euskaltzainei. Hori egin ezean, zail gertatuko zaio Euskaltzaindiari
ezarritako epeak betetzea.

Ondoren, aurkeztu diren oharrak aztertzeari ekin dio Euskaltzaindiak.

Satrustegi jaunak egindako oharra -abere xehe azpisarreraren parean abere larri
ere sartzea- besterik gabe onartu da.

H. Knorren oharrak aztertu dira gero.

abere buru sartzea ez da onartu abelburu jadanik sartua baitago. Knorr jaunak
erretiratu egin du azkenean oharra.

abesti, abestu sarrerak direla eta, ohargileak kanta eta kantatu hobestea eskatzen
duo Hitzok jadanik arautuak daudela erantzun zaio eta hobespen markarik gabe arau
tuak, hain zuzen. Kintanak ere, Knorrekin bat, bereizketa egitea nahi luke. Satrustegi
jaunak adierazi du honek beldurra ematen diola, horrela ezina gertatuko baita erabaki
tako 300 hitzak onartzera iristea. Ez da onartu Knorren jaunaren oharra.

Abesbatz izenaren ondoan ere koru nahiago luke Knorrek. Lehengo arrazoi be
rengatik, ez da onartu.

abian sarreran, adibideak garbi utzi beharko omen luke abian + izan behar due
lao Miren Azkarateren aburuz, jasotako adibideek aski garbi uzten dute laguntzaileak
zein izan behar duen. Dena dela, bi adiera bereiztea onartu da: lehenbizikoa, jadanik
ematen dena, adibide eta guzti. Eta bigarrenean 'berehala' esan nahi duela adieraziko
da, Oxobiren adibide bat emanaz.

abiadura hitza [par. eta Naf soilik ote den zalantzan jartzen du ohargileak. Hala
ere, horrela arautua dago jadanik. Ohargilearen aburuz, bestalde, abiadura-palanka be
zalakoak ez dira egokiak, abiadura hitzarentzat onartua den adierarekin ez baitator bat.
Nahiago luke, agian, joanera edo. Euskara Batuko batzordeak Hiztegi Batuko lantal
dearen proposamena bere egiten duela adierazi du M. Azkaratek, zerrendatik abiadu
ra-kaxa kenduz. Bozkatu da eta Euskara Batuko batzordearen oharra onartu da, 15 bo
torekin. Knorr jaunarena, beraz, ez da ontzat eman.

Abiadura kontu hauekin Etxepareren obra aipatu denez, Charritton jauna kexu
agertu da idazle haren obra guztiak ez daudelako corpusean sartuak. Sartzea lortu be
harko litzatekeela uste duo
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Abiamen sarrerarako ohargileak proposatzen duen adibidea ez da onartu. Bestal
de, Zah. marka kentzea erabaki da.

Abiatu-rentzat, aditz iragankor gisa, onartu da ohargileak proposaturiko adibidea
sartzea: "ikerketak abiatu dituzte".

Abikultura ez sartzea onartu da.

Andres Urrutiaren oharrak aztertu dira ondoren.

Abere-rentzat zenbait azpisarrera proposatzen ditu Urrutia jaunak:

abere beltz azpisarrera sartzeko proposamena, eztabaidaren ondoren, erretiratu
egin du azkenean proposatzaileak.

abere hiltegi sartzea ez da onartu: aski da hiltegi sarrerarekin. Beraz, ez da onar
tu oharra.

abere azoka deja eta ere eztabaida piztu da. Hitzak, euskal morfologia legeen ara
bera, inolako oztoporik ez badu ere, ez da hiztegian sartu beharrekotzat ikusi.

abere lapur sartu ala ez bozkatu da: 9 aIde, 1 kontra. Beraz, abere(-)lapur sartu
ko da.

Aberrante albora utzi da, gero alorkako zerrenda berezietan etor daitekeen hitza
baita.

Aberrigabezia hitzari leku egitea eskatzen du ohargileak, aberri hitzaren familia
osatze aldera eta aberrigabe-ren haritik tiraka. Aberrigabe onartua badago ere, ez da
esaten zer esan nahi duen. Nolanahi ere, inon ez da esaten hitz horren esanahia 'apa
trida' denik. Horrenbestez, hitz horren adiera argitzea arazo izanik, horren gainean bes
te hitz bat ematea, inongo lekukotasunik gabe, arazoa konpondu beharrean bikoiztea
izango Iitzatekeela esan zaio ohargileari. Eztabaida luze eta norako argirik gabearen
ondoren, ohargileak erretiratu egin du proposamnea.

Aberri-etsai ez da onartu.

Abertimendu: eztabaida luzearen ondoren honako hau onartu da: abertitu: Herr.
h. ohartarazi, jakinarazi, abisu eman. Abertimendu Ipar. eta Herr. h. abisu.

Abiazio maileguarentzat ordain hobeak proposatuko lituzke ohargileak, baina, az
kenean, ohar hau ere erretiratu egin du Urrutia jaunak.

Abiltasun sartzeko eskaria ere ohargileak berak erretiratu duo

Abolizio hitza sartzea onartu da, sinonimotzat ezeztatze emanaz. Abolitu hitza
rentzat ere gauza bera onartu da.

Abollagarri-agertze zerrenda aurkeztea.

Azkarate andreak hurrengo bilerarako aztergai izango den zerrenda (abonagarri
agertze) aurkeztu duo Dokumentua ongi ulertzeko beharrezko diren oharrak azaldu ditu:
10 puntuko Jetretan ematen direnean esan nahi du ezer ez deJa aJdatzeko. 'EArau' esa
ten badu, zerbait gehitzen dela esan nahi duo Gainerakoetan, euskaltzainek jadanik es-
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kuetan duten duela hilabete batzuetako txosteneko oharrak ere kontuan hartu behar dira.
Izartxoa ezartzeak hitza sartzeko dela esan nahi duo

Jagonet-eko galdera. Haserrearazi, narritatu. Haserrearazi da gure nahia.

Luis Villasante euskaltzainaren hutsartea betetzeko bozketa.

Ordezko botoak zituzten euskaltzainek beren ahalak aurkeztu dituzte lehenbizi.
Hauen balioaz eztabaida labur bat izan da. Ordezkapen guztien bidezkotasuna onartu
ondoren, bozketa egin da. Zenbaketak honako emaitza hau izan du: Andolin Eguzki
tza jaunaren aldeko izan dira hamahiru boto. Koldo Zuazoren aldeko, berriz, hamar.
Horrenbestez, Euskaltzaindiaren erregelen arabera, Eguzkitza jauna gertatu da euskal
tzain berri hautatua, lehen itzulian nagusitasun osoa erdietsi baitu.

Prentsaurrekoa.

Ondoren, Euskaltzaindiak Nafarroan euskarak bizi duen egoeraz adostutako adie
razpenaren azken irakurketa egin da, kazetarien aurrean irakurri aurretik. Gero eten
egin da bilkura. Hamabietan prentsaurrekoa izan da. Komunikabide ugari bildu du eki
taldi honek. Euskaltzainburuak irakurri du euskarazko testua eta Jagon sailburuak gaz
telaniazkoa. Ondoren, galde-erantzunen tartea ireki da. Kazetariek egindako itaunei Ja
gon sailburuak erantzun die.

Hamabiak eta hogeitabostean berriro lanari ekin dio batzarrak.

2000. urteko kontu errendapena.

J. J. Zearretak eman ditu 2000. urteko kontu errendapenari buruzko xehetasunak.
2000.eko aurrekontua berezia gertatu dela esan du, informatika ezarpena dela eta. Es
katutako argitasunak eman ondoren, ontzat eman da aipatutako kontu errendapena.

Eskuartekoak

Kulturaren Euskal Kontseilurako ordezkaria izendatzea.

Kultura sailburuaren eskariz, sortu berri duten Kulturaren Euskal Kontseilurako
Euskaltzaindiaren ordezkari izango dena izendatzea onartu da. Juan San Martin pro
posatu du Zuzendaritzak. Onartu da proposamena.

Datorren hileko bilkurez.

Euskaltzainburuak gogorarazi du hurrengo bilkuran omenduko direla hil berri di
ren euskaltzainak: L. Villasante euskaltzainburu ohiaren hil berri txostena J. San Mar
tin euskaltzain osoak irakurriko du; Mariano Izeta euskaltzain ohorezkoarena Pascual
Rekalde jaunak; Pedro Pujana euskaltzain ohorezkoarena P. Uribarren euskaltzain ur
gazleak eta Bitoriano Gandiaga euskaltzain ohorezkoarena, Juan Mari Lekuona eus
kaltzain osoak.

Hirurak hogeita bost gutxitaneman da amaitutzat bilera.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak .
Patxi Goenaga
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J. Haritschelhar, euskaltzainburua,
P. Goenaga, idazkaria,
J. A. Arana, diruzaina,
B. Oihartzabal, Iker sailburua,
Andres Urrutia, Jagon sailburua,
P. Altuna,
M. Azkarate,
P. Charritton,
J. L. Davant,
A. Eguzkitza,
A. liUgo,
X. Kintana,
E. Larre,
J. M. Lekuona,
F. Ondarra,
Tx. Peillen,
J. San Martin,
J. M. Satrustegi eta
Patxi Zabaleta euskaltzainak,
eta J. L. Lizundia idazkariorde-kudea
tzailea.

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan bildu da
Euskaltzaindia, 2001.eko apirilaren 27an,
hileroko batzarra egiteko. Bilera goizeko
hamarrak eta laurdenetan hasi da. Ezke
rreko zutabean jasorik ageri dira bilduen
izenak. Ezin etorria adierazi dute Xabier
Diharcek, H. Knorrek eta I. Sarasolak.

Aurreko batzar-agiriak onartzea

Oharrik gabe onartu dira martxoko hiru
agiriak.

Euskaltzain berriari ongi etorria

Lanari ekin aurretik euskaltzainburuak
ongi etorria egin dio Andolin Eguzkitza
euskaltzain berriari.

Hizkuntza arauak: Hiztegi Batua

1. Aberatsaile-abolizionista zerrendan zintzilik utzitako hitzak: abialdi, abiaraz
Ie, abertitu eta abisu.

Eztabaidan dago abertitu-ren sarreran abisu eman adiera eman ala ez. Eta, ho
rrenbestez, abisu eman azpisarrera behar den ere eztabaidan dago. Abisu eman azpisa
rrera ez ematea erabaki da. Abertitu-ren sarreran, berriz, abisatu ere emango da adie
ren artean.

Abialdi-ri buruz, EEBS-eko datuak eman dira. Esanahiari buruzko eztabaida txi
ki baten ondoren, hitza zerrendan uztea erabald da.

Abiarazle sartzea onartu da. Adibide gisa, Windows abiarazlea jasoko da. Abia
tzaile hitza, berriz, kendu egingo da zerrendatik.

2. Abonagarri-agertze hitz-zerrrenda.

Euskaltzainen oharren azterketari ekin aurretik, Miren Azkaratek hurrengo ze
rrendaren buruan datozen oharren azalpena egin duo Hemendik aurrera kontuan hartu
beharreko oharrak dira eta aurreko batzarrean onartutakoaren arabera, zerrenda-zati
guztiek eramango dute hasieran ohar multzo hori.
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Lehenbizi, Satrustegi jaunaren oharrak jarri dira mahai gainean.

Aborrezitu hitza dela eta Miren Azkaratek Zah. marka ezartzea eskatuko luke,
onenean ere. Hala onartu da: Zah., 'gaitzetsi, zapuztu, higuindu' gisa emango da.

Aborritu hitzaren ustezko adieraz izan da ondorengo eztabaida. Ea aborrezitu-ren
baliokide den ala ez, eta abar. Azkenean botoetara jo da. Biak, aborritu eta aborrezi
tu, kentzearen aldeko agertu dira bederatzi euskaltzain. Aborrezitu atxikitzearen aide,
bost. Beraz, biak zerrendatik kanpo utzi dira.

Absolbizio sarrera onartu da: Zah. 'absoluzioa'. Aralarko absolbizio eguna.

Adaro hitza hiztegietan ageri da. Sartzea onartu da, 'hortzik gabeko eskuare mo
dukoa, ikuilu eta abarrak garbitzkeo erabiltzen den tresna' adierarekin.

Adobe hitzaz txostena ekarri da. Nazioarteko hitza denez, sartzea onartu da. Tekn.
markarekin joango da.

Adobo hitzaren aurrean adobo/adobu zalantza sortu da. Azkarate andreak pro
posatu du sortu berria den lantaldearen iritzia eskatzea, batetik, hitza sartu ala ez eta,
bestetik, zein formatan sartu erabakitzeko. Geroko utzi da, hortaz.

Agai: 'haga luzea' adierarekin ontzat emateko puntuan egon da batzarra. Gero h
rekin ala gabe behar duen eztabaida luzea sortu da eta azkenean ez sartzea erabaki da.

Afarrasta ez da onartu.

* * *
Ohar hauen ondoren, Ondarra jaunarenak eztabaidatzeari ekin diote euskaltzaiek:

Aditu-ren eratorriak 'entzun' ala 'ulertu' adierarekin lotzen diren erabakitzea es
katzen duo Erantzun zaio gehienetan adierazia dagoela lotma hori. Zemahi gisaz, kon
tua geroko uztea erabaki da.

Adrendu eta adrendu hartu hitzetan delako "g. er." oharra kentzea erabaki da.
Adrendu hartu-rentzat 'era hartu' esanahia emango da. Adibide gisa, berriz, honako
hau: Makina berriari adrendu hartu dio.

Afari-lege azpisarrerarako adibide baten bila jardun dute euskaltzainek. Azkenean,
adiera argitzeko 'afari arina' dela esango da. Eta adibide gisa, afari-legea egin dugu

* * *
Xabier Kintana jaunak aurkeztutako oharren eztabaidari ekin zaio ondoren.

Abordatu-ren ondoan abordaje eta abordatze-ri ere leku egitea eskatzen du ohar
gileak. Abordatze sartzea onartu da, baina abordaje hurrengo itzulirako uztea hobeki
ikusi da.

Abrelata erdaratiko maileguaren ordain egokitzat irekigailu proposatzen du Kin
tanak. Miren Azkaratek nahiago du, berriz, poto-irekitzeko moduko bat. Eztabaida lu
zea piztu da. Azkenean, (poto- )irekitzeko hitza sartzea erabaki da. Gero aipatu den bes
te kontua da ea abrelata hitzak berak, bere izar eta guzti, agertu behar duen ala ez.
Zenbaitek uste du hitz horri ez zaiola sarrerarik zor. lrizpide gisa, OEH-n edo litera-
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turan ageri den hitza balitz, sartzekoa litzateke, bestela ez. Horren arabera, abrelata ez
sartzea erabaki da.

Abrigo-ren ordaintzat Hiztegi Batuko batzordeak proposatzen duen beroki baino
nahiago lituzke ohargileak gaineko eta soingaineko. Hala ere, bi hitz horiek jadanik
arautuak ditu Euskaitzaindiak. Azkenik, "Heg. h. beroki" ematea onartu da.

Accesit sarrerari bumz, forma egokituan eman ala ez eztabaidatu da. Azkenean,
latinez bezaia ematea onartu da: accessit.

Hemen hiztegi kontuak utzi eta eskuartekoei ekin diete euskaltzainek.

Eskuartekoak.

1. Eguneroko Hitzen Lantaldea osatzeko Miren Azkarateren proposamena

Hiztegi Batuko bigarren itzulia osatzeko izendatu zen Eguneroko Hitzen Lantal
dea kide berriz osatzeko proposamena ekarri du Miren Azkaratek. Iparraldetik Xan Ot
habum proposatu duo Horrez gainera, Paskual Rekalde eta Alex Bengoetxea nafarrak
eta Igone Etxebarria bizkaitarra ere proposatu ditu. Ontzat eman dira izenok.

2. Kintanaren berriematea Liburuaren Zuzendari Nagusiarekin Madrilen izandako bileraz.

Itzuipen-sariak direla eta, orain arte izan diren gorabeherak konpontze aldera,
Euskaitzaindiak gutun bat helarazi zion Liburuaren Zuzendari jaunari. Xabier Kinta
nari, bestaide, epaimahaikide izendatua izan zenez, sariketaren arduradunekin harre
manetan jartzeko eskatu zitzaion. Izandako elkarrizketen berri eman du bere txostene
an Kintana jaunak.

3. Webguneko edukien mantentzeaz

P. Goenagak aurkeztu du Iiiaki Kareagak prestatu eta Zuzendaritzan onartutako
txostena. Webgunearen mapa eta edukiak eguneratzeko prozedura finkatzea da helbu
ma. Funtsean, informatikariaren zuzeneko solaskidea idazkaria eta honen agindupean
egongo den eragile teknikaria izango dira. Ontzat eman da proposamena.

4. OEHko bulegoen Ian kudeaketa.

Ondoren, Lizundia jaunak Orotariko Hiztegiarendako prestatzen ari diren bulego
berriak zertan diren azaidu duo Lanak aurrera doaz eta maiatzaren azken alderako dena
prest izatea espero da.

5. Sarasolaren ordezkapena xv. Biltzarreko batzordean

Sarasolak bere dimisioa aurkeztu du, arrazoi pertsonalengatik, XV. Biltzarrean zi
tuen betebeharretatik. Ondorioz, batzorde akademikoan utzitako hutsunea betetzeko, H.
Knorr jaunaren izena proposatu du Zuzendaritzak eta hala onartu da:

6. Euskaltzaindiaren diru egoera

1. A. Arana diruzainak azaldu du zein den egoera. Urtarrilean jaso beharrekoak
beti atzeratu egiten dira eta aurten ere hala gertatu dela adierazi duo Herri-aginte guz
tiek sinatu ezean ezin omen da ordainketarik egin. Horrek oraindik atzerapen handia-
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goa dakar, Nafarroako gobemuak atzeratu egin baitu sinadura. Hala ere, azkenean or
dainketa horiei ekiteko bidea aurkitu omen da. Jaurlaritzatik etorri behar zuen dirua ja
danik iritsia omen da. Gipuzkoako eta Arabako Diputazioek zuzen jokatu omen dute.
Bizkaian bi arazo daudeke: bata diru ekarpena bera. Hau bideratua dago. Bestea, Per
tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaintzeko luzamendua. Hau ere onartua
omen dago. Honek sortzen dituen korrituak Euskaltzaindiak ez omen ditu ordaindu be
harko.

7. Bestelakoak.

Mintzoa argitaletxeak Lingua Navarrorum delako aipamena ageri den testuaren
faksimilea argitaratu du eta ale bat Euskaltzaindiari eman opari gisa, bere estudio eta
guzti. Euskaltzainburuak oparia eskertu duo

Bestalde, Bizkaiko Diputazioak argitara berri duen errepide-mapa berriaren ale
bana oparitu zaie euskaltzain guztiei.

Eta ordubiak eta hamarrean eman da amaitutzat bilera.

Euskaltzainburuak
Jean Haritschelhar

* * *

Idazkariak
Patxi Goenaga



AGERIKO BATZARRA

Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

Bilbon, Plaza Barriko egoitzan, 2001.eko apirilaren 27an, arratsaldeko lau eta er
dietan eman dio hasiera Euskaltzaindiak hil berri diren euskaltzainen omenezko bilku
rari.

Honako jaun-andre hauek bildu dira: J. Haritschelhar euskaltzainburua, P. Goe
naga idazkaria eta J. A. Arana diruzaina mahaian, eta Befiat Oihartzabal, P. Altuna, Mi
ren Azkarate, P. Charritton, J. L. Davant, A. Eguzkitza, A. Ifiigo, X. Kintana, E. Larre,
J. M. Lekuona, F. Ondarra, Tx. Peillen, J. San Martin, 1. M. Satrustegi eta P. Zabale
ta euskaltzainak; 1. A. Retolaza, euskaltzain ohorezkoa; eta 1. A. Aduriz, G. Aulestia,
R. Badiola, S. Garcia Trujillo, M. Gorrotxategi, J. L. Lizundia, P. Uribarren, M. Ruiz
Urrestarazu eta J. J. Zearreta euskaltzain urgazleak. Eta gonbidatuen artean, omenduen
senitartekoak eta adiskide ugari ere billdu da aretoan.

Euskaltzainburuaren hasierako agurraren ondoren, idazkariak hartu du hitza goi
zeko bilkuraren berri laburra emateko. Gero, hilberri txostenak irakurri dira.

Luis Villasante euskaltzainaren hilberri txostena

Luis Villasante euskaltzainburu zenaren omenezko hitzaldia Juan San Martin eus
kaltzain jaunak egin duo Villasanteren bizitzaren eta lanen berri xehea eskaini du hiz
lariak. Lan oparoa Villasanterena. Hein batean, Villasanteren historia Euskaltzaindia
ren historia ere badela aitortu du hizlariak. Euskara batua gauzatzeko orduan, haren
lana guztiz funtsezkoa izan zela gogoratu duo lratzederren poema baten irakurketare
kin eman dio amaiera hitzaldiari.

Mariano /zeta euskaltzain ohorezkoaren hilberri txostena

Paskual Rekalde jaunaren eskutik etorri da hurrengo hitzaldia. Mariano Izeta eus
kaltzain ohorezko zenaren irudia aurkeztu du, bere alderdi nabarmenenak erakutsiz, gi
zon bezala, euskaltzale, herrizale eta abertzale bezala. Bertsozale, idazle, itzultzaile ere
izan zen. Kazetari lanetan ere aritu zen. Euskaltzale eta herrizale handiaren irudi abe
ratsa eskaini du hizlariak.

Pedro Pujana euskaltzain ohorezkoaren hilberri txostena

Patxi Uribarren euskaltzain urgazleari egokitu zaio Pedro Pujana euskaltzain oho
rezkoaren gomuta-hitzaldia egitea. Anbotoko harkaitz sendoaren antzeko tantaiarekin
konparatu du hizlariak. Haren bizitza eta euskararen aldeko lanak ekarri ditu gogora:
apaiz ikasketak, jesuita izandako urteak, euskal aditzari eskainitako lanak, Bizkaiko fo
ruaren itzultzaile gisa burututakoa, eta abar.
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Bitoriano Gandiagaz Juan Mari Lekuonak eskainitako hitzaldia

Euskaltzaindiak ohoratu nahi izan duen laugarren euskaltzaina Bitorlano Gandia
ga izan da, euskaltzain ohorezkoa eta poeta ezagutua, maitatua eta estimatua, hizlaria
ren hitzetan. Poeta handiaren bizitza eta elkarrekin izandako harremanak gogoratu on
doren, haren estetika berezia eta erabilitako gaiak aipatu ditu hizlarlak. Horien artean
leku berezia dute lurrak, etxeak, euskarak, gizarteak eta erlijioak.

Rosa Mari Artza gogoan

Jose Luis Lizundiak egin du Rosa Marl Artza zenaren hilberri txostena. Rosa Marl
Artzak bere bizitzako urterlk gehienak Euskaltzaindiari eskaini zizkion. Lizundiak urte
luzeetan lankide eta adiskide izan zuenaren ikuspegia eskaini duo Ozta-ozta amaitu ahal
izan du, emozioak hitzei traba egiten baitzien maiz. Euskaltzaindiak Rosa Marl Artza
beti gogoratuko du langile fin gisa ez ezik, militante isil eta ezezagun horletako gisa
ere.

Hilberri txosten zerrenda ohi baino luzeago honen ondoren, euskaltzainburuak
hartu du hitza hizlariei eskerrak emateko. Euskaltzaindiaren euskarri izan direnak go
goratu direla, baina bizitzak aurrera segitzen duela gogorarazi du: hilak gogoan atxi
kitzen ditu Akademiak baina geroarl buruz jardun behar du beti lanean. Horren froga
da, adibidez, Villasante zenaren ordezko izateko A. Eguzkitza izendatu izana.

Arratsaldeko seietan amaitu da bilkura.
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«ADMINISTRAZIO-ZUZENBIDEA»
HIZTEGIRAKO LANTALDEA:

PROPOSAMENA

Bilbo, 2000-X-26

Andres Urrutia Badiola

1. Nondik norakoak
2. Helburuak
3. Osaera eta kokatzea
4. Finantzaketa
5. Egutegia

1. Nondik norakoak

Euskaltzaindiak Hiztegi Batuaren lanketari ekin dio azken urteotan. Bu
katua, du, dagoeneko, Hiztegi Batu horren lehen itzulia. Lehenengo itzuli ho
rretan, besteak beste, Euskal Akademiak nahitaezko izan ditu oinarri batzuk,
hala nola, Orotariko Euskal Hiztegia (OEH) eta Euskararen Egungo Bilketa
Sistematikoa (EEBS). Oinarriok aspalditik finkatu ziren, eta zer gehitu eta zer
tan osatu ere izan dezakete horiek gaur egun, batez ere oraintsuagoko testu
gintzaren aldetik.

Bide horretatik, Euskaltzaindiaren azken bilkuretan behin eta berriro aza
leratu da hiztegigintzarako osagarrien premia. Izan ere, Hiztegi Batu horren
bigarren itzulia hastear du Euskaltzaindiak, eta hirugarren itzuli baterako itxa
ropenean ere, badabil gure Erakundea.

Hartara, bigarren itzulirako irizpideak berrikitan onetsi ditu Euskaltzain
diak. Irizpide horietan ageri-agerian dugu Hiztegi Batu horretara barneratu be
harra, aldez aurretik ikusitako oinarriekin batera, bestelakoak ere, alegia, ar
loz arlo landutako hiztegi berezietako hitzak.

Jakina da arlo berezietako hitzek edo berbek, neurri handi batean behinik
behin, terminologiaren esparrua uki dezaketela. Bestalde ere, aspaldian du esa
na Euskaltzaindiak, egiteko horretan bere burua sartzeko adina baliabide ez
duela.
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Aldiak aldi, halakoak Hondarribian aldarrikatu izanak (Euskera, 1982) ez
dakar, inondik ere, Euskaltzaindiak bere burua aldendu behar duenik arlo be
rezietan profitagarri izan dezakeen eduki mugatu horretatik.

Osoko Biluran azaldua da, halaber, jorraketa berezi hori nonbaitetik hasi
beharra; eta esparruok zehazterakoan, administrazio-zuzenbide esparru horri
beti aitortu ohi zaio berebiziko garrantzia, euskararen normalizazio bidean.
Gogora dezagun, bide batez, Eusko Jaurlaritzaren «Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusia» eta antzeko ekimenak, agintarienak zein gizartearenak.

Baten batek uste dezake, horiek irakurri eta gero, hiztegi handimandi ba
ten asmotan dabilela ekimen hau. Hala ere, helburua ez da, geroago azalduko
denez, hiztegi berezlak oso-osorik moldatzea, baizik eta hiztegigintza berezi
horretatik hiztegigintza batu eta orokorrera zer ekarri zehaztea eta berori us
tiatzea, euskal gizarteak izan ditzakeen premiak aintzat hartuta. Euskaltzain
diaren emaitza, dudarik ez izan, baliotsuago eta baliagarriago izango da ho
rretara jokatuz gero. lIdo horretatik proposatzen da Hiztegi Batuko
lantaldearen barnean "Administrazio-Zuzenbidea" lantalde berezia eratzea,
orain artekoari eutsi eta aurrerantzean modu zabalagoan jarduteko. Hitz batez
esateko, euskal hiztegigintzaren arlo berezietan bizi dena, neurri neurtuan be
deren, guztion plazara ekartzea.

2. Helburuak

«Administrazio-zuzenbide» lantalde horren egitekoak honetara labur dai
tezke:

a) Hiztegi Batuko bigarren itzulirako zerrenda egokia prestatu, adminis
trazio-zuzenbidearen munduan dabiltzan kontzeptu oinarrizkoenak Hiztegi Ba
tura biltzeko. Lagin horren norainokoak, esanaren arabera, mugatua behar du
izan. Inondik ere ez arlo horretako terminologia osoa eratu beharrekoa. Ha
sierako helburua, beraz, 400-600 hitz jasotzea izango litzateke. Arlo honetako
hitz orrokoenak zein diren zehaztu eta Euskara Batuko batzordearen eskuetan
jarri, Hiztegi Batura joan daitezen. Betiere, Euskaltzaindiaren Osoko Bilkurak
beroriek onesteko. Horixe izango luke eginkizun lehena lantalde horrek. Hi
tzak, alabaina, ez solteak eta lokabeak, ezpada lotuak eta euren inguruabarre
kin emanak, hitzok nork, non, noiz eta nola erabili dituen kontua argigarri izan
dakigun.

b) Bada, orobat, Hiztegi Batuko hirugarren itzulirako helbururik lantalde
horretan. OEH eta EEBS izan ditugu orain arteko zutabe nagusiak, lehen itzu
Ii horretan behintzat. Bigarren itzulirako irizpideek barneratu dituzte aurreko
horiek, bai eta, modu berean eta lehen esan legez, ahozko euskara eta arld des
berdinetako hiztegi bereziak ere.
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Aurreko material hori gaurkotu beharrak berez dakar, lehenbailehen, mul
tzo horretara bilduta ez dagoena batu eta sistematizatzea, lehendik ere dagoe
na ahaztu gabe. Bi xede, beraz, honako honetan: a) aurreko iturburuak (EEBS
batik bat) gaurkotu eta osatzea; eta b) horra bildugabekoa molde egokian zer
tu eta lotzea.

Puntu horri dagokionez, bi testu-mulrzo dira ekartzeko modukoak:

b.l. Historian zehar landutakoak, jatorrikoa nahiz itzuliaren bidezkoak.
Hor ditugu XIX. eta xx. mendeetako testuak. Horiek lantaldearen gordailura eka
rri» eta banan-banan aztertu, bertatik irabazgarri izan dezakeguna zorrotz jaki
teko.

b.2. Azken hogeita bost urteotan, euskal administrazioek ondu duten ho
rretatik ere hasita, EEBS delakoa alor horretan eguneratu, alor horretako
espezialisten irizpean. Aipa ditzagun, besteak beste, herrialde historikoetako
aldizkari ofizialak, Euskal Autonomia Erkidegokoa eta Nafarrokoa, IVAPIHA
EEren liburugintza, zuzenbide-fakultateen testuak... Oro har, EEBS bilduma
jarri, administrazio-zuzenbideari dagokionez behintzat, hedatzeko eta garatze
ko tenorean.

Horiek sortuko lukete halako datu-base aberasgarria, Euskaltzaindiak eta
administrazioek edota herritarrek ere egungo baliabide informatikoen bitartez
aise eskuratuko luketena. Euskaltzaindiak berak ere oso erabilgarri izan deza
ke hori, sarri-sarri etorri izan ohi zaizkion eskabide eta kontsultak (EUDEL,
udalak, foru aldundiak ... ) argitzeko, eta gero ere etor dakiagokeenei (JA
GONET, bestelakoak ... ) artez eta egokiro erantzuteko.

c) Langintza horretatik ere badator hirugarren ondorengorik. Labur de
zagun kontua. Euskal Herrian, Katalunian ez bezala, ez gara gauza izan Ad
ministrazioaren esparruko berbagintzan guztiok batera ibiltzeko. IVAP-HAEE,
UZEI eta Zuzenbide Fakultateak dantzan ibili dira, bakoitzak bereari eutsiz.
Azken boladetan, bistan da, gero eta batasun-zantzu nabariagoak somatzen dira
nonahi, euskarazko administrazio-zuzenbide berbakera dela eta. Zalantzarik
flimifioena ere ez izan. 400-600 hitzeko hiztegia ondu, hitz horien euskal mor
f610gia finkatu eta Hizteg! Batuan txertatu: horra hor aurrerakada ezin hobea
euskalgintzaren esparruan, Euskaltzaindiak bultzatua eta onetsia (horretan ere,
Euskaltzaindiak bere egitekoa beteko luke, Nafarroako eta Euskal Autonomia
Erkidegoko legerien arabera erakunde aholkuemailea den aldetik).

3. Osaera eta kokatzea

Helburuak azalduta, lantalde horren osaera eta kokatzea izango lirateke
orain ukitu beharrekoak, helburu horiekin lotuta baitaude bi puntu hauek, estu
-estu lotuta izan ere.
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Nahitaezko dirudi lantalde horren osaerak bi multzo desberdin izatea. Le
henari legokioke, osaera onartzearekin batera, 400-600 hitz horiek moldatu eta
zerrendatzea. Osaera horretan, beraz, jarraikoak: Euskaltzaindiaren ordezka
riak (zuzendari eta idazkaria), IVAP-HAEE (ordezkaria) , INAP (ordezkaria)
eta Ipar nahiz Hego Euskal Herriko Zuzenbide Fakultateak (ordezkari bana).

Bigarrenari bestelako eginkizuna esleituko litzaioke, hau da, zuzendaria
ren eta idazkariaren azpian, bi bekadun lanean aritzea, hitz zerrenda horiek
prestatu eta lantalde horren kideei igortzeko. Haien oharrak jaso, papereratu
eta hileroko bileretarako materialak antolatu eta txukundu. Orobat, lehen esan
dako testuak ordenagailuetan sartu eta sailkatu. Testu horiek zein izan eta nola
sartu, lehenago aipatu lantaldearen eskuetan legoke, langintza horren irizpide
ak Euskaltzaindiarenekin bat etor daitezen.

b) Kokatzea

Kokatze horrek bi esanahi ditu: aurrena, egiturarena eta hurrena, leku
tzearena.

Aurrenari dagokionez, argi dago horren kokatze berezkoa Hiztegi Batu
ko lantaldean dagoela, lantalde berezi gisa. Lehendik ere izan dira eta orain
ere badira eite horretakoak Euskaltzaindiaren organigraman. Horrek harreman
sendoak izan beharko lituzke Hiztegi Batuko lantalde orokorrarekin eta abian
izan daitezkeen bestelako lantalde bereziekin, guztiok batera ibil gaitezen.

Hurrenari buruz, ostera, ez ahaztu Euskaltzaindiak badituela lantalde fran
ko, euskal geografian eta hiriburuetan barreiatuak. Ez da komeni, beraz, oste
rantzeko egitura pisutsuak sortzea, ezpada arin aldatzekoak eta, hala balitz, be
rehalakoan suntsitzekoak ere.

Hortaz, kokatzeak dakar, lantaldeari buruzko gorabeheretan, bilerak Eus
kaltzaindiaren egoitzan edo ordezkaritzetan egin ahal izatea. Bekadunen lana,
aldiz, bi modutan antola daiteke: Euskaltzaindiaren egoitzan edo ordezkari
tzetan bertan, edo hortik kanpo. Areago, guztiz egingarria izan daiteke uni
bertsitatearen edo beste erakunderen batekin ituna sinatzea, bi bekadun horiek
Euskaltzainditik kanpo ezartzeko. Buruan izan, horien lana, epe luzerako lana
eta egitekoa dela. Horrek ahalbideratzen ditu, hain zuzen ere, tankera horreta
ko irtenbideak.

4. Finantzaketa

Esandakotik dator, etorri ere, aurreko horrek finantzaketa-prozesu osoa
behar izatea.
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Euskaltzaindiaren barruan, datorren urteko aurrekontua finkatua dugula
eta, bi norabide izan ditzakegu erabilgarri:

a) Proiektuaren zenbatekoa zehaztu eta gure aurrekontuaren barruan ja
rri. Euskaltzaindia izango litzateke proiektu honen erantzule, Hiztegi Batuko
aurrekontuaren barruan, lantalde horri dagozkionak (eta bestelako lantaldeei
ere dagozkienak, jakina) ordaintzeko. Horrek bere ondorioak ekarriko lituzke
Euskaltzaindiak duen diru-iturri horretan (Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Foru
Erkidego eta hiru aldundiekin eginiko ituna).

b) Proiektu berezi moduan ulertuta, egingarri izan daiteke ekimen hau
itun berezi baten bidez gauzatzea; horretarako, proiektua IVAP/HAEE eta
INAP erakundeekin batera bidera daiteke eta diru-horniketa ere haiengandik
jaso, kopuru esanguratsuan behinik behin.

Nolanahi den ere, lantalde horren izatea eta ezaugarriak onesten badira,
berehalakoan antola daiteke aurrekontu hori, eta diru-kopuruak zehaztu.

5. Egutegia

Kronograma baten bidez adierazita, hauxe izango litzateke lantalde ho
rren eginkizuna:

2000. urtea bukatu baino lehen Lantaldea osatulbekadunak hitzartu

2001. urtea Lantaldea
Lehenengo him hilabeteetan: hitzak zehaztu. Jarraiko
hilabeteotan, hitzok landu: 35 hitz hileko x 9 hilabete=
315 hitz.

Bekadunak
Bekadunen lanari hasiera eman.
Ordenagailuan testuak sartu eta sailkatu.
(XVIII. eta XIX. mendeak)
Lantalderako hitz zerrendak prestatu, haren zuzendaria-
ren eta idazkariaren mendean.

2002. urtea Lantaldea
35 hitz hileko x 5 hilabete=175/200 hitz.
Zerrenda bukatll eta Euskara Batuko batzordera eraman
(ekaina-iraila)

Bekadunak
Urte 050an, ordenagailuan testuak sartu eta sailkatu.
(XX. mendea) Lantalderako hitz zerrendak prestatu, ha-
ren zuzendariaren eta idazkariaren
mendean

2003. urtea Bekadunak
Testuak bukatu (ekainean)
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Bistan denez, aurreko hori hurbilketa laburra baino ez da. Hasi eta gero,
lanak berak eragingo du arinago edo baratzago jokatzea. Hasian hasi, ostera,
bat-bateko aldaketak eta egokierak asma daitezke, unean uneko premiei eran
tzun egokia emateko.

Laburbilduta, gogoratu lantalde honetarako erabili diren irizpideok:

a) Helburua ez da "administrazio-zuzenbidea" hiztegi berezi osoa egitea,
baizik eta hiztegi berezi horretatik hiztegi batu eta orokorrera zer ekarri ze
haztea, neurri batean behintzat, eta hori modu egituratu eta sistematikoan lan
tzea. Hiztegi Batuak bere joanean jarraitu beharko du, bilkuraz bilkura, orain
arte bezalaxe. Lantalde honen lanak amaitu eta gero, hitz hauek Euskara
Batuko batzordera etorriko lirateke. Artean, halakorik agertuko balitz gure bil
kuretako lanean, ezaugarri, inguruabar eta bestelakoak eskura izango genituz
ke, egoki zehaztuta eta gure eztabaiden argigarri. Zeresanik ez, Euskaltzain
diari egiten zaizkion eskabide eta kontsultetan ere (JAGONET, zenbait
administrazio ... ) erantzun oinarridunak emateko aparteko aukera emango
duela.

b) Bada helbururik ere, datu-base aberasgarria osatzeko, testugintza juri
diko-administratiboaren lekukotzat izan ditzagun, Ipar zein Hego Euskal He
rrikoak. Gure hiztegigintzan horiek ere lagungarri ditugulakoan nago.

Horrexegatik eskatzen dut, hain justu ere, proposamen hau Euskaltzain
diak onestea, eta aldi berean, «Administrazio-zuzenbidea» hiztegirako lantal
dea osatzeko pausoak eman ditzadan baimena luzatzea.

Esan gabe doa testu honi buruz zuek izan ditzakezuen iradokizunak, kri
tikak, oharrak eta osterantzekoak, onargarriak ez ezik, aberasgarriak ere badi
tudala eta, jakina, aintzat hartu beharrekoak.
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Bilbo, 2000-X-28

Miren Azkarate

1. Osaera

1999ko otsailean Baionan egin genituen Bame Jardunaldietan irakurri
nuen lagon saila: gaurko egitasmoak izeneko txostenean, Jagon sailean bi ba
tzorde egin, eta hauen barruan lantaldeak sortzeko proposamena aurkeztu
nuen. Baionan onartutako antolamoldearen ondorio dira Euskalkien lantaldea
eta Komunikabideena. Azken honek, 2000ko ekainaren 16an egin zuen sorre
rako bilera, hauek izanik han bildu zirenak:

Xabier Onaindia, Bizkaia Irratiko ordezkaria

Irene Arraras, Euskaldunon Egunkarikoa

Mila Eizmendi eta J. L. Agirretxe, Topagunekoak

Asier Larrinaga, EITBkoa

Txema Auzmendi, Herri Irratikoa

Onintza Irureta eta Katixa Garate, Argiakoak (ezin etorria adierazi zute
nak)

lfiaki lfiurrieta, Zabalik astekariko ordezkaria (ezin etorria adierazi zue-
na).

Argi zegoen hasieratik Iparraldeko jendea falta zela, eta ahaleginak egi
ten ari gara hori osatzeko.

Euskarazko hedabideetako hizkuntza arduradunen foro iraunkorra sortzea
genuen helburu lantalde hau antolatzean. Euskaraz lanean jardutean sortzen
zaizkien arazoak plazaratu, elkarren artean eztabaidatu eta irtenbide bateratua
emateko bidea eskaini nahi genien, eta kezka edo buruhauste den edozer ez
tabaidatzeko gunea.

Bi ordu eta erdiko bileraren ondoren, hauexek izan ziren ondorioak:
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1) Banaketa-zerrenda berezia sortzea Jagoneten barruan, zerrenda mu
rriztua, lantalde horretako kideentzat eztabaidagune egokia izan zitekeelako
an.

2) EITBek eta Euskaldunon Egunkariak dagoeneko duten materiala apro
betxatuz, artxibaturik dituzten akatsen zerrendako 20 kasu aukeratu eta lan
taldearen esku jarri. Ondoren, guztion artean eztabaidatu eta ikusiko da heda
bide bakoitzak proposatutako irtenbidea egokia den ala ez.

3) Kazetaritzan sarrien agertzen diren erdal esamoldeen eta euskaraz
eman zaien ordainen bilketa-Iana egiten hasi. Gero guztien artean erabakiko
litzateke zer hobetsi, guztiek ordain bakar hori erabiltzeko (eta Euskaltzain
diak ikusiko luke hobetsitako esamoldea onartzekoa den ala ez).

Uste dut dagoeneko antolatua dagoen lantalde honek (Iparraldeko kide
pare bat gehituaz) ez lukeela arazo handiegirik izango oinarriko terminoen ze
rrenda aurkezteko, batez ere kontuan izanda hasiera-hasieratik erakutsi boron
date ona eta dituzten materialak guztion esku uzteko prestasuna.

2. Lanerako prozedura

Hedabide bakoitzak duen datu-basean oinarrituta (EITBek eta Euskaldu
non Egunkariak informatizaturik dute materiala), beharrezkoen iruditzen zaiz
kien hitzak zein diren eztabaidatu beharko lukete lehenik.

Ondoren, hitz horietako bakoitza eztabaidatzean hauek dira kontuan izan
beharko dituztenak:

a) hitza zein testuingurutan erabiltzen den (eta horretarako dituzten cor
pusez baliatu beharko dute). !zan ere behin baino gehiagotan ez da hitza bera,
sintagma osoa baino irtenbide egokia eskatuko duena. (Cafda esateko erorke
ta, edo eroriko edo zer behar dugun eztabaidatzean, garrantzitsua da haiek esa
tea zein testuingurutan duten hitz horren beharra. Erdarazko "la cafda del euro"
esateko, ala "la cafda de un ciclista). Izan ere, ezin dugu ahaztu euskaraz Ian
egin arren sarri asko erdaraz heldu zaien testua edo berria (edo dokumenta
la ... ) euskaraz nola eman asmatu behar izaten dutela.

b) Proposatzen duten hitza hedabide guztiek erabiltzen duten ala batzuek
bakarrik. Azken kasu honetan, lehian dabiltzan formak, Hiztegi Batuko biga
rren itzuliko irizpideen argitan aztertu beharko dituzte. Ahal bada, proposamen
bateratua egin; eta, bestela, lehiakideak aurkeztu, bakoitzari erabilera-txostena
erantsiaz.

c) Hitza euskal ondarekoa den ala ez. Euskal ondarekoa bada, OEHn
egongo da ziurrenik, edo ahozko erabilerakoa bada, azpieuskalkiren batekoa
izango da.
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d) Hitza euskal ondarekoa izan arren, adiera berriren batean erabiltzea
proposa dezakete. Eta hala balitz, hedabide guztiek hala egiten duten ala ez
(edo nork bai eta nork ez) argi utzi beharko dute.

e) Hitza mailegua bada, oro har Hiztegi Batuko bigarren itzulirako onar
tu genituen irizpideen arabera jokatu beharko dute:

- maileguaren nazioartekotasuna neurtu

- oso hedatua ez bada, gutxieneko baldintza behintzat betetzen duen ala
ez esan

- Iparraldean eta Hegoaldean forma desberdinak erabiltzen badituzte,
guztientzat balio dezakeen fonna proposatzen ahalegindu. Eta lortzen ez bada,
aIde bakoitzeko mailegua aurkeztu, izan duen erabileraren berri ematen duen
txostena erantsiaz.

f) Beti ere argi utzi beharko litzaieke lantaldeari dagokiola proposamena
egitea; kontua ez dela erdal tenninoen zerrenda osatu, eta Euskaltzaindiari gal
detzea euskaraz nola esan behar diren.

g) Lantalde horretatik datozen proposamenak Euskara Batuko batzorde
ak eta euskaltzain osoek aztertu ondoren, argibide gehiagoren beharra ikusiko
balitz, lantaldeari eskatuko litzaioke infonnazioa osatzea (nahiz honek ez duen
baztertzen Hiztegi Batuko lantaldeari ere argibiderik eman dezakeen galde
tzea).

Irizpide hauek begien aurrean izanik, eta lanerako hilabete batzuk ema
naz, uste dut emaitza onak lor ditzakegula.





UNIBERTSITATEKO
JAKINTZAARLO NAGUSIETAKO TERMINOLOGIA

BILTZEKO LAN-PROPOSAMENA

2000.eko abenduan

Xabier Kintana Urtiaga

Atarikoa

Euskaltzaindiak amaitu berri du Oinarrizko Hiztegi Batuaren lehen itzu
lia. Bildu dituen 20.000 hitz horiek, oro har, literatur tradizioan oinarrituak
dira, eta maiztasun handia duten berbak ditugu. Bestalde, begien bistan dago
onarturiko hitz horiek duten garrantzia, hortik atera daitezkeen hitz elkartu eta
eratorri ugari askotarako abiapuntu direlako, eta hori jadanik ongi islatzen da
argitaratze-enpresa batzuek kaleratu dituzten beste hiztegi batzuetan.

Oinarrizko hiztegi hori, ordea, neurri handian, euskaldunok oraintsu arte
izan dugun bizimodu tradizionalei dagokie, hots, giza harremanak, artzaintza,
nekazaritza, arrantza, eskulangintza, merkataritza eta erlijioa bezalakoei. Da
kigunez, gure hizkuntzaren ofizialtasunik ezaz, euskarak sarrera berantiarra
izan du irakaskuntza, administrazio eta hedabideen munduan eta, beraz, aski
normala da arlo horietako lexikoa aurrekoak bezain landurik ez aurkitzea.

Halere, garbi dago azken hamarkadetan euskarak lehenago izan ez dituen
arlo horietara ere heldua dela eta gero eta jende gehiagok diharduela gure hiz
kuntzaz esandako eremuotan. Eta, horrek, jakina, etengabeko zalantzak eta
duda-mudak sortzen dizkie erabiltzaileei, irakasle-ikasleei batik bat. AIde ho
rretatik, egoki litzateke Euskaltzaindiak premia hori dutenei nolabaiteko la
guntza eskainiko balie, Ofain arte ere, beste eremu batzuetan maiz egin due
nez. Izan ere, gure Akademiaren izateko arrazoi nagusia hizkuntza zaintzea da,
baina hizkuntza ez da deus, berari bizia ematen dioten hiztunez ahantziz gero.

Irakaskuntzari doakionez -beste arloak biltzeko proposamenak Euskal
tzaindira duela bi hilabete aurkeztu zirenez gero- gogoan izan behar dugu ez
garela ezerezetik abiatzen. Ofizialtasuna izan baino lehenago ere, hirurogeiko
hamarkadan ikastolak, gerra aurreko saio labur eta berehala moztu haien on
doren, indar berriaz birpiztu eta Euskal Hem osoan zehar hedatu ziren, lehen
eta bigarren mailako irakaskuntza euskaraz emateko asmoz.
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Hasiera ez zen erraza izan. Garai zaharrek utzia ziguten testu-liburu iii
bakarra Xabiertxo ezaguna zen eta irakasleek ahalegin handia egin behar izan
zuten hutsune hori betetzeko. Lan horretan lagundu nahirik, Euskaltzaindiak
bere 8 urte arteko ikastola hiztegia prestatu eta eskaini zuen, gure Akademiak
gizarte premietarako zeukan sentiberatasuna orduan ere erakutsiz.

Hiztegitxo hura, bere on-txar guztiekin ere, lagungarri eta mesedegarria
izan zela ezin uka, baina laster urri gelditu zen. Irakaskuntza aurrera joan aha
la, gero eta gai berri gehiago ukitu beharra zegoen eta Euskaltzaindiak -eus
kararen batasunaren auzian murgildurik, bestalde- ez zuen baliabiderik asko
premia berri horiei nahi bezala erantzun ahal izateko.

Beharrak zaharra merkatura baina, eta arazoa irakasle interesatuek berek
konpontzen saiatu behar izan zuten, zenbait antolakunderen laguntzaz. AIde
horretatik, ez da ahanzteko U.Z.E.I.k egindako Ian mardula, unibertsitate ar
loko hiztegi monografiko ezagun bezain erabiliak plazaratuz. Udako Euskal
Unibertsitateak ere Ian ederra eskaini zuen, ordurarte, Euskal Herriko Uniber
tsitaterik ezaz, sakabanaturik zeuden arlo ezberdinetako irakasle-ikasleei el
kartu eta zientzi gaiak euskaraz tratatzeko aukera ematean.

Giro horretatik, ondoren Elhuyar eta Lur taldeak sortu ziren, Entziklope
diak eta irakaskuntzarako testu- eta kontsulta-liburuak plazaratuz. Azkenean,
autonomia politikoak gure hizkuntzari ekarri zion ofizialtasunak, gainera, eus
kararen eta euskarazko irakaskuntzak merkatu zabala ireki zuen eta horrek or
durarte gurean erdara hutsean argitaratzen zuten beste enpresa batzuk (Santi
llana, Anaya, Edelvives, Edebe...) euskal alorrean sartzera bultzatu zituen,
bertoko ordezkaritzetan euskal taldeak antolatuz (Zubia, Haritza, Giltza) eta
aldi berean bertoko beste editorial batzuk sortu ziren (Ibaizabal, Elkar, Erein...)
euskal testugintzan lehiakidetza interesgarria eraginez.

Bestalde, unibertsitateari dagokionez, behialako Bilboko Unibertsitatea
ren oinarrien gainean 1980an UPVIEHU sortu zenean, euskara, gaztelaniare
kin batera, hizkuntza ofizial bilakatu zen eta unibertsitatearen estatutuetan ber
tan euskarazko testugintza bultzatzeko asmoa argi agertu zen: Horrela, 246.
artikuluak honela dio: "Unibertsitateak euskaraz egindako irakaskuntza-mate
rialak eta ikerlanak argitaratzeari eragin eta bultza egingo dio"; horretarako
duen Argitalpen Zerbitzuen bidez egin eta egiten duena, hain zuzen.

Gogoan izan behar da, bestalde, Euskal Herriko Unibertsitatea bera era
tu aurretik ere, bazela Leioan irakasle talde bat beren kontura, zientzien arlo
ko irakasgai batzuk (fisika, kimika, biologia, matematika...) euskaraz ematen
hasiak, horretarako apunteak eta liburuxkak prestatuz. Horiexek erein zuten,
hain zuzen, unibertsitateko euskal irakaskuntzaren hasierako hazia eta, horren
ondorioz, irakasgai horiek harrezkero hogei urte baino gehiagotan irakatsi dira
gurean euskaraz inolako etenik gabe, Euskal Herriaren historia osoan goi mai
lako irakaskuntzan ordurarte inoiz lortu gabeko tradizioa eta segida erdietsiz.
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Noski, anitz arlo berritan aurretiko askorik eta tradizio atxikigarririk ez
zegoenez gero, jakintza gaiak irakasteko erabili behar zen lexikoari dagokio
nez, borondaterik onenaz egindako saio guztiek ez dute arrakasta bera izan.
Gogoan izan ordura arte deus gutxi zegoela euskaraz argitaraturik zientzia ar
loan Jean Etxeparek mendearen hasieran osasunaz eginikoak eta Jokin Zaite
gik RIEVen (1933, 61) zelulari buruz idatziriko artikuluak kenduta, Gabriel
Jauregi arabarraren Pisia (1935) eta Kimia (1936) zirela aitzindari bakarrak.
Hori dela eta, unibertsitate-premiei erantzun nahirik, hasieran asmaturiko hitz
batzuk, denboraren arian praktikak berak baztertu eta berba egokiagoek or
dezkatu dituzte. Gehienetan, ordea, ongi asmatu zutela aitortu beharra dago.
Edonola ere, interesgarriena, irakasleen beren jarrera izan da, euskara kontuan
beti ikasteko prest eta beren lana Euskaltzaindiaren arauekin bat berregoki
tzeko gertu azaldu dira eta.

Esandakoagatik, beraz, badugu hor, irakaskuntza ertain eta unibertsitario
an, arlo zabal bat, aspaldiko urteotan aski ongi landua, Euskaltzaindiak bere
hiztegi batuaren bigarren itzulian kontuan hartu behar lukeena.

Lan egiteko prozedura

Irakaskuntzan erabiliriko euskal lexiko berezia biltzeko, ondoko proze
dura hau proposatzen da.

AIde batetik koordinazio-taldea eratuko da, EHUan lanean ari garen Xa
bier Alberdik, Iiiaki Ugarteburuk, Juan Karlos Odriozolak eta Xabier Kinta
nak osatua. Talde honen zeregina ikastegietatik heltzen zaizkion hitz zerren
dak aztertu eta sailkatzea izango da, hitz bakoitzaren forma zuzena eta
lekukotasunak egiaztatuz.

Gaur egun, oro har, unibertsitate mailako euskal irakaskuntza nagusia
UPVIEHUan gertatzen bada ere, ez da ahantzi behar badirela gurean beste uni
bertsitate batzuk ere (Deustuko Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate pri
batua, Nafarroako Unibertsitatea Publikoa, Mondragon Unibertsitatea eta
Baionako Unibertsitatea) eta horiekin ere, eskaintzen duten euskarazko ira
kaskuntzaren garrantziaren arabera, harremanak izatea aurrikusten da.

Era berean, koordinazio-taldeak harremanak izango ditu Euskaltzaindira
ko Ian egiten duten beste bi taldeekin, hots, komunikabide eta zuzenbide-ad
ministrazio arloko lexikoa biltzen dutenekin, diziplinarteko hitz berezien ka
suan horiei informazioa eman, kontsultak egin, argibideak eskatu, zalantzak
azaldu eta, ahal den neurrian guztion artean proposamen bateratuak aurkeztu
ahal izateko.
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Infonnatzaileak edo hitz-biltzaile aholkulariak Unibertsitateko Jakintza
Arlo desberdinetako irakasleak izango dira. Hauek, arlo bereko beste euskal
dun irakasleekin bildu ondoren, beren jakintza arloko adar ezberdinei dagoz
kien hitz berezi beharrezkoenak bilduko dituzte. Horretarako, koordinatzaile
ek hitz horiek hautatzeko eta aurkezteko metodologiazko arau zehatzak
bidaliko dizkiete aurretik, tenninologia horren garrantzia, maiztasuna eta ba
teratze-maila kontuan izan dezaten, beti ere Euskaltzaindiak bigarren itzuli ho
netako hitzetarako onartu dituen irizpideekin bat. Hitz horiek, beren testuin
guru eta lekukotasunez homiturik, koordinatzaile-taldeari igorriko dizkiote.

Irakaskuntza Ertainari dagokionez, badirudi bigarren itzuli honetan EEBS
corpusetako datuek aski ongi biltzen dutela arlo horretako lexikoa, eta, beraz
ez dela beharrezkoa hor gehiago sakontzea. Edonola ere, hor argibide edo da
turen bat beharko balitz, Jose Ramon Zubimendi prest legoke bere laguntza
eskaintzeko, Hezkuntza Saileko Ikasmaterialetan aditu gisa.

Unibertsitateak argitaraturiko terminologia liburua

Irakasle elebidunak hautatzeko, Euskal Herriko Unibertsitateak 1988. ur
tetik aurrera euskara-probak egin izan ditu, horien bitartez irakaslegaien hiz
kuntza gaitasuna neurtzeko. Proba horiek errazteko asmoz, unibertsitateak
1998an Euskara-probak izeneko liburua argitaratu zuen. Hor arlo desberdine
tako tenninologia zerrendak eskaini zituen, euskal irakaskuntzan ari ziren ira
kasleengandik jasoak, maiztasuna, garrantzia eta erabilgarritasuna kontuan
izanda. Arlo bakoitzetik ehun bana hitz, oro har.

Liburu horrek dagoeneko hiru argitaraldi izan ditu, Euskaltzaindiaren
arauak plazaratu ahala tenninologia zuzendu eta eguneratuz. Unibertsitatearen
aspaldiko erabileran finkaturiko hitzok, beraz, tenninologia bilketa-Ian hau
egiteko oinarritzat har daitezke.

Hitz horiek ondoko jakintza arloei dagozkie:

Arkitektura, Artea, Biologia, Ekonomia, Filologia, Filosofia, Fisika, Ge
ografia Geologia, Historia, Gizarte Zientziak, Heziketa Fisikoa, Infonnatika,
Infonnazioa, Ingeniaritza-Teknologia, Kimika, Matematika, Meatzaritza, Nau
tika, Osasuna, Pedagogia eta Psikologia. Bada Zuzenbidea ere, baina arlo hori,
administrazioarekin batera, Andres Urrutiak eta bere taldeak beren gain hartu
dutenez gero, ez dugu guk ukituko.
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Egitekoa

InfonnatzaiIeei, zeinek bere arloan, Iiburu horretan agertzen diren berbak
kontuan izanda, guztira berrehun bana hitz proposatzeko eskatuko zaie, goian
esan den bezaIa, horiek hautatu eta aurkezteko arau zehatzak ahoz eta idatziz
aurretik emanez.

Hitz-zerrendak bidaItzeko epea martxoaren bukaeran amaituko da.

Ondoren, koordinazio-taIdeak Euskaltzaindiak bigarren itzuli honetarako
irizpideak kontuan izanda, jakintza arlo bakoitzean euskarazko irakaskuntza
tradizioaren pisua gogoan izanik, jasoriko zerrendetako hitzak aztertu, galba
hetu eta, bere kasuan zuzendu eta gero, Euskaltzaindiko Euskara Batuko ba
tzordeari bidaliko lizkioke, hala baleritzo, onartzeko proposamenarekin.

Lan hau udarako amaiturik egon liteke, baina arlo ugari direla kontuan
izanik, zuhurrago dirudi atzerapen batzuk gerta daitezkeeIa pentsatzea. Edo
nola ere, kasurik txarrenean, udazkenerako amaituko Iitzateke.

Kostuaz

Oinarriz, Ian horretan ari diren guztiak UPYIEHUko IangiIeak dira eta
zeregin honetan beren Ian-orduen barruan Iihardukete. Beraz, aIde horretatik
ez da inoIako diru-kosturik aurreikusten. Horrek ez du esan nahi, noski, Eus
kaltzaindiak, esker onez, haiekin noIabaiteko kortesia ez izatea, (aipamen edo
dipIomaren bat, afariren bat...). Inoiz gerta daiteke baina, koordinazio-biIera
ren bat Donostian eta Gasteizen egin beharra, horrek aIdean dakarkeen bidaia
dieten gastu txikiekin, baina edonoIa ere oso gutxi izango lirateke.

Azken oharra

Badira, goian aipaturikoez gain, beste arlo batzuk, gure irakastegietan
ematen ez diren arren, gogoan izan beharrekoak: aIbaitaritza, arrantza, astro
nomia, edo erlijioa, adibidez. Kasu horietan euskaItzainek, nork bere Ianbide,
interes edo zaIetasun berezien arabera, noIabaiteko biIketa-proposamenak ere
egin Iitzakete.

* * *
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Zure jakintza arloko euskal lexikoari buruz hitz egin genuenaren bidean,
gutun honen bidez gogoratu nahi dizut hiztegitxo berezitu hori biltzeko or
duan, kontuan izan behar diren irizpideak, Ian egiteko metodologia toki guz
tietan antzekoa izan dadin: Rorrek, zer esanik ez, gure koordinazio lana erraz
tu egingo duo

1) Guztira berrehun hitz inguru izango dira, eskuarki zuen arloan erabi
liak.

2) Jakintza arloaren barruan multzo edo atal ezberdinak egonez gero, hitz
horiek eremu ezberdinen artean banatuko dira, eskaintzen den lexikoan az
piarlo guztiek nolabaiteko lagin orekatua izan dezaten.

3) Proposatzen den hitza multzo edo berba-konstelazio jakin baten osa
garri izanez gero, komeni da multzo horretako gainerako kide nagusiak ere
aurkeztea, lagina orekatua izan dadin. Gauza bera esan daiteke antonimo na
barmenez ere. Adibidez: joniar / doriar / korintoar (Artean), belarjale / ha
ragijale /orojale (Biol.). defizit / superabit (Ekon.), likido / solido / gas(Fis.),
antiklinal / sinklinal (Geol.), erreforma / kontrarreforma (Rist.), branka / popa
/ababor / istribor (Naut.)

4) Ritz horiek gutxieneko tradizioa izan beharko dute, hau da, ez dira
atzo goizean asmatuak izango, eta jakintza arlo horretako erabiltzaileen arte
an aspaldiko urteotan ezagunak eta zalantzarik gabe onartu eta adostuak izan
go dira.

5) Proposatzen diren hitz horiek ongi dokumentaturik aurkeztuko dira,
bai testuinguru egokian eta bai orain arte non erabili izan diren argi azalduz
(liburu, liburuxka, entziklopedia, apunte...). Aldamenean erdarazko itzulpena
edo euskarazko azalpena izango dute.

6) Nazioarteko hitzak badira, hori azaldu behar da, inguruko hizkuntze
tako ordainekin (espainiera, frantsesa, ingelesa, alemana, adibidez). Kasu
hauetan ez da beharrezkoa euskarazko testuen Jekukotasuna ere jartzea.

7) Komeni da hitz horiek bi multzotan banatzea: a) garrantzitsuenak eta
b) garrantzizkoak izanik ere, bigarren maiJako kontsidera daitezkeenak. Ga
rrantzitsuenen artean, jakintza-arlo konkretu horretakoak izateaz gainera, egu
neroko bizitzako hizketara ere iragan direnak jarriko dira (akupuntura, elea
niztasun, estres, euro, farmako, fisioterapeuta, flotagailu, homeopatia,
trilobite... gisakoak).

8) Bildu dituzuen hitz bereziak proposatu aurretik komeni da Euskal
tzaindiak oraintsu atera duen hiztegian berba horiek ba ote datozen ikustea,
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hala izanez gero, horien lekuan beste kontzeptu batzuk adierazteko hitz ez ja
rriak proposatu ahal izateko.

9) Euskaltzaindiaren hiztegian agertzen ez diren hitzez gainera, aurretik
forma onartua duten beste batzuk ere proposa daitezke, adiera bereziren bat
dutenean; adibidez, adar. 'animalien eta zuhaitzen kima' esanguraz gainera
'aulkiaren edo ohearen atzeko irtengunea'. Era berean, azpisarrera interesga
rriak ere proposa daitezke: ahaide nagusiak, elur-jasa adibidez.

10) Hitzak letra xehez eta mugatu gabe jarriko dira, hau da, mendi, etxe,
zuhaitz gisa, eta ez mendia, etxea, zuhaitza itxuran. Era berean, alfabetoaren
arabera ordenaturik aurkeztuko dira.

11) Zuen lana errazteko asmoz, honekin batera zerrenda bat bidaltzen
zaizue, EHUak argitaraturiko Euskara-Probak liburuan zuen arlorako propo
satu diren hitzekin, eta horietatik Euskaltzaindiaren zerrendan letra beltzez
zeintzuk agertzen diren azalduz, alferreko errepikatzerik egin ez dadin.

12) Eskertzekoa litzateke zuen zerrendak paperean eta disketean
UPVJEHUko Euskararako Kabinete Teknikora bidaltzea.

13) Bidaltzeko epea 2001.eko otsailaren bukaeran amaituko da.

14) Edozein zalantza izanez gero, Xabier Kintanagana jo dezakezue.

Hitzen lekukotasunak jasotzeko, gai bakoitzari buruzko liburu berezituez
gainera, besteak beste, iturri orokor hauek ere kontsulta daitezke:

UZEI-ren hiztegi monografikoak.

Placido Mujikaren Diccionarios Castellano-Vasco eta Vasco-Castellano.

Diccionario Retana de autoridades del euskera.

KOLDO MITXELENAren Orotariko Euskal Hiztegia.

2000 hiztegia.

Euskararako hiztegia.

IBON SARASOLAren Euskal Hiztegia.

Lur Entziklopedia.

Euskal Hiztegi Entziklopedikoa.

Elhuyar hiztegia...

Adibide gisa, hona hemen proposamen-hitzak aurkezteko eredu batzuk:

adar. Euskaltzaindiak aipatzen dituen 4 esangurez gainera, 5 'aulkiaren
edo ohearen atzeko irtengunea' eta 6 'zapata estuak janztera laguntzeko esku
tresna, eskuarki metalezkoa' erants daitezke. Ikus Orotariko Euskal Hiztegia.



324 EUSKERA - XLVI, 2001, I

latin arrunt =herri-Iatin: latin hitzaren azpisarrera gisa sartzeko. Ibon
Sarasolaren Euskal Hiztegia, latin hitzean, 1996. Euskal Hiztegi Entziklopedi
koa, 1995, Elhuyar hiztegia 1996. UPVIEHUko Euskara-probak liburua, 1999,
47.orr.

Burdin Aro: burdina hitzaren azpian sartzeko, Ikus erdi hitzean Erdi
Aro azpisarrera. Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia, aro hitzean. Euskal Hizte
gi Entziklopedikoa, 1995. Elhuyar Hiztegia 1996. UPVIEHUko Euskara-pro
bak liburua, 1999, 55. orr.

hego-ekialde eta hego-mendebalde: azpisarrera gisa sartzea komeni da,
ipar-ekialde eta ipar-mendebal(al)de hitzekin egin den bezala.

nukleiko: Azido nukleikoak nukleotidoen polimeroak dira. Bi mota dau
de, nukleotidoaren azukrea zein den kontu... Kimika 1 Hiztegia, UZEI 1980
68 orr. Euskal Hiztegi Entziklopedikoa, 1995. Elhuyar Hiztegia, 1996. orr.

erreakzionario: Hist. nazioartekoa. esp. reaccio;wrio, fro reactionnaire,
ing. reactionary, a1 reaktioniir.



EGUNEROKO HITZEN LANTALDEA: PROPOSAMENA

Donostia, 2001-1-26

Miren Azkarate

1. Osaera

Hiztegi Batuko bigarren itzulia osatzeko zein iturritara jo behar genuen
aztertzen ari ginela, OEH eta EEBS corpusen ekarpenaz gain, beste lau lan
talde sortzea ikusi genuen beharrezko: administrazio arloko oinarriko hitzak
bilduko zituena, irakas mundukoa, komunikabideetakoa eta, azkenik, egunero
erabiltzen ditugun hitzak izanik euskal ordain jator bateraturik ez dutenez ar
duratuko litzatekeena. !zan ere, 2000ko ekainean, Bilbon egin genuen Jardu
naldi edo Gogoetan, "ordenador portatil" edo "telefono m6vil" nola esan be
har ote ditugun, zenbat proposamen desberdin dabiltzan hor zehar... izan
genuen hizpide. Horretaz gain, geuk ere behin baino gehiagotan aipatu dugu
oraindik ez dakigula nola esan beharko genukeen "biber6n", "chupete" edo
"babero" euskaraz. Eta aurreko hiztegi lantaldeak antolatu izanak ez du esan
nahi horrelako hitzen proposamena haiek egingo dutenik. Gainera, arratsalde
hartan Euskaltzaindiaren egoitzara hurbildu zirenek beren lankidetza ere es
kaini zuten. Hura gogoan izanik, hizpidea sortu zuen Joxe Mari Berasategi
rengana jo nuen lehenik. Hauek dira, beraz, lantaldea osatzeko proposatzen di
tudanak (aldez aurretik haiekin hitz egin eta onartu baitute lantaldean egotea):

Joxe Mari Berasategi, Arabako Foro Aldundian ari dena,

Patxi Petrirena, Euskaldunon Egunkarikoa,

Gotzon Egia, Gipuzkoako Foro Aldundian jarduteaz gain, EIZIEkoa ere
badena,

lfiaki Zubizarreta, lehenik irratian eta ondoren bikoizketa lanean jardun
dakoa, eta gaur Irosoinen dabilena,

Antton Gurrutxaga, Elhuyar hiztegiaren arduradun nagusia,

Guztiok dute elkarrekin jarduteko ohitura, eta oso begi onez hartu dute
taldea lagun horiek osatzea.
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Esan bezala, gaur euskaraz bizitzeko ezinbestekotzat dituzten hitzak bildu
eta, Hiztegi Batuko bigarren itzuliko proposamenetan ordainik ikusi ez badute,
euskaraz nola esan daitekeen adostu eta proposatzea eskatuko zaie lantaldeko
kideei. Horretarako, banaketa-zerrenda berezia antolatuko da Jagonet-en, gai
nerako lantaldeekin egingo den bezalaxe. Hortik aurrera, beren arteko eztabai
da izango da, zein hitz sartu behar duten zerrendan eta zein ordain emango lio
keten. Uste dut udazkenerako zerrenda egokia izan dezakegula.

Hiztegi Batuko irizpideak ezagutzen dituzten arren, gogoraraziko zaie zer
hartu behar duten kontuan hitz bakoitza eztabaidatzean:

a) Proposatzen duten hitza erabili duten, eta hala balitz, guztiek erabili
duten ala batzuek bakarrik. Gerta daiteke haiek zuzenean erabili ez, baina in
gurukoren batek erabiltzen duela jakitea ere. Hori guztia jaso beharko lukete.
Eta forma bat baino gehiago badabiltza lehian, Hiztegi Batuko bigarren itzu
liko irizpideen argitan aztertu beharko dituzte. Ahal bada, proposamen batera
tua egin; eta, bestela, lehiakideak aurkeztu, bakoitzari erabilera-txostena eran
tsiaz.

b) Komeni da, halaber, esatea proposatzen d(ir)en hitza(k) euskal onda
rekoa(k) d(ir)en ala ez. Euskal ondarekoa(k) bad(ir)a, OEHn egongo d(ir)a ziu
rrenik, edo ahozko erabilerakoa bad(ir)a, azpieuskalkiren batekoa(k) izango
d(ir)a.

c) Gerta daiteke euskaraz orain arte hitzik ez, eta hitz berria sortzeko pro
posamena egitea. Argi eta garbi adierazi beharko lukete halakoetan (eta hitza
sortzeko oro har e1karketara edo eratorpenera jo). Bestalde, komenigarri iza
ten da inguruko hiruzpalau hizkuntzatan nola esaten den kontuan hartzea, gaz
telaniaren eredua bakarrik ez izateko.

d) Maileguren bat hartzea proposatzen denean, oro har Hiztegi Batuko
bigarren itzulirako onartu genituen irizpideen arabera jokatu beharko dute:

- maileguaren nazioartekotasuna neurtu

- oso hedatua ez bada, gutxieneko baldintza behintzat betetzen duen ala
ez esan

- Iparraldean eta Hegoaldean forma dcsberdinak erabiltzen badituzte,
guztientzat balio dezakeen forma proposatzen ahalegindu. Eta lortzen ez bada,
aIde bakoitzeko mailegua aurkeztu, izan duen erabileraren berri ematen duen
txostena crantsiaz.

e) Beti ere argi izan beharko dute lantaldekoei dagokiela proposamena
egitea; kontua ez dela erdal terminoen zerrenda osatu, eta Euskaltzaindiari gal
detzea euskaraz nola esan behar diren.
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f) Lantalde horretatik datozen proposamenak Euskara Batuko batzorde
ak eta euskaltzain osoek aztertu ondoren, argibide gehiagoren beharra ikusiko
balitz, lantaldeari eskatuko litzaioke informazioa osatzea (nahiz honek ez duen
baztertzen Hiztegi Batuko lantaldeari ere argibiderik eman dezakeen galde
tzea).

Azkenik, lana oro har bakoitzak bere ordenagailutik egin badezake ere,
bileraren bat egingo beharko balute, edo bestelako gasturik sortuko balitzaie,
Euskaltzaindiak bere gain hartuko luke gastu horiek ordaintzea.





JAGONSAILA





EUSKARANAFARROAN

Irunea, 2001-III-29/30





NAFARROAKOEUSKARAREN
AZKENALDIKO HISTORIA

Jose Mari Satrustegi,
euskaltzaina

Euskarak Nafarroan izan duen azkenaldiko historia gogoratzean ezinbes
tekoa da XIX. mendeko Irufiea erromantikoan sortutako mugimendu garran
tzitsua aipatzea. Lagungiro jatorrean gauzatu zen, 1877ko udazkena seinale,
nafar hizkuntzak artean inoiz ezagutu ez zuen bultzada kilikagarria. Juan Itu
rralde y Suit historialariaren etxean bildurik kultura arloko hamahiru gizon os
petsu, ereintza itxaropentsuen ametsetan sortu zen "Nafarroco-Euscarazco EI
cargoa", gazteleraz Asociacion Euskara de Navarra deitu zutena. Nafar
hizkuntza babestu eta indartzea zen here helburu nagusia, literatura, historia
eta lege zaharrak aztertu eta ezagutaraziz.

Garrantzitsua da une hartan emandako urratsa, hizkuntza baserriko bere
inguru apaletik atera eta hiria aldatzen baita, itzal handiko jaunen eskutik pres
tigioa lortuz. Euskara izeneko aldizkaria sortu zuen elkarte berriak bazkideen
hartu-emanetako lokarri.

Aitzindari gertatu zen Euskal Herrian Irufieko eredua eta, haste-hastetik,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako euskaltzaileei antzeko zerbait egiteko gomita
luzatu zieten nafarrek.

Udazkeneko ereintza ez zen hutsala gertatu eta hurrengo gizaldiak, be
rrogeita hamar bat urteren buruan, kementsu berreskuratu zuen aurrekoen le
kukoa, 1925ean sortutako "Euskeraren Adiskideak" edo Agrupacion Navarra
de Amigos del Euskera, izeneko elkartearen inguruan bildurik. Bien artean ba
zen diferentzia nabarmena: hiritarren ekintza zen, bereziki, hura, eta euskara
hirian txertatzea zuen helburua. Gerra aurreko taldeak berriz, hiri kutsua gal
du gabe eta euren gidaritzarekin, baserri mundua esnarazi eta suspertu nahi
zuen, eta ekintza herrikoietan sartu zen buru-belarri Ekintza nagusien artean,
euskal festak antolatu zituen herriz herri, bertsolari saio eta erromeri giroko
dantzekin batera.

Bazen, halere, ohiz kanpoko beste ekintzarik antolatzaileen egitarauan
eta, bereziki, haurren munduari zegokiona: euskara zekiten haur guztiei sariak
banatzea, alegia. Horrela, sukalde guztietara iritsi zen, umeen bidez, euskara
ren aldeko mezua. Entzutekoa da, orain bertan, sarituak izan ziren azken le-
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kukoen ahotik hiriburuko kapeladun gizonek utzitako oroitzapena. Biziko egun
handien zirarra dager.

Ez zen hartan amaitu euskararen benetako udaberri hark utzitako ondore
onen emaitza: lehenbiziko euskal eskola sortu zuten Irufiean, oraingo ikasto
len aitzindaria izan dena. Eskolapioen ikastetxe berrian ireki zituen ateak
1930ean eta hiru urteren buruan bazituen hiru gela beste horrenbeste maistra
ren ardurapean.

Hogeita hamaseiko gertakizun tamalgarriek ekaitz gaiztoen zigorrez sun
tsitu zuten Nafarroan gogotsu landutako euskararen alorra eta inoiz baino gau
beltzago batek ezkutatu zuen lurpean, beldurrez, arbasoen hizkuntza larriki
erasotua. Zorionez, gerrak ez zuen hauts azpiko azken pindarra itzali, eta Di
putazioa bera izan zen berpizten saiatu zena. Aurretik elkarte pribatuen bidez
egindako lanaren ildotik ekin zioten Foru Aldundiko agintariek nafar hizkun
tza suspertzeko lanari. Inor gutxi saiatzen zen 1966ko gerra ostean, egoeraren
beldurrez, zokoratutako euskararen aIde lanean, eta "Principe de Viana" kul
tura elkartearen babesean "Secci6n de Fomento del Vascuence" legezko Saila
sortu zuten Nafarroako agintariek.

Aurretik egindako saioen jarraipen zehatza egin zuen, hainbat urteko ete
na gau bateko amets gaiztoa besterik izan balitz bezala. Guraso batzuen ha
rridura izugarria zen: "artean zigorra euskaraz hitz egiteagatik, eta orain sa
ria?" -zioen isilka Berueteko zinegotzi batek herriko etxean sartu ginelarik
guardia biren ondoan. Berriro Euskal Festak, bertsolariak eta herri-dantza be
rreskuratu ziren eta, hamar urtean, herriz herri sarituak izan ziren haur eus
kaldun guztiak. Ondoren euskal aldizkaria etorri zen hilero zazpi mila harpi
deduni doan banatzen zena.

Orduko agintariek, edozein alderditakoak izanik, euskara denon ondare
aberatsa zela garbi zeukaten Nafarroan. Iruiieko Seminarioan apaizgaiei eus
kara erakusteko klaseak ordaintzen zituen gerra aurretik Diputazioak, eta ber
din jarraitu zuen gerra ostean. Hurrena ordu erdiko ikastaroak antolatu zituen
eskola publikoetan, irakasleei berak ordainduz. MadriIgo erasoei horrela aurre
egiteko gai izan zen Nafarroako Diputazioa betidanik zituen eskubideen ize
nean.

Azken aldi honetan, alderantziz, beste haize batzuen boladak astindu ditu
tradizio eredugarrien orpoak. Gaur egungo agintarien aldetik ez dirudi nafar
hizkuntza inolako ondasuna denik. Foru Legearen Hobekuntza omen denak
utzitako zirritu txikian diren bi hizkuntza ofizialek ez dute babes bera hartzen.
Ahulenari laguntza berezia eskaini beharren, legez gainditu ezinezko hesiak
ezarri zaizkio hiru eremutan zatituz Nafarroa.

- Irrati eta telebista euskaldunek ez dute legezko baimenik.
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- Hizkuntza arrotzekin parekatzen da euskara ikastea eta bere balioki
detasuna.

- Euskara baztertua izan da Administrazio paperetako izenburu guztie
tatik.

- Errepide eta autobideetako iragarkietan euskal izenak kentzea eraba
ki da.

- Ikasleen testuetako liburuak orraztuko dira euren gogoko testuak sar-
tzeko.

- Euskararen aholku batzorderik ez dago.

- Hizkuntza Politikako Zuzendaritzarik ez da izendatu.

Gertakizun guzti hauen oinarria, azken aldian politikariek egindako hau
teskunde sistema berrian datza. Duela urte batzuk arte Merindade bakoitzak
hautatzen zituen -izen abizenez- bere diputatuak udalen bitartez. Hain des
berdinak diren lurraldeek bazuten horrela euren ordezkaria eta biztanleek ba
zekiten norengana jo beren eskubideak zaintzeko garaian.

Orain, alderantziz, alderdi bakoitzak hautagai zerrenda itxien bidez, non
baiteko izen ezezagunak ezar ditzake agintean, botu itsuen gehiengoa aitzaki
tzat hartuta nahi duena egiteko. Hori dela eta edozein eremutako biztanlegoa
ren ardurak, eskubideak eta kultura, bigarren mailako arazo bihurtzen dira
alderdiaren interesen ondoan. Nafarroan, hori dela eta, euskara eta euskaldu
na saroi hesituan baztertu dira -indioen barruki antzera- handik landa bere
nortasuna ezeztatuta.

Aurretik egindako ereintza jatorraren frutua oparoa izan da eta hori ez da,
nonbait, agintari berritsuen gogokoa. Nafarroako euskararen azkenaldiko his
toria.





EUSKARARENEGUNGOEGOERANAFARROAN

Andres !fUgo,
euskaltzaina

1. Sarrera

1918an Nafarroako Foru Diputazioarekin batera, Araba, Bizkaia eta Gi
puzkoako Diputazioek sortu zuten Euskaltzaindia, euskararen Akademia. Dik
taduraren ondotik, 1976an, Espainiako Estatuak, 573/1976 Erret Dekretuaren
bitartez onartu zuen. Horretaz gain, 18/1986 Foru Legearen arabera, Euskal
tzaindia da Nafarroan hizkuntza arauetarako aholku emaile ofiziala.

Euskaltzaindia arautzen duen Erret Dekretuaren 1. artikuluan agertzen
dira erakundearen xede nagusiak, hizkuntza ikertzea eta jagotea, eta bigarren
honi, jagoteari dagokionez, hiru helburu nagusi aipatzen ditu:

- Euskararen erabilera aitzinatzea.
- Hizkuntzaren eskubideak zaintzea.
- Hizkuntza gizarte maila guztietan gai bihurtzeko Ian egitea.

Euskararen garapena dela-eta, arautu diren lege eta hartu diren erabaki
garrantzitsuenetan, aipatutako helburuak betetzearen aurkako jarrera ikusi due
netan, Euskaltzaindiak salaketak egin ditu, hala nola, 1982an 13/1982 Forua
ren Hobeagotze legearen 9. artikulua zela eta, 1986an 18/1986 Euskarari bu
ruzko Foru legeak Nafarroa hiru zatitan banatzea arautu zuenean, irratien
esleipenetan, eta abarretan.

Ongi dakigun bezala, Nafarroan agintariek euskara arautzeko legeekin
modurik estuenean jokatu zuten (hizkuntza eskubideak nafar bakoitzari ez
zaizkio nafarra izateagatik edo erkidegoko eremu batekoa edo bertzekoa iza
teagatik aitortzen, une bakoitzean, halabeharrez edo kasualitatez, bizitokia ko
katzen duen lekuaren arabera baizik). Ondoren Gobernuak lege horiek ahalik
eta gutxien garatzen eta aplikaziorik zikoitzenak egiten saiatu badira ere, na
far gizarteak bertze jarrera bat erakutsi duo

Mugak muga eta oztopoak oztopo, 1986az geroztik -Nafarroan euska
ra hizkuntza ofiziala zela lehendabiziko aldiz onartu zenetik-, euskararen
errekuperazioak abiada nabariagoa hartu zuen eta lortutako emaitzak, ezbai
rik gabe, legegileek eta ondotik izandako Gobernuen arduradunek nahi eta
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uste baino emankorragoak izan dira, gizartea bera izan delako eragile eta bul
tzatzaile.

Lehenik eta behin, kantuan izatekoa da gai honen inguruan Nafarro
ako gizarteak denbara laburrean, bost urtetan, eman duen jarrera aldaketa, Ga
bernuak berak argitaratutako datuen arabera (1):

Urtea

1991
1996

Aide

% 22
% 38

Aurka

% 54
% 32

Ez aIde I ez aurka

% 24
% 30

2. Errekuperazioaren bidean egindako urratsak

Laburbilduz aurkeztuko ditudan datuek (2), oro har, errekuperazioaren bi
dean gaudela adierazten dute.

2.1. Irakaskuntza

2.1.1. Derrigorrezko irakaskuntza

1988tik aitzina, legea garatzeko Dekretu eta Faru aginduen eraginez
emandako bilakaera esanguratsua da, irakaskuntzako maila honetan egin bai
ta euskararen errekupeziaraka urratsik nabariena. Hona hemen bilakaeraren
emaitzak ehunekoetan:

a) Haur + Leben Hezkuntza

Nafarroa osoan

Ereduak 88-89 92-93 96-97 00-01 Bilakaera

D 13'34 16'92 22'1 25'25 + 11'91
A 5'48 9'58 17'2 26'67 + 21'19
G 81' 18 73'5 60'6 48'07 - 33'11

(1) Euskal Berriko Soziolinguistikazko inkesta, 1996. Nafarroa. Euskararen Jarraipena II.
Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, 30 or.

(2) Datu gehienak Eduardo Aldasoro, Jose Manuel Urrotz eta Reyes Ilintxetari zor diz
kiet. Unibertsitatekoak Jose Maria Aizpuruak egin berri duen Ian batetik hartu ditut.
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Euskal eremuan

Ereduak 88-89 92-93 96-97 00-01 Bilakaera

D 48'37 64'1 79'77 85'26 + 36'89
A 43'02 34'36 20'21 14'74 - 28'28
G 8'6 1'54 0'02 0'00 8'6

Eremu mistoa

Ereduak 88-89 92-93 96-97 00-01 Bilakaera

D 13'36 16'66 22'78 28'18 + 14'82
A 1'44 6'76 14'13 22'4 + 20'96
G 85'2 76'58 63'09 49'42 - 35'78

Eremu ez euskalduna

Ereduak 88-89 92-93 96-97 00-01 Bilakaera

D 1'35 2'45 4'05 2'64 (3)
A 0 6'77 21'59 36'02 + 36'02
G 98'65 90'78 74'36 61'34 - 37'31

b) Hiru urteko haurrak

Ereduak 92-93 96-97 00-01 01-02 (4) Bilakaera

D 21'53 25'18 30'86 29'44 (5) + 7'91
A 18'54 28'86 28'74 27'94 + 9'4
G 59'93 45'96 40'4 42'62 -17'31

A ereduko matrikulari dagokionez, aipagarria da egiaztatzea Nafarroako
Eremu Ez Euskaldunean 2000-01 ikasturtean ehuneko ehun eredu horretan ma
trikulatu zela honako herri hauetan: ABo, Anorbe, Arroitz, Artaxoa, Barasoain,
Berbintzana, Beriain, Carcar, Deikaztelu, Elo, Irunberri, Larraga, Ledea, Ma
neru, Mendigorria, Miranda Arga, Murieta, Nabaskoize, Oibar, Santacara,

(3) Falta dira Eremu Ez Euskaldunean kokaturik dauden ikastola "alegal"etako datuak,
hots, Viana, Lodosa, Sartaguda, Tafalla, Zangoza, Irunberri eta Tuterako ikastoletakoak.

(4) Aurre-matrikulazioaren behin-behineko datuak.
(5) Datu hau Eremu Ez Euskaldunean dauden ikastola "alegal"etako ikasle kopurua kon

tatu gabe eman du Nafarroako Gobernuak. Dirudienez, kopuru hori 70 ingurukoa da.
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Urrotz, Uxue, Villatuerta eta Zudairi-n. Eremu horretako bertze hogeita ha
marren bat herritan ere A ereduan matrikulatu ziren, eta herri horietako fran
kotan, gainera, ikasle kopuru gehiena, hala nola, Faltzesen 21etik 20, Corte
sen 25etik 20, Mendavian 28tik 23, Villafrancan 19tik 17, Erriberrin 22tik 16,
Martzillan 18tik 14, Zarrakaztelun 27tik 20, Noainen 18tik 17, etab. Zango
zako kasua ere aipagarria da: 43 haurretik 16 D ereduan (ikastolan), 26 A ere
duan eta 1 G ereduan.

2.1.2. lrakaskuntza ez-unibertsitarioa orokorrean. 2000-01 ikasturteko datuak:

Nafarroa osoan

Ereduak Haur + Lehen Hezk. DBH Batxilergoa Lanbide Esk.

D 24'98 18'02 15'7 0'37 (6)
B 0'27 0'2 0 0
A 26'67 10'83 4'65 2'42
G 48'07 70'94 79'65 97'2

2.1.3. Unibertsitatea (NUPa)

1988an sortu zen. 1995ean onartutako estatutuetan, euskara gaztelaniare
kin batera unibertsitateko berezko hizkuntza dela aitortzen da. Aitorpen hone
kin batera ikasleei euskaraz ikasteko duten eskubidea ere onartzen zaie. Esta
tutu horietan Euskararen Normalizazio plana nahitaez egin behar dela
adierazten da eta horretarako irakasle plaza elebidunak sortu eta hornitu behar
direla. Baina urte hauetan egindako Normalizaziorako Planak behin eta berriz
aIde batera itzi dira.

Bitartean, Unibertsitatean sartzen diren 18 urteko gazteetatik %20 D ere
dutik omen dator.

Errealitate horren aitzinean, Unibertsitatearen eskaintza honako hau da:

- 14 dira irakasten diren ikasketak. Horietako batean, Irakasle-ikasketan
(Magisteritzan), euskal ereduan emateko maisu-maistrak prestatzen direnean,
alegia, Lehen Hezkuntza eta Haur Hezkuntza espezialitateetan 207 kreditue
tatik denak euskaraz ematen dira eta Musika eta Hizkuntza espezialitateetan
205etik 160.

(6) 0 ereduko eskaintza hiro ikastetxetan bertzerik ez da egin.
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- Gainerako 13 ikasketetan euskaraz ikasteko egiten den kreditu es
kaintza honako hau da:

Karrera
Kredituak Kredituak euskaraz

osotara 99-00 00-01

1. Ekonomiako Liz. 312 18 12
2. EZALILADE 312 18 12
3. Enpresa Zientzietako Diplom. 206 18 12
4. Industria Ingeniaritza Tek.:

a) Mekanika 225 12 12
b) Elektrizitatea 219 17 8

5. Nekazaritza Ingeniari Tek, 247 15 15
6. Nekazaritza Ingeniaritza 375 21 0
7. Industria Ingeniaritza 375 6 0
8. Telekomunikazio Ingeniaritza 375 0 0
9. Soziologiako Liz. 320 21 0

10. Lan Harremanetako Diplom. 243 18 0
11. Gizarte Laneko Diplom. 218 18 0
12. Zuzenbideko Liz. 304 14 0
13. Erizaintzako Diplom. 234 12 0

Osotara 3.965 208 (%5'24) 71 (%1'79)

2000-01 ikasturtean, 13 ikasketa hauetan euskaraz 8 ikasgai (asignatura)
bertzerik ez da ematen ari eta 13 ikasketa horietatik 8tan euskaraz egiteko ikas
gai bakar bat ere ez da eskaini. Hortaz, 13 ikasketa horietan ematen diren
3.965 kredituetatik 71 ari dira euskaraz ematen, hots, % 1'79. Ikusten ahal de
nez, D eredutik datozen ikasle gehienak unibertsitatean ereduz aldatzera be
hartuak daude.

2.1.4. Helduen irakaskuntza. Euskaltegietako matrikula datuak

Publikoak

Ikastetxea

IHEO (7)
THEO (8)

84-85

435

92-93

649
25

00-01

729
86

(7) Iruneko Hizkuntza Eskola Ofiziala.
(8) Tuterako Hizkuntza Eskola Ofiziala, 89-9Oean jarri zen abian.
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Milutze (eIE) 213 *570 (9) *700 (10)
NUPIUPNA 131 151
Funtz. Euskaltegia (11) *300 (12) *450(13)
IEI (14) 54 22

648 1.729 2.145

Pribatuak

Ikastetxea 84-85 92-93 00-01

AEK 2.678 1.927 1.372
IKA 1.044 1.159
Gainerakoak 142 239

2.678 3.113 2.770

Osotara 3.326 4.842 4.915

2.1.5. Euskara tituludunak

- Iruiieko Hizkuntza Eskola Ofizialekoa (1982-2000) 2.634 (15)
- EGA (1985-2000) 1.772

Osotara 4.406 (16)

(9) Lehenengo lau hilekoan 576 eta bigarrean 562. lkasle gehienak bietan matrikulatzen
direnez, batez bertzeko datua hartu da erreferentziatzat.

(10) Lehenengo lau hilekoan 714 eta bigarrean 698. Ikasle gehienak bietan matrikulatzen
direnez, batez bertzeko datua hartu da erreferentziatzat.

(II) Funtzionarioen euskaltegia 88-89 ikasturtean jarri zen abian. Lehenengo urte horre
tan 197 ikasle izan zituen.

(12) Ikasturtearen buruan ikasle batzuek ikastaro bat baino gehiagotan parte hartzen dute.
Datu orokorra 359 da. Hortaz, batez bertzeko kopurua 300en batekoa izan daiteke.

(13) Ikasturtearen buruan ikasle batzuek ikastaro bat baino gehiagotan parte hartzen dute.
Datu orokorra 516 da. Hortaz, batez bertzeko kopurua 450en batekoa izan daiteke.

(14) Irakasleen Bitziklatze Eskola. Abian jarri zen lehendabiziko urtean (83-84 ikasturte
an) 107 ikasle izan zituen. Aipatzekoa da 1984 eta 2000 urte bitartean programa horretan parte
hartu duten irakasleetako 650ek EGA edo HEOko titulua eskuratu dutela.

(15) lruiieko Hizkuntza Eskola Ofizialak epe horretan 4.806 titulu eman ditu osotara bost
hizkuntzatan (Alemanean 307, Frantsesean 673, Ingelesean 1.061, Italieran 131 -1990-2000 bi
tartean- eta Euskaran 2.634. Hortaz, eman dituen % 54'8 titulu Euskarakoak izan dira).

(16) Kopuru honi bertze 50en bat titulu gehitu beharko litzaizkioke, hots, Tuterako Hiz
kuntza Eskola Ofizialak emandakoak. Datu zehatza eskuratzerik ez dugu izan.
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2.2. Administrazio zerbitzuak
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Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusia (HPZN) abian jarri zenetik
eman dira urrats gehienak, zenbait zerbitzu sortu edo herri ekimenak aitzine
tik sortutakoak babestu dituelako.

Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen zuen
135/1994 Foru Dekretua izan zen, teorian, alor honetan emandako pausorik
garrantzitsuena, euskararen erabilera Administrazio zerbitzuetan lehenengo al
diz arautzen zelako. Teorian diot, bertan araututako xede batzuk, zirkuito ele
bidunak erraterako, ez zirelako inoiz gauzatu.

Dekretu horren bi xede nagusiak zirkuito administratibo elebidunak ezar
tzea eta Foru Komunitateko Administrazioaren imajina modu elebidunean
agertzea ziren.

a) Lehendabizikoari dagokionez, aipatu behar da zein den errealitatea
Nafarroako Administrazioan irakaskuntzatik kanpo. Euskara jakitea nahitaez
ko baldintza % I' 54 lanpostutarako bertzerik ez da jarri, kontuan izanik ko
puru honetan sartzen direla HPZNaren beraren teknikari, itzultzaile, etab. Ho
riekin batera, aipatzekoa da HPZN abian jarri zenetik, zenbait udal eta
mankomunitateerekin egindako lankidetza konbenioen bitartez, sortu den eus
kara zerbitzu sarea. 21 dira denera. 8 Euskal Eremuan (Bortzerriak, Malerre
ka, Baztan, Leitza, Larraun, Ultzama, Sakana eta Erroibar-Auritz-Luzaide). 13
Eremu Mistoan. Horietako 4 Lizarra, Gares, Agoitz eta Zaraitzu-Errokarikoa,
eta gainerako 9ak lrufierriaren inguruan (Irufiea, Burlata, Atarrabia, Uharte-Es
teribar-Aranguren -azken hau Eremu Ez Euskaldunekoa-, Antsoain, Barafiain,
Berriozar, Zizur eta Orkoien-Etxauri-Ollaran-Bidaurreta-Oltza).

b) Imajina elebidunari dagokionez, aipatu behar da:

• Errotulazioa elebiduna dela Euskal Eremu eta Eremu Mistoko Admi
nistrazio Departamentu gehienetan, Diputazioan bertan eta Herrilan, Garraio
eta Komunikazio Departamentuan izan ezik.

• Inpresoak eta horrelakoak elebidunak Euskal Eremuan. Eremu Misto
an Departamentu eta Zerbitzu erditsuetan, batez bertze.

• Errepideetako xaflak, elebidunak gehienbat Euskal Eremuan (nahiz eta
oker idatziak dauden zenbait izenek urteak daramatzaten, eta okerragoa dena,
azkenaldi honetan ere bertze zenbait akatsekin jarri dituzte).

Aipagarria, dena den, HPZN abian jarri zenetik toponimia alorrean egin
dako Ian ederra:

• Toponimia nagusian, euskal eremuko herri izenak euskaraz arautu on
doren ofizial ere egin dira, baita eremu mistoko zenbait herritakoak ere.

• Toponimia txikian, Erkidego osoko toponimoak arautu eta ofizial egin
dira.
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2.3. Bertze zerbitzuak

2.3.1. Komunikabideak

Aldizkariak
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Euskara hutsean kaleratzen direnen artean, hauek izan daitezke garran
tzitsuenak:

- Ttipi-ttapa. Hamabostero 7.100 ale. Bortzerriak, Malerreka, Baztan,
Urdazubi, Zugarramurdi, Iparraldeko herri batzuk, Leitza, Goizueta eta Ara
non banatzen da.

- Guaixe. Hilabetero 3.500 ale. Sakana osoan.
- Mailope. Hilabetero 1.300 ale. Larraun, Betelu eta Araitzen banatzen da.
- Pulunpe. Him hilabetetik 1.300 ale. Ultzama, Basabuma, Imotz,

Lantz, Anue eta Odietan.
- Axular. Him hilabetetik 3.000 ale. Burlatan.
- Karrika. Hilabetero 3.000 ale. Irufiean.

Elebidunak badira franko Eremu Mistoan batez ere. Bertzeak bertze, El
Tuto (Agoitz), Mendixut (Zaraitzu), Ezkaba (Antsoain); Irufieko auzoetakoak:
Barrios (Donibane-Iturrama), Aldapa (AIde Zaharra), Arrotxapea (Arrotxa
pea), Sua (Suhiltzaileena),... Eta denen artean aipatzekoa, duen hedaduragatik,
Ze Berri? Bi hilabetetik 66.000 ale banatzen dira lrufierrian, Estellerrian, Za
raitzun, Agoitzerrian, Longidan,...

Irratiak. Euskara hutsean aritzen direnak:

Euskal Eremuan:

- Xorroxin. 1975etik. Baztan, Malerreka eta Bortzerrietan entzuten da.
- Aralar. 1991tik. Larraunen.
- Irati. 1993tik. Aezkoan.
- Erran-Esan. 1998tik. Basaburuan.
- Karrape. 1999tik. Leitza inguruan.
- Beleixe. 1999tik. Etxarri-Aranatz inguruan.

Eremu Mistoan:

- Euskalerria. 1988tik. Irufierrian eta bere inguruko eremu zabalagoan.

Telebistak

- Xaloa. 1997tik Baztanen eta Malerrekan.
- Ttipi-ttapa. 1998tik Bortzerrietan eta Malerrekan.
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2.3.2. Bertzeak
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Euskara errekuperatu eta gizarteratze honetan, badira bertze hainbat gau
za aipagarri: talde kulturalak, elkarteak, ... tinko eta gogor lanean ari direnak.
Badakit denak aipatu nahiak bakarren bat ahaztua uzteko arriskua baduela. Ho
rregatik eta komunikazio honi minutuetan ere bere neurria jarri zaiolako ez
naiz aipamen gehiagotan luzatuko, baina amaitu baino lehen, duen garrantzi
eta zailtasunagatik, bat bederen gogora ekarri nahi nuke, hots, Sindikatuek
Euskara lanean lemapean urtero egiten duten informazio kanpaina.

3. Egoera berria

Euskara berreskuratzeko bi oinarri dira nahitaezkoak:

- Bata, gizarteak nahi izatea. Nafarroan hori, neurri handi batean behin
tzat, egiaztatuta dagoela dirudi. Ikusi dugun bezala, inkestek aldeko jarrera era
kusten dute eta azkeneko 14 urte hauetako datuek euskara berreskuratzen ari
dela adierazten dute.

- Bertzea, Administrazioak beharrezko baliabideak jartzea. Nafarroako
Gobernuak, ordea, euskara berreskuratzen ari garelarik eta, Irufierrian batez
ere soziologikoki inoiz baino euskaldun gehiago bizi delarik, atera du Admi
nistrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen 37212000 Dekretu be
rria, egindako urratsen atzerako martxa argi eta garbi markatzen duena.

Hasieran aipatu dut Euskaltzaindia arautzen duen Dekretuak Akademiari
euskara jagoteko eginbeharrak ezartzen dizkiola, hala nola, euskararen erabi
lera aitzinatzea, hizkuntzaren eskubideak zaintzea eta hizkuntza gizarte maila
guztietan gai izan dadin Ian egitea.

Xede horren ildotik, Nafarroan azkeneko urtean gertatutakoekin kezkatu
rik, Erakunde honek, sei hilabeteren buruan, osokoen bilkuretan aho batez
onartu ondoren, hiru adierazpen igorri dizkio Nafarroako Gobernuburuari:

- Lehendabizikoa, 2000ko ekainaren 29an, HPZNren birmoldaketa egin
zuenean.

- Bigarrena, 2000ko azaroaren 27an, 372/2000 Dekretuaren zirriborroa
ezagutu zuenean.

- Hirugarrena, 200lko urtarrilaren l6an, Nafarroa Gobernuak Dekretua
argitaratu zuenean.

Euskaltzaindiak, Gobernuaren aitzinean bere jarrera agertu du eta gaurko
ekitaldi honetan nafar gizartearen aitzinean gauza bera egin nahi izan duo





EUSKARAREN EGOERA NAFARROAN:
EUSKALTZAINDIAREN EGITEKOA

Andres Urrutia Badiola

Nafarroako euskalgintza gogor astindu du azken hilabeteotan 2000. urte
ko abenduaren lIn bertako Gobemuak onetsi duen Foru-Dekretuak. Horrek
ekarri ditu, soka beretik, bestelako Foru-Erabakiak ere, lehen esandako de
kretuaren garatze lana gauzatzeko asmotan, batik bat, Nafarroako hizkuntza
eskualde mistoetan.

Dekretu horri gehitu zaizkio, denbora laburrean, toponimia arloan gerta
tu diren epai-errekurtsoak. Horien bitartez auzitegien aurrean jarri dira, ezbaian
eta auzipean, Nafarroako Toponimia finkatzen duten Foru Arauak.

Albisteok, zernahi gisaz, aspalditik datorren hari baten korapiloak dira
edo, hala nahi izanez gem, kate luze baten katebegirik oraingoenak. Kate ho
rren lokarriak, aspaldikoak izan nahiz berritsuagoak gertatu, aurretiaz azaldu
dira nire mahaikideen berbetan eta ez dute bestelako azalpen premiarik.

Bai, ordea, Euskaltzaindiaren ikuspegitik, gertaera horien aurrean gure
erakundeak izan duen jokabidea. Azaldu beharra, hortaz, oraingoa, lehena ere
azaldua izan den modu berean, nafar gizartearen esku eta asmoetara argi hel
daitezen jokabide horren nondik norakoak.

Izan ere, aspaldiko kezka du Euskaltzaindiak euskararena eta, zer esanik
ez, Nafarroan euskarak bizi duen egoerarena. Behin baino gehiagotan plaza
ratu behar izan du bere hitza Euskaltzaindiak, euskarari dagokiona urraturik
geratzen zelakoan. Urraturik ez ezik, legeaz eta gizarteaz ere beheraturik, bi
biotan, arauetan eta elkarbizitzan, izan baitu, eta baitu, oraingoz ere, euskarak
zer gaindi eta nola jokatu.

Gogora ditzagun, besteak beste, eta Andres Inigo euskaltzainkidearena
abiapuntutzat harturik, honako hauek:

I) Hasteko, Espainiako ordenamendu juridikoaren gailurra den Konstitu
zioa. Lege testu horren eztabaidan, begi-bistakoak ziren Euskaltzaindiarentzat
euskarak izan zitzakeen kalteak eta oztopoak, hango hirugarren artikuluak era
karriak. Hain zuzen ere, Donostian, 1978. urteko irailaren 29an aldarrikatu
zuen Euskal Akademiak honako hau, euskararen bizimoduan Espainiako lege
nagusi hark sor zezakeenaz kezkaturik:
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Euskaltzaindiak, 573/1976 erret dekretuz, Juan Carlos 1 Errege jaunak
berak, beste eginkizun batzuren artean, hizkuntzaren enplegua aintzinatzea eta
beraren eskubideak zaintzeaz arduratzeko onartu zuenez, azalpen bat egin
nahi du betebehar hontaz, jendaurrean jakinaraztera beharturik aurkitzen de
lako, orain eztabaidatzen ari den Konstituzio projektuaren 3. artikuluak gaz
telania ez diren beste hizkuntza nazionalak bereztaturik uzten dituela.

Akademia honek, arazo honetaz inork galdetua izan ez denak, goian ai
paturiko artikulu hori, gainera, Espainiako Estaduak Ginebran sinaturiko
Giza Eskubideen Agiriaren letrarekin eta ez izpirituarekin bat ez datorrela go
gorarazi nahi duo

2) Harrezkero ere, Imfiean bertan egin zuen bilera berezian, Euskaltzain
diaren zuzendaritzak bere kezkak areagotu zituen, 1979. urteko maiatzaren
25ean, Nafarroan euskara bera, babesteko premiarik gorrienean zegoela, hau
da, Nafarroako egitura juridiko-administratiboa antolatzeko unean, baztertutik
gera ez zedin. Honetara jo zuen Euskaltzaindiak orduko hartan:

Euskaltzaindiak, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako Foru Diputa
zioek emandako eta Erret Dekretuak birretsitako eginkizuna beteaz, hots, eus
kararen aIde jokatzeaz, Nafarroa Elebitasun Dekreturik gabe geldituko dela
ko, zeharo kezkaturik dagoela adierazten duo

Euskara Nafarroan lege baliakizunik gabe dagoela ohartzen da Nafarro
ak dituen eskubideekin elebitasun dekretu bat aurrera atera behar duela uste
du, "Junta Superior de Educaci6n" delakoak, behar den bezala eraberritua,
noski, ondoren zehatz dezan.

Parlamentu eta Diputazio Foralei eskatzen die hainbat lasterren beren
jarrera ager dezatela eta euskararen, hots, nafarren hizkuntzaren aIde beha
rrezko diren neurriak har ditzatela.

3) Kezkaren kezkaz eta him urte geroago (1982), Euskaltzaindia, beste
behin ere, artegatsu, "Proyecto de Ley Organica de Reintegraci6n y Amejora
miento del Regimen Foral de Navarra" zela eta. Orduko hitzak esanahi zaba
lekoak:

Aurretiaz azaldu nahi duo erakunde politikoa ez denez. ezin dela hasi Pro
jektuari inolako gogoramen orokorrik egiten, Konstituzioari egin ez zion mo
dura, salbu 3. artikuluari, berau Espainiako hizkuntzez ari baita (erantsitako
1. dokumentua). Aldi berean gogoratu nahi du, 1979.eko Maiatzaren 25ean,
Irufiean ospaturiko batzarrean onartu zuen akordioa. Geroago aipatu akor
dioa, Nafarroan euskararen status delakoa (2. dokumentua) berretsi egin zuen
ageriko bilkuran eta orduko Foru Diputazio Goreneko Burua zen Jaime
Ignacio del Burgo jauna bertan zelarik eta baita Malon eta Garcia de Dioz
jaun Diputatuak ere.
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Hau dela eta, 573/1976 E.D. delakoaren 1. artikuluaren babespean eta
erantsitako Estatutuen 1. artikuluaf(3. dokumentua) zera kontuan hartzen du
alegia, Lege Projektuaren 9. artikuluak euskarari diskriminaziozko tratamen
dua ematen diola, zeren bertan, bakarrik, egun Erresuma Zaharrean euskaraz
hitz egiten den tokietan ofizialtasuna aitortzen dio, euskararen atzerakuntza
rako oraintsu eta iragan mendean emandako arrazoi historikoak kontutan izan
gabe; euskarak bizirik dirau erdal eremuetan hiztegi, esaldi eta, batez ere, to
ponimi eremuan; eta oro har, Nafarroako herrien kontzientzia eta oroipen ko
lektiboan dirau, eta azken batez ondare orokorra euskara hitz egiten den ere
mua, mugatu ezin dena.

Kexa bizi-bizia azaldu nahi du hizkuntza biziari emandako tratamendua
rengatik, hau da, Euskal Herriko Autonomi Estatutuko 6. artikuluan eta Va
lenciako Komunitate Autonomoaren Estatutuko 7. artikuluan, 4. eta 5. doku
mentuak eskaintzen zaiena baino ahulagoa baita. Aipaturiko Komunitate biok
Nafarroak daukan egoera berbera daukate linguistika eremuaren desberdin
tzapenaz, bai historia alorrean eta bai egungo egoeraz. Baina hizkuntza biei
dagokien ofizialtasuna ez da aurretiazko jiteaz murrizten.

Guztionengatik eta uztaileko bilkura arruntean, Nafarroako euskal idaz
Ie baten bigarren mendeurrena dela eta, berau mintzairaz Nafarroa Garaikoa
eta idazlearen sorterrian ospaturik. Hau dela eta, ezin du ixilarazi daukan kez
ka bizia, datorren foru legeak 9. artikulua garatuko duen itxaropenaz, bero
nek arazo hau behar den eran bideratuko duelakotan Gure Erakundearen eri
tzia jasorik eta baita Nafarroa mailan eragina daukaten beste erakundeena
ere. Euskaltzaindia aholkatze tekniko eta zientifikoa eskaintzeko prest legoke
beronekin legislatzaileei laguntza emanez.

Azkenez, Euskaltzaindiak zera nabarmendu nahi du, hots, bai Lege Pro
jektu hau eta bai eman ahal diren beste zenbaitzu hala Corte Jeneraletan nola
Komunitate Politikoei dagokionetan, euskara negatiboki jotzen duenean -be
rau Mendebal Europakohizkuntza zaharrena delarik- adi izango dela eta aha
leginak eginen dituela jagoten bizirik iraun dezan, bizkortzen eta garapen es
kubideetan galtzaile ez irteteko.

4) lIdo beretik ere, badira Euskaltzaindian bestelako adierazpenak, Nafa
rroan euskarak izan dezakeen etorkizun latzaz arrangura bizia erakusten dute
nak. Gogora ditzagun, besteak beste, honako hauek:

4.1. 1994. urteko uztailaren 4an, gogor jorratu zuen gaia Euskaltzaindiak.
Arrazoia zuen horretarako Nafarroako Euskara Legean. Him alor plazaratu zi
tuen sasoi hartan, lege berriari erreparoak egiteko asmotan. Lehena, lege ho
rrek euskarari aitortzen zion lurralde eremu estuegia; bigarrena, FM irrati li
zentzien banaketan euskara baztertzea; eta hirugarrena, hain justu ere,
gogoratzeko euskara guztiona dela eta hizkuntza horri dagokiona zaindu egin
behar dela, Espainiako Konstituzioaren arabera.
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4.2. 1997. urteko urriaren 31n, beste behin ere, FM irrati lizentzia be
rriak zirela eta, erro-errotik deitoratu zuen Euskaltzaindiak euskara zokondo
ratzea eta eskabide berezia egin zion Nafarroako Gobernuari berriro gerta ez
zedin lehendabiziko hura, alegia, euskara halakoetan aintzakotzat ez hartzea.

4.3. Aipagarria, halaber, Baranaingo udalak lanpostuak betetzeko egin
zuen deialdia. Deialdi horretan, euskara meritutzat hartu zen eta horri buruz
ko eztabaidak, auziak eta iritziak sortu ziren. Euskaltzaindiak 1997. urteko api
rilaren 25ean aldarrikatu zuen berea, afera hori zela eta. Artean, epaiak ere
eman ziren, Nafarroako auzitegien aldetik. Euskaltzaindiaren hitzetan, euska
rarena legezko eta betebeharrekoa zen, lanpostuetarako deialdietan:

Nahitanahiezkoa deritzaio Euskaltzaindiari, zenbait lanpostutarako, ba
tez ere irakaskuntza eta administrazioaren arloetarako, euskaraz jakitea. Eta
Baraiiaingo Udalak, gizarteak berak aspalditik bid duenari men eginez legalki
ez ezik, egoki eta zentzuz jokatu du deialdian baldintza hori jarriz, udalerri
horretan gero eta ugariago diren euskal hiztunei behar bezalako erantzuna eta
zerbitzua eman ahaI izateko. Horrela berretsi du Nafarroako Parlamentuak
berak ere 1997ko apirilaren 24ko erabakian.

5) Egunotan ere, eta 37212000, abenduaren 11 ko Dekretua aurrean zue
la, Euskaltzaindiak bere adierazpena egin du, gogoeta bizia erakutsiz Nafa
rroako Gobernuari. Gobernuaren gor-mutua ikusirik, berriro ere ekin dio gaia
ri 2001. urteko urtarrilaren hamaseian, Nafarroako Gobernuari euskararena
gogorarazteko eta zuzeneko eskaria egiteko, hau da, lege testu berria aldarri
katu aintzin, aintzat har ditzan Gobernu horrek Nafarroako gizartearen eska
bideak.

Erantzun bakarra, 2001. urteko urtarrilaren 24ko gutuna. Bertan ditugu
eginaren zuriketak, labur bezain estuak:

Por 10 demas, debo decirle con absoluta sinceridad que mi Cobierno en
tiende, y yo mismo tambien, que no "han abandonado los objetivos esencia
les de proteger la recuperaci6n y desarrollo del vascuence en Navarra" ni se
ha eliminado el de "garantizar el ejercicio de los derechos lingiiisticos".
Cuesti6n distinta es que se hayan matizado los ritmos por los que la politica
del vascuence en Navarra debe discurrir, tarea esta que compete al Cobier
no de Navarra por imperativo de la legislaci6n vigente.

Euskaltzaindiaren ibilbide luzea ikusirik, bizpahiru ondorio atera ditza
kegu orain arte zerrendaratu ditugun jazoera horietatik:

a) Lehena da, ezbairik gabe, Euskaltzaindia erakundea dugula, Nafarroa,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek sortua eta Espainiako Koroak onar
tua (576/1976 Erret Dekretua). Arestian eraldatu dira (272/2000 Erret Dekre
tua) horren estatutuak eta berretsi egin zaizkio Euskaltzaindiari euskara kon
tuetan dituen ahalmenak. Besteak beste, euskararen eskubideen jagotea,
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erabilera bultzatzea eta hizkuntza gizarte maila guztietan gai bihurtzeko Ian
egitea dagozkio erakunde honi, euskararen esparruko ziurtagiriak, argibideak
eta diktamenak eskaini-ematearekin batera. Eta horiek, esan gabe doa, Nafa
rroan ere baditu egingarri Euskaltzaindiak.

b) Euskaltzaindia ez da erakunde politikoa, gobernu edo boterearen men
peko edo zerbitzukoa. Euskaldun guztiona da, euskaldun guztiok egiten ditu
gulako euskal hizkuntza eta kulturaren erkidegoa. Horren barruan, Euskal
tzaindiak du, beste inork ez bezala, Euskal Herrian zehar euskara jagoteko
betebeharra, lehen esan legez, ideologia guztien gainetik.

c) Euskaltzaindia bada nor euskararen aurka datozen legeak eta gertae
rak salatzeko. Salatze horretan Euskaltzaindiak hitza du eginkizun eta ekintza
lanabes. Hitz horrek esan nahi du akademikotasun maila dagokiola Euskal
tzaindiari euskara arloan, hitzaren bidez adierazteko erkidego akademiko eta
zientifikoari euskararen aurkakoak. Hitza, hala ere, ez da deus ere ekintzarik
ez badago. Eta ekintza horretan, gure ustez, Euskaltzaindiari ez dagokio Epai
tegien aurrean salaketak egitea. Bai, ordea, babesa nondik jaso eta goi maila
ko agintariei (estatu mailako zein nazioartekoei) mezua helaraztea.

Badira Nafarroan euskara nork babestu eta zein bidetatik ibili, dekretu
horren aurka jotzeko abagunean. Kasurako, udalak eta kontzejuak, Udal-Kon
tzejuen Federazioa, alderdi eta elkarteak, ikastolak, sindikatuak... Horiek ego
kiak badira ere, ez dira Euskaltzaindiaren bideak, geroenean azalduko dugu
nez.

Ikus dezagun, bada, Euskaltzaindiaren egitekoa zertxobait zehaztu ondo
ren, zertan datzan Dekretu berri horren muina. Alferrik luzatuko genituzke de
kretu horren inguruan gure ahaleginak. Maila eta tankera askotako argumen
tuak eman daitezke horren aIde eta kontra. Aldekoak entzunak ditugu lehen
ere; kontrakoak erruz zabaldu dira azken hilabeteotan.

Labur esanda, hala ere, ildo nagusi batzuk nabari daitezke testu horretan:

a) Dekretu hori ez dator bat Nafarroako gizarteak behin eta berriro eus
kararekiko erakutsi duen jarrerarekin. Gisa horretan, adibidez, hezkuntza mai
Ian nafarrek urtez urte euskarari eskaintzen dioten atxikimendua ez da erraz
lotzen dekretu horren araumoldearekin.

b) Dekretu horrek, bestalde ere, sustraitik hausten du euskararen garatze
prozesua, batez ere, euskara bera ahulen dabilen esparruan, hizkuntza eskual
de misto izenekoan. Euskarak laguntza gehien non behar eta horra doa, mu
rrizteko xede osoarekin, delako Dekretu hori.

c) Hirugarrenez ere, esan beharrekoa da eskualde misto horretan dela
arriskurik nabarmenena, dekretu hori dela eta, euskara kinka larrian ikusteko,
Nafarroako Administraziotik erabat aldendua. Bide horretatik goazela, oso
adierazgarria da Dekretuaren zio-azalpena:
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se ha considerado conveniente revisar para afianzar el principio de
seguridad juridica, para ponderar el uso del vascuence con los medios nece
sarios para hacer ejectivo su empleo y para responder a la realidad socio
lingiiistica de Navarra despues de la experiencia acumulada. A tal ejecto, de
acuerdo con la doctrina constitucional, se ha sustituido la calificacion del re
quisito especifico, que la normativa anterior otorgaba al conocimiento del
vascuence cuando es preceptivo en el acceso a determinadas plazas, por la
de conocimiento preceptivo, para incluirlo dentro del ambito de los principios
de merito y capacidad previstos en el Articulo 103 de la Constitucion. Esta
revision, por razones de tecnica normativa, se hace a traves de un nuevo tex
to que sustituye al anterior.

Azter ditzagun, gaingiroki bada ere, hiru arrazoiok:

a) Segurtasun juridikoarena. Badirudi hizkuntzen arteko ofizialkidetzak
-orain artekoak behinik behin- segurtasun juridikoa hausten duela. Arrazoi ho
rrekin azaltzen dena zera da, euskara ez baino, gaztelania dela segurtasun ju
ridikoa eman dezakeen hizkuntza bakarra.

b) Euskararen erabilera eragingarria berrnatzeko, aldiz, baliabideak eta
aukerak zabaldu beharrean, murriztu eta gutxitu egiten dira, beharbada era
gingarritasun hori ahalik sendoen berrnatzeko ustearekin. Euskara gutxi, bai
horixe, baina ondo lotua eta estekatua.

c) Nafarroako errealitate soziolinguistikoari ihardespena emateko unean,
berehala antzematen zaizkio dekretu berri honi irtenbide mamitsuak; besteak
beste, lanpostuetarako deialdietan euskara meritutzat hartzea arbuiagarri iza
tea; toki, errepide, kale eta abarren errotulazio elebiduna ezabatu beharrekoa,
euskararen erabilera norbanakoen borondate hutsera uztea... Horra hor, bene
benetan, euskararentzako sustatze bide eragingarriak.

Labur beharrez, hala ere, jokatu behar . Hitz bitan esateko, hainbeste kale
agerraldi, adierazpen eta epai-errekurtsoren ostean, zer egin?

Egia esan, eta dekretuak dekretu, Euskaltzaindiak, lehen esan legez, badu
zereginik horren aurrean. Eta zeregin hori betetzera etorri zaizkizue zuoi, Na
farroako euskalgintzan diharduzuenoi.

Askoren ustez, gure erantzuna ez da behar bezain sendoa izan. Beste ba
tzuren aburuz, motz eta labur ibili gara. Hala ere, Euskaltzaindia erakundea
dela esan dugu lehen ere eta horri egin behar diogu men. Begirunea eta lotsa
gordeta, esan beharrekoak azaldu behar ditu Euskaltzaindiak, euskararen ba
besa eskuratzekotan. Zin zinez diotse Euskaltzaindiak Nafarroako euskaltzale
ei, euskara duela xede eta helburu, aldian aldiko gertaeren gainetik. Euskara
ri tinko eusteko gogoarekin eta eguneroko behar-premiei dagokiena ahaztu
gabe egiten du Ian Euskararen Akademiak. Hitza proposatzen dizue Euskal
tzaindiak eta hitzaren bidez, esana dugu, ekintza ere, gure kezka eta arrangu-
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ra zabaltzeko eta hedatzeko, lehendabizikoz, estatu eta nazioarteko maila du
ten erakunde akademiko eta zientifikoetara -hizkuntzen ardura dutenak bazter
utzi gabe- eta geroago, maila guztietako gizarte erakundeetara. Politikaz at
ere, behar-beharrezko da gure mezua argi ematea, euskararena, beste behin ere,
bide bazterrean ikus ez dezagun.

Molde berari eutsiz, eginkizunak Euskaltzaindiaren Jagon Sailarentzat:
euskarari buruzko informazioa bildu, eritziak plazaratu eta akademiaren ustea,
euskararentzat tankera honetako gertaera kaltegarriak tartean direla, hainbat
ondoen gizarteratu, euskaldunon eskura egon dadin.

Badugu, beraz, etxe barnean nahiz kanpo aldean, zeregin eta zerikasirik.
Horretaz, adi egon, Juan San Martin mintzatuko zaigu xeheki.





EUSKARAREN LEGEZTAPEN DEMOKRATIKOARI
DAGOKIONEZ, NAFARROAN GALDUTAKO AUKERA

Patxi Zabaleta,
euskaltzaina

1980ko irailaren hamabostean Nafarroako Parlamentu Foralean eztabaida
bat izan zen hurrengo helburuarekin, hots, Foruaren Berreskuratze eta Hobe
kuntzarako legea, Amejoramendua deitzen dugun horren oinarriak euskarari
buruz erabakitzeko eztabaida, alegia. Parlamentu Foralak euskarak Nafarroa
osoan ofiziala izan behar zuela erabaki zuen. Horixe da eman zitzaion agin
dua Nafarroaren izenean Estatuko Gobernuarekin hitz egin behar zuen ba
tzordeari.

Eztabaida hartan, besteak beste, Victor Manuel Arbeloa jaunak orduan Sa
lamanca-ko Unibertsitateko errektorea zen Tovar jaunaren esaldi batzuk aipa
tu zituen bere eginez eta, haien artean, zera dioena: "Bakearen bidea euskal
herrialdeetan eta Espainia osoan ere, politika orokorretik adina hizkuntza po
litikatik ere igarotzen da".

Aurrerago Victor Manuel Arbeloak, berriro ere Tovarren aipamena gogo
raraziz, honela dio: "Euskarak badu eskubidea bai bere iraupenerako, bai irau
pen hori gauzatzeko beharrezko diren baliabideetarako". Zentzuzko gauza
franko aipatu ziren eztabaida hartan eta egindako bozketak honako emaitza
hauek izan zituen: 33 boto euskararen ofiziaIkidetasuna Nafarroa osoan jar
tzearen aIde eta 29 aurka. Emaitza hori izan zen Nafarroako Parlamentuak Es
tatuko Gobernuarekin hitz egitera joan behar zuen batzordeari eman zion agin
du bakarra.

Baina Amejoramendu-aren testuak -I982ko martxoaren 8an Madrilgo
Lurralde Administrazioaren Ministerioan sinatu zen aktan-, bere 9. artiku
luan ez du biltzen, jakina den bezaIa, Parlamentuak emandako oinarri horren
agindua eta, horren ordez, artikulu horri 2. ataI bat erantsi zitzaion, non sar
tzen den Nafarroako euskaI eremuaren kontzeptua, eremu horretara murriztuz
euskararen ofizialkidetasuna. Eta eremu honen hedadura, euskararen erabilera
ofiziala eta euskararen irakaskuntza geroago egingo den Foru Lege baten bi
tartez gauzatuko dela dio. Zer gertatu ote zen bitarte horretan da gure gaIde
ra, negoziatzera joan zen batzordeak zergatik ez zuen bete Parlamentuaren
agindua?
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Nafarroa eta Estatuaren arteko negoziaketa eta adostutako Amejoramen
du-aren testua bi batzorderen eginkizuna izan zen, bata Nafarroako Foru Di
putazioak izendatua eta bestea Estatuko Gobernuak. Nafarroakoa honako
hauek osatu zuten: Juan Manuel Arza Mufiuzuri, Jesus Mal6n Nicolao, Angel
Lasunci6n Gafii, Pedro Sanchez de Muniain eorera, Javier Moscoso del Pra
do, Gabriel Urralburu Tainta eta Jesus Aizpun Tuero jaunek. Idazkari lanetan
Joaquin Gortari Unanua jauna aritu zen.

Negoziaketa horretan izandako gorabeherez soil-soilik agiri bat dago da
tarik gabe, eta bertan ez dira azaltzen ez proposamenak eta ezta erantzunak
edo kontraproposamenak ere. Baina azaltzen dena zera da, Nafarroako Ba
tzordeari eman zitzaiola lehen atalaren proposamena egiteko lana. Zein da egin
zuen proposamena? Ez dago inon idatzirik.

Batzordearen konposaketa aztertzen badugu, ikusten ahal dugu zazpitik
bost ofizialkidetasuna Nafarroa osoan jartzearen aurka bozkatu zuten 29 par
lamentarien taldekoak zirela eta bi besterik ez -Malon eta Urralburujaunak
aIde bozkatu zuten taldekoak. Zergatik ez ote zuen bete Negoziazio Batzor
deak Parlamentuaren agindua? Erantzunik gabe geratu den galdera da hori.

Euskarak Nafarroa osoan ofizialtasuna izateak ez dirudi, Estatuaren alde
tik, inolako gatazka edo zailtasuna sor lezakeenik, besteak beste, legedi ad
ministratibo orokorrean eta beste autonomietan ere ez duelako horrelako mu
garik ipini.

Gaur egun hizkuntza eremuen kontzeptua ez bakarrik nafarren eskubide
en aurkakoa, zaharkitua ere bilakatu da. Internetez eginen dira hemendik au
rrera Administrazioarekiko harremanak gehienbatean eta zer zentzu izan de
zake garai horietan hizkuntza eremuak mantentzeak? Bestalde, nafarrok orain
hogei urte aukera bat galdu genuen edo agian xahutu egin ziguten. Nork daki?

18/1986ko euskararen Fom Legeak lehendabiziko artikuluan ezinbeste
kotzat jotzen ditu honako helburu hauek: herritarren eskubidea euskara jakite
ko eta erabiltzeko, euskararen berreskurapena eta garapena begiratzea, erabil
pen hori sustatzeko neurriak adieraztea eta euskararen erabilpena eta
irakaskuntza bermatzea, borondatezkotasun, mailakatze eta begirune irizpide
ei jarraituz.

Izan ere, legearen atariko tituluaren arabera, euskara Nafarroa osoaren on
dare kulturala da eta, hortaz, nafar guztien eskubidea. Euskararen geroa nafa
rren esku dago.

Grain dela 20 urte paregabeko aukera galdu genuen, aipatutako batzor
deak Parlamentuaren agindua ez zuelako bete.

Baina izanen dira berriro aukerak, eta 1987-X-25ean aitortu nuen eta be
rriro diot, euskararen etorkizuna jendearen eta herriaren borondatean oinarri
turik dagoela jakin eta errepikatu behar dugu. Horregatik hemen Nafarroan eta
nonahi jendearen aukera eta herritarren askatasuna da aldarrikatu beharrekoa.
Euskararen etorkizuna hortxe dago. Eta agian gurea ere bai.
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Bilkura berezia eta irekia Iruiiean

2001-III-29an, osteguna, arratsaldeko 6etan, Iruiieko Gurutze Plazako Institutuko
aretoan, osaka bilkura berezia eta irekia egin wen Euskaltzaindiak. Bilkurako gaia hau
izan zen: Euskara Nafarroan. Hauek izan ziren ekitaldi horretan parte hartu zutenak:

- Mahaiburua: Jean Haritschelhar, euskaltzainburua.

- Hizlariak ezkerretik hasita:
• Jose Maria Satrustegi, euskaltzaina: "Nafarroako euskararen azkenaldiko his

toria".
• Andres Iiiigo, euskaltzaina: "Euskararen egungo egoera Nafarroan".
• Andres Urrutia eta Patxi Zabaleta, euskaltzainak: "Euskara Nafarroan, lege

aren ikuspegitik".
• Juan San Martin, euskaltzaina: "Giza eskubideak, era orokorrean, eta hiz

kuntzaren arloan".





GIZA ESKUBIDEAK, ERA OROKORREAN ETA
HIZKUNTZAREN ARLOAN

Juan San Martin,
euskaltzaina

Nazio Batuen Batzar Nagusiak (GNU) 1948an aurkeztu zuen Giza Esku
bideen Adirazapen Unibertsala. Bere 2. artikuluan, orokorki begiraturik hona
ko hau zioen: "1. Gizaki orori dagozkio Adierazpen honetan aldarrikatutako
eskubide eta askatasunak, eta ez da inor bereiziko arraza, larru-kolore, sexua,
hizkuntza, erlijioa, politika edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jato
rria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik. 2. Ez zaio be
giratuko gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldetako egoerari, nahiz eta
herri hori burujabea izan, besteren zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea edo
nola-halako burujabetasun-mugak dituena".

Eta 26. artikuluaren hirugarren zatiak dioenez: "Gurasoek lehentasunez
ko eskubidea izango dute seme-alabei emango zaien hezkuntza mota aukera
tzeko".

Hor oinarriturik, gogoan hartzekoa iruditzen zait 1953an Unesco erakun
deak argitara eman zuen L'emploi des langues vernaculaires dans l'enseigne
ment deritzan Iiburuxka. Frankismo garaia zen eta Espainian ez zen zabaldu
liburuxka hori; baina, bere edukiaren berri jakin nahi duenak, Azkue BibIio
tekan aurkituko du aipatzen dudan Iiburuxka hori. Horien ondorioz, aditzera
eman beharra dut, giza eskubideen alderako orokortasuna.

Baina bereziki, hizkuntzen aIde, zeren oso erabilgarria den Iiburu bat
bada, I98Iean Unescok argitaratua eta geroztik hamasei hizkuntzetara itzulia,
euskaraz ere 1999an Bilbon Bakeaz / Ediciones Unesco argitaIetxeak emana
den Leah Levin andere idazle ingelesak prestaturiko Giza eskubideak: gal
de-erantzunak deritzana. Hizkuntzen arloan egin diren zenbait akordio ere ja
sotzen ditu eta, bake biderako, edonorentzat Iiburu gomendagarria iruditzen
zait.

Euskaltzaindiaren eskariz eta aIde horietatik begiraturik aurkeztu nuen:
"Hizkuntza, hiztunen giza eskubideen arabera" zeritzan txostena (lkus Euske
ra, 44, 1999,2. aIea, 979-983. orrialdeetan). Bertan jasotzen ditut, 980. orrial
dean, Hezkuntz eta Kultur Ministeritzak I976an dekretuz Euskaltzaindia onar
tzeaz, erregearen sarrerako hitzak. Eta, nire ustez, Estatuko buru denaren hitz
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horiekin baliatu beharra dugu. Euskaltzaindiaren sorkundeaz bere aitonak
1918. urtean Ofiatin esan zuena gogotan harturik, non zioen: "Desde entonces
la Academia viene laborando ininterrumpidamente en los fines para los que
fue creada, fomentando la unidad de una lengua que hablan muchos espafio
les y que es un elemento importante de la cultura y del acervo nacional. Por
ella nada mejor para la tutela e investigaci6n de la lengua vasca que el reco
nocimiento por el Estado de la labor de esta Academia que Su Majestad el
Rey Juan Carlos I quiere hacer patente, de acuerdo con las memorables pala
bras de su egregio abuelo".

Baina, gogoan izanik aurtengo urtea, 200lgarrena, Europako Batasun Ba
tzordeak "Hizkuntzen Urtetzat" izendatu duelako iaz argitaratu nuen Giza es
kubideen inguruan / En tomo a los derechos humanos zeritzan liburua, gaia
orotariko ikusmenez aurkeztuz, eta gaiaren barnean bereziki hizkuntzaren ar
loari toki zabala eskainiz. Zeren, gure egoera honetan, hizkuntzarekikoa bai
tugu gunerik larriena edo kezkagarriena.

Liburu horren lehen kapituluan, eredugarritzat, Euskal Herritik giza es
kubideen alderako emaitzak orokorki eskaintzen nituen, Aita Frantzisko Vito
riakoagandik hasi eta Martin Azpilkueta "Doctor Navarro", Joanes Etxeberri
Ziburukoa, Pedro Dagerre "Axular" eta bestez gainera Ilustrazio garaiko Aita
Larramendi, Xabier Munibe bere lagun zituen Azkoitiko "zalduntxoak" deitu
izan zirenak eta beste, Amurrioko Jesus Galindez eta Baionako Rene Cassin
zirenekin bukatuz.

Desberdin pentsatzen dutenengandik ere bcti ikasten da zerbait. Eta gure
Hcrritik hilketaz eta indarkeriz ari den ETA taldeak ere badu gure lehengo gi
zon eredugarri haiegandik zer ikasirik. Zeren, hemen, inori kalterik egin gabe,
guztiok gara beharrezkoak. Horregatik, eraikitzaileak behar ditugu eta ez hon
datzaileak. Elkar joka ibiltzea geure Herriaren kaltegarri da eta bide horreta
tik ez goaz inora. Lehen lehenik, beste era batera pentsatzen dutenen bizitza
ere errespetatzea baita garrantzizkoena. Baketan lana egin nahi baldin badu
gu, indarkerizko ekintzen aurrean isilik egoterik ez dugu. Bestela mundu guz
tiaren aurrean geure Euskal Herriari kalde egiten ari gara.

Hizkuntzak herriaren sustraietatikoak direnez, aldarrikatu beharra dugu,
gure antzinatiko cuskara hor zela oraingo talde politiko guztiak sortu baino le
henagotik. Horregatik, esan beharrezkoa iruditzen zait, demokraziaren izene
an, gaur egungo politikarien artean gauzak ez dihoaztela bide zuzenegitik,
gorrotogarrizko demagojia gehiegi nabari baita, zeren ez baitituzte gauzak zin
tzo eta argitasunez agertzen. Dirudienez, kultur arloan behar bezalako ahol
kulariez baliatzen cz dakitelako edo nahi ez dutelako. Guztiok dugu ideien
artean elkarri hurbilduz ahalegintzea eta errespetatuz ibili beharra. Herriari be
gira, ahal den neurrian desberdintasunak baretuz eta elkarrenganako hurbilta
sunera abiatuz.
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Egoera horren inguruan Euskaltzaindiak badu bere egitekorik, polifike
riak aIde batera utziz, bere sorreratik datorkion Arautegiak eskaintzen dizkion
ekintzak kontuan hartuz. Lehen artikuluaren zenbait zati begiratu besterik ez
dugu, adibidez: e) Euskararen erabilera aintzinatzea. 1) Hizkuntzaren eskubi
deak zaintzea. g) Hizkuntza gizarte maila guztietan gai bihurtzeko, Ian egitea
eta abar.

Oroi Euskaltzaindia, euskararen erakunde bezala, lau probintzietako Di
putazioek onarturik sortua zela. Nafarroako Foru Diputazioak bere onespen
ofiziala eman zion 1919ko irailaren 3an, Eta erakundeak urre eztaietako bile
ra bereziak antolatu zituenean, hiriburuetan antolatu zituen batzarrak eta ho
rien artean oroigarri zaigu 1968ko abenduaren 4an Nafarroako Diputazioan an
tolatu zen ospakuntza hura, Espainiako Akademien ordezkariak eta beste
zenbait erakundetakoak ere han zirelarik. (Hortaz, ikus eta irakur Euskera
agerkariaren, XVI. zenbakia, 1971. urtekoa, bere 5-26 eta 199-203 orrialdee
tan).

Euskaltzaindia, esan beharra dut, politikaren gainetik era askotariko per
tsonek osatzen dugula. Eta bere Arautegiaren arabera, eginkizun nagusia, be
reziki Iker eta lagon sailetan oinarritzen dela, lau Diputazioek onartu bezala.
Horren arabera, Erakundearekiko eginkizuna, nire ustez, aipatu dudan "Hiz
kuntza, hiztunen giza eskubideen arabera" zeritzan txosten hartan azaldu nuen.
Uste dut, aski argi eta garbi agertu nuela, bai gure Erakundearen Arautegia
gatik eta baita ONUk Giza Eskubideen Adierazpen Unibertzalean agertu zue
nagatik ere. Gai honetaz askozaz zabalago eta ageri gehiago emanaz idatzi
nuen aipatu dudan Giza eskubideen inguruan - En torno a los derechos hu
manos (2000) liburu horretan. Eta gaiok zehatzago jakin nahi dituenak berta
ra jo beharra duo

Ezertan errurik baldin badago, bakoitzak har bedi errua bere lepora, es
painiar sentitzen direnek ere jakin beharrezkoa dutenez, euskara dela Espai
niako hizkuntzarik zaharrena eta aurka ari direnak, sineskaitza badirudi ere,
bertako jatorrizko hizkuntza naturala eta zaharrena denarena aurka ari dire1a.

Inork zalantzarik izan ez dezan, oroi Antonio Tovar hizkuntzalari eta ira
kasle zenak aski argi eta garbi agertu zigu1a gure euskara, esanez: "Es una len
gua prehistorica, una lengua profundamente arraigada en el suelo, y es la tini
ca que se ha conservado al oeste de Eurasia desde la conquista de nuestro
continente por los indoeuropeos". Eta egile berak La lucha de lenguas en la
Peninsula Iberica deritzan liburuan beste honako hau gehitu zigun: "En un
mundo moderno solo los medios modernos (escuela y grados superiores de
educacion, radio y television, etc.) pueden asegurar la conservacion de la len
gua".

Baina, bere aurretik, Ramon Menendez Pidal, Real Academia Espanola
ren buru zenak, Eusko Ikaskuntzaren eskariz 1921.urtean Bilbon eskaini zuen
hitzaldi hartan beste honako aitorpen hau egin zuen: "Teneis la fortuna de que
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vuestro pueblo sea depositario de la reliquia mas venerable de la antigiiedad
hispana. Otras tendran mas valor artfstico, seran mas admiradas y codiciadas
universalmente, pero no hay otra que tenga la importancia de esta lengua, sin
cuyo estudio profundo jamas podran ser revelados del todo los fundamentos
y los primitivos derroteros de la civilizacion peninsular, ni podra esta ser esen
cialmente comprendida".

Hizkuntzak, berez, herrien izate naturaletik sortuak baitira. Horregatik,
guztiak dira errespetagarriak, bereziki geroztik sortuak diren politika taldeen
gainetik jarriz. Europako Batasunak ere horrela aitortzen baitu.

Julio Caro Barojaren Algunos mitos espaiioles y otros ensayos (1944) saio
liburuko gai gehienak Euskal Herriari buruzkoak dira, non aurki genitzakeen
Europako zenbaiten kidetasuna, bereziki Iparraldekoena. Bestalde, gogoan har
tzekoak ditugu R. M. Azkue eta J. M. Barandiaranen bilketa lanak. Gai ho
netaz, neronek Julene Azpeitiaren Amandriaren altzoan (1961) liburuari egin
nion hitzaurrean herri-ipuinei buruz esan nuena berretsi nezake: "herri-ipuinak
dira literaturaren aurrenengo kimuak, noski, haiexek izan direlako kuIturadun
hizkuntzen literatura oinarri. Sarri, ipuinak aski dira herri baten psikologiaren
bereizkuntza egiteko. Beren aberastasunetik neurtu daiteke herricgogoa. Ha
rrigarria da benetan, gure herriak ahozko literatura horren eberatsa izanik, ida
tzizkoan hain txiroa izan beharra. Hala ere, esan nezake ez dela askok uste
duten bezain txiroa. Hortarako, kontutan hartzekoa da oraintxu Patxi Salabe
rri Mufioak argitara eman duen "Kontrarreforma garaiko Lapurtar literaturaz",
aurten Karmel aldizkarian ikerketaz eskaini digun saioa (Ikus, 2001. honeta
ko Karmel, 233. zenbakiaren 3-30. orrialdeetan).

Baina, esan bezala, herri literaturan era guztietako ipuinen jabe gara, eta
bertan ditugu lehenagoko sinesmen, kondaira eta ohituren argitasunak. Nor
beraren herria ezagutu ahal izateko, zer hoberik ahoz aho etorri zaigun jato
rrizko literatura baino?

Gaur, horri begira badugu zer aztertu. Adibidez, Eurogutuna, Europako
hizkuntza gutxituen aldeko agiria, Europako Kontseiluak lege proposamenez
aurkeztu wen 1992ko otsailean. Une hartan Eusko LegebiItzarreko Ararteko
nintzen eta European Ombudsman Institute erakundeak hizkuntza bat baino
gehiago mintzatzen ziren herrialdeetako arartekoak deitu zituen Bonn-eko Le
gebiltzarrean elkarturik Eurogutunaren berria jaso eta gure iritziak emateko.
Han agertu ginen guztiok ahobatez oniritzia eman genion, hizkuntza bat bai
no gehiago mintzatzen ziren herrialdeetarako oso beharrezkoa zeritzaigunez.

Eurogutun horri Frantziak betoa jarri zion, esanez bere Konstituzioaren
bigarren artikuluan frantsesa baizik onartzen ez zuelako. Baina, urte batzuk
geroago onartu wen. Hala ere, bigarren artikulu hori aldatu ezik, Frantziako
Estatuaren barnean ez du behar bezalako ahalmenik.
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Baina Espainiako Konstituzioak ere bere hirugarren artikulua aldatu be
har luke, zeren autonomien esku uzten baitu hizkuntzen ofizialtasuna, eta era
horretara, giza eskubide zuzonaren beharrean, elkar aurrez aurre jartzen bai
kaitu. Horren xehetasunak eman nituen Giza eskubideen inguruan / En tomo
a los derechos humanos (2000) liburuan.

Hala ere, gogoratu beharrezkoa iruditzen zait ETAkoek hain era txarrean
hi! zuten Ernest Lluch zenak Donostiako El Diario Vasco egunkarian 2000.
urteko martxoaren 25ean hain zentzuz argitara eman zuen "Sin ser naciona
lista" izenburuz eskaini zuen artikulu hartan zioena: "Ahora, afortunada y
finalmente, Francia ha firmado la Carta Europea de los Derechos de las Len
guas Minoritarias. Una firma que tiene aspectos que rozan la inconstituciona
lidad a causa del exclusivismo lingiiistico frances en la Constituci6n. Pese a
estas dificultades el actual gobierno ha ofrecido a las escuelas que ensefian
vascuence, catalan 0 bret6n en Francia su integraci6n en la red de escuelas
publicas con el prestigio que estas tienen en este pais. Lamentablemente las
condiciones econ6micas ofrecidas son insostenibles. Actuar culturalmente,
para que esta lfnea se ensanche, debe ser la escogida como relativamente mas
eficaz".

Baina hemen, Nafarroan gaudenez, aipatu beharrezkoa iruditzen zait
egungo Nafar Gobernuak ez diola jaramonik egiten, ez erregeri eta ezta ere
beraien Lingua Navarrorum jatorrari. Itsuak ote daude Jose Gofii Gaztambi
dek argitaratutako Colecci6n Diplomdtica de la Catedral de Pamplona,
829-1243 (1997) liburuaren 269. orrialdean latinez datorren hartaz? Ba, argi
eta garbi agertzen da honako hau:

"Erit autem talis differencia inter Orti Lehoarriz et A~eari Vmea et su
ccessores eorum, quod Orti Lehoarriz faciet ut lingua Nauarrorum dicatur
unaimaizter et A~ezari Umea faciet buru~agui, quem voluerit".

Lekukoen deiturez gainera hor ditugu garbi asko beraien ogibidezko ofi
zioak latinez Lingua Navarrorum zeritzan euskaraz. Eta agiri horren ondotik
ulertu ezin duenak, behar bezala jakiteko, euskaraz ikas edo guttienez dakie
naren bidez jabetu zer esan nahi duen.

Joseph de Moret nafar historiagileak ere argi utzi zigun bere Annales del
Reyno de Navarra (1764) zeritzan hartan, lehen liburukiko I. kapituluaren III.
atalean, 4-5. orrialdeetan irakur genezakeenez honako hau: "Traen tambien
por argumento su Lengua nativa Vasconica, que con ninguna otra de las Gen
tes, que en las Espafias han entrado en numero grande, y que pudiesse im
mutar el Idioma natural, tiene comercio, a afinidad alguna. La qual en 10 an
tiguo fue comun de todos los Pueblos Vascones, como el mismo nombre de
Vascuence 10 dice: y el Rey Don Sancho el Sabio la llama Lengua de los Na
varros".
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Horiek ezaguturik, harrigarria iruditzen zaigu Nafarroan euskarari era
gozpenak jartzea. Hori, beraien jatorrien aurka egotea baita. Esate baterako,
XVI. mendean oraindik Erriberako mugetaraino iristen baitzen Lingua Nava
rrorum zeritzan euskara. Ikus besterik ez dugu Manuel Lakuona zenak Irufie
ko katedralaren artxibategian aurkitu eta argitara eman zuen agiri hura: "El
Euskera en Navarra a fines del s. XVI", RIEV, 1933, 365-374. orrialdeetan.

Eta euskarak geroztik ezagutu izan dituen eragozpenak ekarri zizkigun
atzerapen handiak. Eragozpen horien berri eman nuen aipaturiko Giza eskubi
deen inguruan liburuko 73-83. orrialdeetan. Baina, hala eta guztiz ere, Nafa
rroako herri euskaldunek, Nafar Gobernuari aurre egin diote, beraien hizkun
tzak bizirik jarrai dezan.

Ezin dugu ukatu, interesgarria zaigula gaztelania bezalako hizkuntza he
datuagoa ezagutzea. Ez goaz horren aurka, baina hain geurea dugun euskara
utzi gabe, noski. Gainera, kontuan izan, haurtzarotik bi hizkuntzen jabe denak
hirugarren edo laugarren bat errazago ikasten duela. Aldi berean, besteak ikas
teaz irekiagoak egiten gaitu mundu zabalera begira.

Guzi hori kontuan izanik, ulerkaitza iruditzen zait Nafarroako Gobernua
aurrez aurre aurka jartzea, bai Lingua Navarrorum zeritzanari, GNU, Unesco
eta Espainiako Erregeak Euskaltzaindia onartzeaz esan zuenarenari ere, batez
ere Europako Hizkuntzen urte honetan.

Zeren, 2001. urte hau Europako Batasunak bertako hizkuntzen urtetzat
izendatua duenez, guk Euskaltzaindiaren Arautegiari jaramon eginaz eta giza
eskubideei dagokien legez, ezin ukapenik eman Europak bere jatortasunekoa
duen gure euskara honi.



EUSKARAREN EGOERA NAFARROAN:
EUSKALTZAINDIAREN ADIERAZPENA

19l8an Nafarroako Foru Diputazioarekin batera, Araba, Bizkaia eta Gi
puzkoako Foru Diputazioek sortu zuten Euskaltzaindia. 573/1976 Erret De
kretuaren bidez Euskararen Erret Akademia bihurtu zen. Euskaltzaindiaren hel
buruak, besteak beste, euskararen eskubideen jagotea, erabilera bultzatzea eta
hizkuntza gizarte maila guztietan gai bihurtzeko Ian egitea dira. Erakunde ho
nen estatutuak, oraintsu, 27212000, otsailaren 25eko Erret Dekretuaren bidez
aldatuak izan dira. Euskararekiko kontsultetan erakunde ofiziala da eta hiz
kuntza honen alorrean berari dagokio ziurtagiriak, argibideak eta diktamenak
eskaini-ematea.

Euskaltzaindiak sorreratik bertatik etengabe jardun du -eta badihardu
egun ere- Nafarroako Foru Erkidegoan, euskararen babesa, ikerkuntza eta
sustatze lana ziurtatzeko asmoz. Hartara, Nafarroako gobernu erakundeei eman
die hizkuntza aholkularitza eta horiek, zeinahi den ere indarreko erregimena,
beti erakutsi dizkiote beren abegi eta onginahia, jakinik Euskaltzaindiaren egi
tekoa edozein lerrakera politiko edo ideologikoren gainetik dagoela.

Euskaltzaindiak aitortzen du nafarrek, urtez urte, gero eta euskara gehia
go eskatzen dutela. Gizarte zereginetan esanguratsu oso gertatzen diren hain
bat esparrutan -hezkuntza, komunikabide edota administrazio publikoetan
begi bistakoa da nafarrek erakusten duten kezka, lingua navarrorum ondare
kulturalaren erabilera nafar nortasunaren funtsezko osagaia izan dadin.

Euskaltzaindiak behin baino gehiagotan salatu ditu giza eskubideak, eus
kararen aldeko babesa, hizkuntzagatiko diskriminazio eza, hizkuntzen pausoz
pausoko garatzea eta ofizialkidetza oinarriak hausten dituzten arauak. Ildo be
retik salatzen ditu Nafarroako Gobernuak euskarari buruz berrikitan onetsi di
tuenak, batez ere, 37212000 Foru Dekretua, abenduaren llkoa. Arau horiek,
besteak beste, Espainiako Konstituzioa, Nafarroako Foru Hobekuntza eta Eus-,
kararen legea urratzen dituzte; orobat, Espainiako Estatuak nazioarteko mai
Ian berretsi dituen arau eta itunak. Deitoratzen du, halaber, erakunde honek,
legeria berri horri buruzko aholkua berari eskatu ez izana, Nafarroako Gober
nuari eginiko erregua tartean izall arren.

Hori dela eta, Euskaltzaindiak, Irufiean osaka batzarra egin eta adieraz
pen hau plazaratu nahi du Nafarroako gizartearen aurrean, Espainiako Esta
tuaren agintari nahiz hizkuntza erakunde ofizialetara igortzeko, baita Europa
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eta nazioarteko erakundeetara ere, egoera berri honen jakitun izan daitezen.
Bestetik Euskaltzaindiak berresten du euskararen ardura duten erakunde pu
bliko eta pribatu guztiekin lankidetzan aritzeko gogoa eta konpromisoa. Ho
rren xedea, beraz, argi dago Euskaltzaindiarentzat: euskara gizartearen lokarri
sendo bihurtzea Nafarroako Foru Erkidegoan. Bide beretik, Euskaltzaindiak,
legez dituen ahalmenak erabilita eta Jagon Sailaren bitartez, Nafarroan eta bes
te herrialde euskaldunetan euskara babesteko bere egitekoa beteko duo

lrufiean, 200leko martxoaren 30ean



LA SITUACION DEL EUSKERA EN NAVARRA:
DECLARACION DE LA REAL ACADEMIA

DE LA LENGUA VASCA

Euskaltzaindia es la instituci6n oficial creada en 1918 por la Diputaci6n
Foral de Navarra y por las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuz
koa y reconocida por el Real Decreto 573/1976 como Real Academia de la
Lengua Vasca. Tiene, entre otros fines, velar por los derechos de la lengua,
promover su uso y trabajar en la capacitacion de la lengua, a fin de que esta
pueda ser medio de expresion de la comunidad a todos los niveles. Esta ins
tituci6n, cuyos estatutos han sido modificados recientemente por Real Decre
to 27212000, de 25 de febrero es, en relaci6n con la lengua vasca, la institu
cion consultiva oficial en materia de lengua y la competente para expedir los
oportunos certificados, informes y dictamenes.

Euskaltzaindia ha realizado desde su creaci6n y a 10 largo de su historia
una intensa actividad en la labor de protecci6n, investigaci6n y fomento de la
lengua vasca en la Comunidad Foral de Navarra, prestando su asesoramiento
en materia lfngiifstica a los 6rganos de gobierno de Navarra, cualquiera que
fuese el regimen vigente. Siempre han dispensado estos una especial conside
raci6n y reconocimiento a su labor, bajo la premisa de una total independen
cia de cualquier adscripci6n polftica 0 ideol6gica.

Euskaltzaindia constata la demanda creciente en relaci6n con el euskera
que la sociedad navarra expresa dfa a dfa. Ambitos de la convivencia social
tan relevantes como la ensenanza, los medios de comunicaci6n 0 las admi
nistraciones publicas muestran, cada vez mas, su preocupaci6n en favor de la
utilizaci6n de la lingua navarrorum, patrimonio cultural de todos los navarros
y uno de los elementos constitutivos de la identidad navarra.

Euskaltzaindia ha denunciado en repetidas ocasiones las normas legales
contrarias a los principios de respeto a los derechos humanos, protecci6n de
la lengua vasca, progresividad en su desarrollo, no discriminaci6n por raz6n
de lengua y cooficialidad del euskera en la Comunidad Foral de Navarra. Del
mismo modo, denuncia las recientes disposiciones del Gobierno de Navarra
en materia de euskera y especialmente el Decreto Foral 37212000 de 11 de Di
ciembre, que a su juicio vulnera la Constituci6n espanola, la Ley de Amejo
ramiento Foral y la Ley del Vascuence de Navarra. De ningun modo respeta
los acuerdos y tratados internacionales que el Estado espanol ha ratificado en
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materia de utilizaci6n de las lenguas cooficiales. Deplora, asimismo, no haber
sido consultada al respecto, a pesar de la petici6n expresa realizada al Go
bierno de Navarra.

En consecuencia, Euskaltzaindia, reunida en sesi6n plenaria el dfa de hoy
en Pamplona, ha tornado la decisi6n de dar a conocer esta dec1araci6n a la so
ciedad navarra, a las autoridades e instituciones oficiales en materia lingtifsti
ca del Estado espanol y a los foros europeos e internacionales, a fin de que
tengan conocimiento de esta situaci6n. Reitera su completa disposici6n a co
laborar con cuantas instituciones y organismos publicos y privados se preo
cupan por la defensa de la lengua vasca, para que por encima de discrepan
cias legftimas en 10 polftico, sea el euskera un elemento de cohesi6n social en
la Comunidad Foral de Navarra. Del mismo modo, y a traves de su Secci6n
Tutelar, Euskaltzaindia, como instituci6n competente en esta materia, conti
nuani en su labor de defensa y protecci6n del euskera en Navarra y los demas
territorios de lengua vasca.

Pamplona, a 30 de marzo de 2001



LA SITUATION DE LA LANGUE BASQUE EN NAVARRE:
DECLARATION DE EUSKALTZAINDIA

Euskaltzaindia est I'institution officielle creee par la Deputation Forale
de Navarre et les Deputations Forales d'Alava, de Biscaye et de Guipuzcoa,
puis reconnue par Ie decret royal 573/1976 comme Academie Royale de la
Langue Basque. Elle a, entre autres, pour objectifs de veiller sur les droits de
la langue, de promouvoir son usage, de travailler a la rendre apte adevenir
le moyen d'expression de la communauti, atous les niveaux. Cette institution,
dont les statuts ont ete recemment modifies para Ie decret royal 27212000 du
25 fevrier, est en ce qui concerne la langue basque l'institution consultative
officielle en matiere de langue et l'organisation competente pour dilivrer les
certificats, les rapports et les avis opportuns.

Euskaltzaindia a realise des l'origine et tout au long de son histoire une
intense activite de defense, d'investigation et de promotion de la langue bas
que dans la Communaute Forale de Navarre, offiant son assistance en matie
re linguistique aux organismes gouvernementaux de la Navarre, quel que soit
Ie regime politique en vigueur. Ceux-ci ont d'ailleurs toujours eu considera
tion et reconnaissance pour Ie travail realise en toute independance par rap
port a toute orientation politique ou ideologique.

Euskaltzaindia observe que la societe navarraise exprime une demande
toujours croissante par rapport a la langue basque. Des milieux sociaux aussi
importants que I'enseignement, les moyens de communication ou les admi
nistrations publiques apparaissent toujours plus preoccupes para I'utilisations
de la lingua navarrorum, patrimoine culturel de tous les Navarrais et element
constitutif important de I'identite navarraise.

Euskaltzaindia a denonce a diverses reprises les normes legales contrai
res au respect des droits de I'homme, a la protection de la langue basque, a
son developpement progressif, a la non-discrimination pour raison de langue,
a la co-officialite de l'euskara dans la Communaute Forale de Navarre. De
meme l'Academie denonce les recentes dispositions du Gouvernement de Na
varre en matiere de langue basque et specialement Ie decret foral 372/2000 du
11 decembre, qui ason avis porte atteinte ala Constitution espagnole, ala Loi
de l'Amendement Foral et a la Loi de la Langue Basque de Navarre. Ce de
cret ne respecte ni les accords, ni les traites internationaux que I'Etat espagnol
a ratifies en matiere d'utilisation des langues co-officielles. L'Academie de-
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plore egalement de n'avoir pas ete consultee, malgre la demande expresse
qu'elle avait formulee aupres du Gouvernement de Navarre.

En consequence, Euskaltzaindia, reunie en session pleniere ce jour a
Pampelune, a pris la decision de faire connaitre cette declaration ala societe
navarraise, aux autorites et aux institutions officielles en matiere linguistique
de l'Etat espagnol et aux organisations europeennes et internationales com
petentes, afin qu'elles prennent connaissance de la situation. L'Academie se
dit anouveau entierement disposee acollaborer avec toutes les institutions et
tous les organismes publics ou prives preoccupes par la defense de la lague
basque, de telle sorte que par-dessus les divergences politiques legitimes, la
langue basque soit un element de cohesion sociale dans la Communaute Fo
rale de Navarre. C'est ainsi que Euskaltzaindia, institution competente en ce
tte matiere, continuera a travers sa section de defense et promotion a defen
dre et proteger la langue basque en Navarre et dans les autres territoires
bascophones.

Pampelune, Ie 30 mars 2001



GUTUNAK I CORRESPONDENCIA





EXCMO. SR. D. MIGUEL SANZ SESMA,
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA (*)

Donostia/San Sebastian, 24 de noviembre de 2000

Excmo. Sr.

Me dirijo a VE. para participarle que esta instituci6n academica en su se
si6n plenaria mensual, celebrada en la sede de la Diputaci6n Foral de Gui
puzcoa, en el dfa de hoy 24 de noviembre, tras el correspondiente debate, ha
acordado enviar a V E. el siguiente escrito:

1) El pasado dfa 29 de junio del presente ano esta Real Academia, ante
el debate surgido en algunos sectores de la clase polftica navarra en tome al
euskera, manisfest6 aVE., juntamente con su preocupaci6n, la esperanza de
que el Gobiemo que VE. preside, a traves de la nueva Direcci6n General de
Universidades y Polftica Lingiifstica, garantizara suficientemente la presencia,
el uso y el fomento del euskera que la sociedad navarra viene demandando
cada vez con mas fuerza en los ultimos anos.

2) Sin embargo, habiendo tenido conocimiento del borrador del Decre
to Foral, sustitutorio del vigente 135/1994, acuerda reiterar ante VE. y ante la
sociedad navarra su preocupaci6n, porque del texto del citado borrador se des
prende una clara restricci6n para el uso del euskera en la Administraci6n PU
blica de Navarra, precisamente cuando la poblaci6n vascohablante es notoria
mente superior a la de 1994, con una tendencia al alza que se viene
constatando de ano en ano. Es asimismo constatable que la sociedad navarra
ha dado pruebas de su madurez profunda, admitiendo la convivencia en li
bertad de las diferentes opciones lingiifsticas que se dan en la sociedad y que
la normativa ha venido reconociendo progresivamente.

3) Euskaltzaindia, ereada en 1918, entre otras, por la Diputaci6n Foral
de Navarra, fue reconocida por Real Decreto 573/1976 como Real Academia
de la Lengua Vasca con competencia territorial en las provincias de Alava,
Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya para, entre otros fines, velar por los derechos
de la lengua, promover su uso y trabajar en la capacitac6n de la lengua, a

(*) Anterior a esta carta, el Presidente de Euskaltzaindia, Jean Haritschelhar, envi6 otra al
Presidente de Navarra Sr. D. Miguel Sanz Sesma, con fecha 28-VI-2000 (Euskera, XLV, 2000, 2,
pag.224).
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fin de que esta pueda ser media de expresi6n de la comunidad a todos los ni
veles. En cumplimiento de tales cometidos, solicita del ejecutivo que V.E. pre
side que los desarrollos legislativos correspondientes garanticen los derechos
lingiifsticos de todos los cuidadanos de la Comunidad Foral que eligen como
vehfculo de comunicaci6n publica y privada la lingua navarrorum, patrimo
nio vivo y propio de todos los navarros.

4) Acuerda, asimismo, solicitar de V.E. que conceda una audiencia ur
gente a la Direcci6n de esta Real Academia, a fin de exponerle el parecer de
la misma sobre esta materia.

Dando cumplida notificaci6n de ello, reciba el atento saludo.

Jean Haritschelhar,
presidente



MIGUEL SANZ SESMA JAUNA,
NAFARROAKO GOBERNUBURA (*)

Donostia, 2000ko azaroaren 24a

Jaun Txit Gorena:

Honen bitartez aditzera eman nahi dizut Akademia-Erakunde honek, gaur,
azaroak 24, Donostiako Foru Diputazioaren egoitzan egindako hileroko oso
koen bilkuran honako adierazpena aztertu eta onartu ondoren, berori igortzea
erabaki duela:

1) Joan den ekainaren 29an, Nafarroako politikarien artean euskararen
gain azaldutako eztabaida zela eta, Nafarroako Gobernuaren buru den berorri
Erret Akademia honek bere kezkarekin batera agertu zion Hizkuntza Politika
eta Unibertsitateko Zuzendaritza Nagusi berriak, Nafarroako gizartea egunetik
egunera gero eta gehiago eskatzen ari den euskararen presentzia, erabilera eta
sustapena berrnatuko duen itxaropena.

2) 135/1994 Foru Dekretua ordezkatzeko testu berriaren proposamena
ezagutu ondoren, ordea, berorri eta nafar gizarteari kezka hon areagotzea era
baki du, aipatutako Dekretuaren testu berrian argi ikusten delako euskararen
erabileraren murrizketa Nafarroako Administrazio Publikoan, noiz eta euskal
dun kopurua 1994koa baino anitzez handiagoa izateaz gainera, urtetik urtera
etengabeko gorakada izaten ari denean. Horrez gain, egiaztatzen ahal den gau
za da nafar gizartearen heldutasunaren adierazgarri dela bere barruan dauden
aukera linguistiko desberdinen arteko bizikidetza askatasun osoz onartzea.
Bestalde, arautegia bera ere ezari-ezarian errealitate hori aitortzen aritu da.

3) 1918an zenbait diputaziok, hauen artean Nafarroako Foru Diputazio
ak, sortu zuten Euskaltzaindia, 573/1976 Erret Dekretuaren bidez Euskararen
Erret Akademia bihurtu zen, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lurral
deak bere eskumenean hartuz. Euskaltzaindiaren helburuak, besteak beste, eus
kararen eskubideen jagotea, erabiLera buLtzatzea eta hizkuntza gizarte maila
guztietan gai bihurtzeko Lan egitea dira. Erret Dekretuak egozten dizkion egin
beharrak betetzearren, hau da Euskaltzaindiak berorri eskatzen diona, Nafa-

(*) Guton honen aurretik J. Haritschelhar euskaltzainburuak beste bat igorri zion jarraiko
datarekin: 2000-VI-28 (Euskera. XLV, 2000, 2, 941. orr.).
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rroako Gobernuari dagozkion lege garapenek benna dezatela lingua navarro
rum, nafar hiritar guztien ondare bizia eta hizkuntza propioa, eta Nafarroako
lurraldean euskararen erabilera publikoa eta pribatua aukeratzen duten guztien
hizkuntza eskubideak.

4) Halaber, berorri berehalako audientzia eskatzea erabaki du, Euskal
tzaindiaren Zuzendaritzarekin, gai honetaz duen iritzia azaldu ahal izateko.

Adierazpen honekin batera, har beza nire adeitasunezko agurra.

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua



EXCMO. SR. D. MIGUEL SANZ SESMA,
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Bilbao, 16 de enero de 2001

Excmo. Sr.:

Me dirijo a VE. para participarle que la Junta de Gobierno de esta Real
Academia de la lengua en su reunion ordinaria del pasado viernes, dfa 12 del
actual y ratificando los criterios aprobados por la sesion plenaria mensual,
celebrada el dfa 22 de diciembre, ha acardado enviar aVE. el siguiente
escrito:

Esta Real Academia, con fecha 24 de noviembre, tome un acuerdo diri
gido a VE. en su calidad de Presidente del Gobierno de Navarra que con fe
cha 27 del mismo mes fue entregado en el Registro General del Gobierno de
Navarra. En el mismo se hacfa constar la preocupacion de la Academia ante
el texto del borrador del Decreto Foral sustitutorio del 13511994.

Ante la aprobacion, por parte del Gobiemo que VE. preside, del Decre
to Foral 37212000, de 11 de diciembre, por e1 que se regula el uso de la len
gua vasca en las Administraciones Ptiblicas de Navarra, esta Institucion aca
demica acuerda poner en su conocimiento:

1) Que Euskaltzaindia, creada en 1918 conjuntamente por la Diputacion
Foral de Navarra y las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa y
reconocida par Real Decreto 573/1976 como Real Academia de la Lengua Vas
ca, con competencia territorial en Navarra, tiene, entre otros fines, velar por
los derechos de la lengua, promover su uso y trabajar en la capacitaci6n de
la lengua, a fin de que esta pueda ser medio de expresi6n de la comunidad a
todos los niveles. Esta institucion, cuyos estatutos han sido modificados re
cientemente por Real Decreto 27212000, de 25 de febrero es, en relacion con
la lengua vasca, la instituci6n consultiva oficial en materia de lengua, y es la
competente, con relaci6n a dicha lengua, para expedir los oportunos certifi
cados, informes y dictamenes. Sin embargo, no ha sido consultada ni recibi
da por VE., a pesar de haber mediado una solicitud expresa al efecto quince
dfasantes de aprobarse el Decreto Foral 37212000 de 11 de diciembre.

2) Que esta Institucion manifiesta su profunda inquietud por el conteni
do del nuevo Decreto del Gobierno que VE. preside, que, obviando los usos
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de la legislaci6n comparada espanola y europea sobre polftica lingiifstica, ha
abandonado los objetivos esenciales de proteger la recuperacion y desanollo
del vascuence en Navarra, senalando las medidas para el fomento de su uso,
contemplados en la Ley Foral 18/1986 y ha eliminado otros como el de ga
rantizar el ejercicio de los derechos lingiifsticos, capacitar el personal sufi
ciente, establecer los circuitos administrativos bilingiies, establecer planes pre
cisos, medidas necesarias, etc., contemplados en el Decreto Foral 135/1994.

3) Que, con el mayor respeto, pero tambien con la mayor firmeza, mues
tra su total desacuerdo con el contenido de este Decreto, que supone una res
tricci6n en la utilizaci6n de la lengua vasca par las Administraciones Ptiblicas
de Navarra. Recuerda esta Instituci6n que el euskera, Lingua navarrorum, es
la lengua viva mas antigua de Europa Occidental y patrimonio cultural de to
dos y cada uno de los navarros y debe ser objeto de especial respeto y pro
teccion, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 3.3. de la Constitu
ci6n espanola, maxime cuando el ano 2001 ha sido declarado por el Consejo
de Europa como el ano europeo de las lenguas.

4) Que la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, en cum
plimiento de los cometidos que Ie otorga el Real Decreto arriba citado, reite
ra su ofrecimiento de colaboraci6n en esta materia al ejecutivo que Y.E. pre
side.

Dando cumplida notificaci6n de ello, reciba el atento saludo.

Jean Haritschelhar,
presidente



MIGUEL SANZ SESMA JAUNA,
NAFARROAKO GOBERNUBURUA

Bilbo, 2001.eko urtarriZaren 16an

laun Txit Gorena:

Honen bitartez, berorri aditzera eman nahi dio, Euskaltzaindiaren Zuzen
daritzak, igaro den ostiralean, urtarrilak 12, abenduaren 22an, bere egoitzan
egfndako osokoen hileroko bilkuran onarturikoa berretsi ondoren, honako idaz
ki hau, berorri igortzea erabaki duela:

Erret Akademia honek, azaroaren 24an, Nafarroako Gobernuburu den be
rorri igortzeko hartutako erabakia, hilabetearen 27an aurkeztu zuen Gober
nuaren beraren Erregistro Nagusian. Idazki hartan 135/1994 Foru Dekretua or
dezkatzeko testu berriaren proposamena zela-eta, Euska1tzaindiaren kezka
adierazten zen.

Berorrek zuzentzen duen Gobernuak, abenduaren 11ko 37212000 Foru
Dekretua, Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen
duena, onartu zuela ikusirik, Euskaltzaindfak honako hau adierazi nahi dio:

1) 1918an Nafarroako Foru Diputazioarekin batera, Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Foru Diputazioek sortu zuten Euskaltzaindia, 573/1976 Erret De
kretuaren bidez Euskararen Erret Akademia bihurtu zena, eta Nafarroako lu
rraldea ere bere eskumenean duena. Euskaltzaindiaren helburuak, besteak bes
te, euskararen eskubideen jagotea, erabilera buZtzatzea eta hizkuntza gizarte
maila guztietan gai bihurtzeko Zan egitea dira. Erakunde honen estatutuak,
oraintsu, 27212000, otsailaren 25eko Erret Dekretuaren bidez aldatuak izan
dira eta euskararekiko kontsultetan erakunde ofiziala da, hizkuntza honen ere
muetan berari dagokiolarik ziurtagiriak, argibideak eta diktamenak eskaini
ematea. Baina hau kontuan harturik, berorrek, gai horri buruz kontsultarik ez
egitea, gainera ez du hartu nahi izan Erakunde bera, nahiz eta honek aben
duaren llko 37212000 Foru Dekretua onartu baino hamabost egun lehenago es
karia espresuki egin zion.

2) Euskaltzaindiak bere kezka handia adierazi nahi dio berorren zuzen
daritzapean onartutako Dekretu berriak hizkuntza politikari buruzko Espainia
eta Europako legeria konparatzailearen usadioa kontuan hartu gabe, aIde ba
tera utzi duelako 18/1986 Foru Legeak ezinbestekotzat jotzen zuen helburua:
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Nafarroan euskararen berreskurapena eta garapena begiratzea, bere erabil
pena sustatzeko neurriak adieraziz, eta, aldi berean, kendu dituelako 135/1994
Foru Dekretuak ezarritako beste hauek: herritarren hizkuntza eskubideak ber
matzea, zerbitzuak euskaraz ematea berrnatzeko behar diren administrazio zir
kuitu elebidunak ezartzea, behar diren planak burutzea, behar diren neurriak
hartzea, etab.

3) Begirunerik handienaz baina orobat tinkotasun handienaz adierazi nahi
du ez dagoela batere ados Dekretu berriaren edukiarekin, honek atzerapausoa
ekarriko baitio euskararen erabilerari Nafarroako Administrazio, Publikoetan.
Erakunde honek oroitarazten du euskara, lingua navarrorum, Mendebaldeko
Europan bizirik dirauen hizkuntzarik zaharrena eta nafar guztien eta bakoitza
ren ondare kulturala dela, eta Espainiako Konstituzioaren 3.3. artikuluaren ara
bera beharrezko errespetu eta babes berezia zor zaiola, are gehiago Europako
Kontseiluak 2001. urtea Europako hizkuntzen urtea deklaratu duenean.

4) Euskaltzaindiak, Erret Dekretuak ezartzen dizkion eginkizunak direla
eta, behin eta berriz eskaintzen dio bere lankidetza berorrek zuzentzen duen
Nafarroako Gobernuari.

Adierazpen honekin batera, har beza nire adeitasunezko agurra.

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua



Pamplona, 24 de enero de 2001

Sf. D. Jean Haritschelhar,
Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca
Plaza Barria, 15
48005 - BILBAO

Distinguido amigo:

Recibo su carta de fecha 16 de enero corriente. Quedo perfectamente en
terado de su contenido y Ie agradezco la buena disposici6n de la Academia
que Yd. preside para colaborar con el Gobierno de Navarra en todo 10 que
este precise en materia de lengua vasca.

Pero en la ocasi6n que ha motivado sus quejas, debo decide que mi Go
bierno no ha considerado oportuno recabar otro informe que el del Consejo
de Navarra, que ademas es preceptivo, a cuyo dictamen favorable se ajusta
plenamente el Decreto Foral 37212000, de 11 de diciembre.

Es al ordenamiento jurfdico vigente (Constituci6n Espanola de 1978, Ley
de Reintegraci6n y Amejoramiento de 1982 y Ley Foral del Vascuence, de
1986) al que tiene que dar cumplida respuesta e1 Decreto Foral del Gobierno,
10 que asf ha sido, segun 10 avala el Consejo de Navarra con su dictamen.

Por 10 demas, debo decide con absoluta sinceridad que mi Gobierno en
tiende, y yo mismo tambien, que no "han abandonado los objetivos esencia
les de proteger la recuperaci6n y desarrollo del vascuence en Navarra" ni se
ha eliminado el de "garantizar el ejercicio de los derechos lingiifsticos". Cues
ti6n distinta es que se hayan matizado los ritmos por los que la polftica del
vascuence en Navarra deba discurrir, tarea esta que compete al Gobierno de
Navarra por imperativo de la 1egislaci6n vigente.

Reiterandole mi agradecimiento, cordialmente Ie saluda.

Miguel Sanz Sesma





BERRIAK





HITZARMENAK / CONVENIOS / CONVENTIONS





EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAlUPV
-EUSKALTZAINDIAIREAL ACADEMIA
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOIEUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEAREN ETA REAL ACADEMIA DE LA

LENGUA VASCAIEUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
HITZARMENA

Leioa, bi milagarreneko abenduaren hogeita bata

BILDUTA

AIde batetik, MANUEL MONTERO GARCIA jauna, Universidad del
Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitatearen Errektorea, Erakunde honen ize
nean eta ordezkan gisa, eta bestetik JEAN HARITSCHELHAR DUHALDE
jauna, Real Academia de la Lengua VascaiEuskaltzaindiaren burua, azken ho
nen izenean eta ordezkari gisa, honako hau

AZALTZEN DUTE:

I. Ordezkatzen dituzten erakundeen helburuetan zenbait dituztela, bere
ziki euskarari dagozkionak, Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Uni
bertsitatearen Estatutuen I. eta VIII. tituluetan eta Real Academia de la Len
gua VascalEuskaltzaindiaren Arautegiaren lehen artikuluan azaltzen direnak.

II. Aurreko hitzarmenak bi erakundeei onura garbiak ekarri zizkiela eta
oraingo hau, haren egokitzapena dela.

III. Erakunde bion helburuak betetzeko asmoz eta bakoitzaren prozedu
ra arauak onarturik ondoko klausulen arabera, honako hau

ERABAKITZEN DUTE:

Lehena:

Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitateak eta Real Aca
demia de la Lengua VascalEuskaltzaindiak, batak besteari bere ikerkuntza on-
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darea erabiltzenuzten dio. Erabilmenduaren xehetasun eta arauak hitzarmen
honetan ezartzen den Jarraipen batzordeak finkatu eta garatuko ditu.

Bigarrena:

Universidad del Pafs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak, euskarari da
gokionez, Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia aitortzen du Era
kunde aholku-emaile ofizialtzat.

Hirugarrena:

Universidad del Pafs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak eta Real Aca
demia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindiak elkar aintzakotzat hartzen dute goi
mailako ikerkuntzagune gisa. Ondorioz, Erakunde biek ikerkuntza arloan el
karren arteko proiektu zehatzak asmatu, prestatu eta burutuko dituzte, ildo be
rezi amankomunak sustatuz eta ikerketa programakuntza orokorretan lehenta
sunak ezarriz.

Laugarrena:

Euskararen gaineko ikerkuntza errazteko, Real Academia de la Lengua
Vasca/Euskaltzaindiak argitaratzen dituen liburu guztietatik ale bat Universi
dad del Pafs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateari igorriko dio, eta azken ho
nek lehenaren "Azkue Biblioteka"ra euskaraz, euskararen gainean edo/eta Eus
kal Herriari buruz argitaratzen dituen liburuen ale bana igorriko duo

Bosgarrena:

Ikerkuntzarako interesgarri izan daitezkeen argitaragabeko lanak, hots, te
siak eta bestelako ikerlanak batak besteari luzatuko dizkio egileen jabegoa
errespetatuz eta hauen baimena lortuz.

Seigarrena:

Erakundc bien arteko euskarari buruzko ikerkuntza-emaitza argitaratzeko
koediziocn politika bermatuko da. Aldi oro zein argitalpcn begiz jotzcn diren
urteroko cranskinean zehaztuko da. Argitalpen hauen artean, duen garrantzi
bereziagatik azken urteotan Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzain-
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dia landuz joan den Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa-ren argitalpena bidera
tzeko laguntza emango du Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Uni
bertsitateak, argitalpen horrek izan ditzakeen gainerako babesleekin batera.

Zazpigarrena:

Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitatearen eta Real
Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindiaren artean helburu hauek bidera
tzeko Jarraipen batzorde bat sortzen da, sei kidek erdibana osatua, hitzannen
honen sinatzaileek erakunde bakoitzari dagozkionak izendatuko dituztelarik
eta hauetatik Errektore jaunak eta Euskaltzainburu jaunak izendatuak, koordi
nakuntza harremanen arduradun bana erakunde bakoitzaren aldetik Jarraipen
batzorde hau urtean hiru aldiz behintzat bilduko da, eta bere esku izango du
hitzarmen honen harian sor daitezkeen arazoak zuzendu eta erabakitzea.

Zortzigarrena:

Hitzarmen honek bost urteko iraupena izango du, jarraian beste horren
besteko aldietan luza daitekeena, epea bete aurretik izenpetzen duten erakun
deetariko batek him hilabete lehenago salatzen ez duen bitartean.

GEHIGARRIA

Erakunde bien Idazkari Nagusiek emandako onarpenaren ziurtagiriak
erantsiko zaizkio hitzarmen honen testuari.

Hitzarmen honen testua irakurri ondoren eta sinatzaileak ados daudelarik,
bakoitzak bere erakundearen izenean eta ordezkari gisa bi aletan sinatzen dute
goian esandako tokian eta datan.

Por la Real Academia de la Lengua
VascalEuskaltzaidiaren izenean

Jean Haritschelhar Duhalde

Por la Universidad del Pais
VascolEuskal Herriko

Unibertsitatearen izenean

Manuel Montero Garcia





CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Y LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA
VASCAIEUSKALTZAINDIA

Leioa, a veintiuno de diciembre de dos mil

REUNIDOS

Por una parte D. MANUEL MONTERO GARCIA, Rector de la Univer
sidad del Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitatea, en nombre y representa
ci6n de esta instituci6n, y por la otra, D. JEAN HARITSCHELHAR DUHAL
DE, Presidente de la Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia, en
nombre y representaci6n de esta ultima,

EXPONEN:

I. Que las instituciones a las que representan tienen objetivos comunes,
especialmente los referentes al euskara, los que se mencionan en los titulos I
YVIII de los Estatutos de la Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Uni
bertsitatea y en el primer articulo de los Estatutos de la Real Academia de la
Lengua VascalEuskaltzaindia.

II. Que el anterior Convenio ha aportado claros beneficios a ambas ins
tituciones y que el presente es una adecuaci6n de aquel.

III. Que para poder cumplir los objetivos de ambas instituciones, y acep
tando las normas de procedimiento de cada una de elIas, de acuerdo con las
siguientes chiusulas.

ACUERDAN:

Primero:

La Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitatea y la Real
Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia se facilitanin el recfproco uso de
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sus respectivos patrimonios investigadores. Las especificaciones y normas de
este uso seran establecidas y desarrolladas por la Comisi6n de Seguimiento
establecida en este Convenio.

Segundo:

La Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitatea, en 10 que
respecta al euskara, reconoce a la Real Academia de la Lengua VascalEuskal
tzaindia como la instituci6n consultiva oficial.

Tercero:

La Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitatea y la Real
Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia se reconocen mutuamente como
centros superiores de investigaci6n, Por ello, ambas instituciones sugeriran,
elaboraran y desarrollaran proyectos de colaboraci6n especificos en el ambito
de la investigaci6n, potenciando lfneas comunes especiales y estableciendo las
prioridades de las programaciones investigadoras generales.

Cuarto:

Con el fin de facilitar la investigaci6n referente al euskara, la Real Aca
demia de la Lengua VascalEuskaltzaindia entregara a la Universidad del Pais
VascolEuskal Herriko Unibertsitatea un ejemplar de cada uno de los libros que
publique, y esta ultima remitira a la "Biblioteca Azkue" de la primera institu
ci6n un ejemplar de cada uno de los libros publicados en euskara, de los re
ferentes al euskara 0 de los referentes al Pais Vasco.

Quinto:

Los trabajos no publicados que puedan resultar de interes para la inves
tigaci6n, como las tesis u otros trabajos de investigaci6n se pondnin a dispo
sici6n mutua, respetando la propiedad de los autores y contando con el per
miso de estos.

Sexto:

Se garantizara la polftica de coediciones entre ambas instituciones para
publicar los resultados de la investigaci6n sobre el euskara. Se especificara
siempre en el anexo anual cuales seran las publicaciones seleccionadas. Entre
elIas, atendiendo a su particular importancia, la Universidad del Pais Vas-
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colEuskal Herriko Unibertsitatea colaboranl, junto con el resto de los even
tuales patrocinadores, en la publicaci6n del Atlas Lingiiistico del Pais Vasco
que la Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia ha venido e1aboran
do a 10 largo de los tiltimos anos.

Septimo:

Para encauzar estos objetivos, la Universidad del Pais VascolEuskal He
rriko Unibertsitatea y la Real Academia de la Lengua VascalEuskaltzaindia
creanln una Comisi6n de Seguimiento, formada por seis miembros distribui
dos equitativamente, nombrando las instituciones firmantes de este Convenio
los suyos respectivos, y el Rector y el Presidente nombranin de entre ellos un
responsable de las relaciones de coordinaci6n por cada instituci6n. La Comi
si6n de Seguimiento se reunira al menos tres veces al ano, y sera de su com
petencia la resoluci6n de los problemas que puedan surgir de la aplicaci6n de
este Convenio.

Octavo:

Este Convenio tendra una duraci6n de cinco anos, siendo prorrogable por
iguales periodos sucesivos siempre que no exista denuncia por cualquiera de
las Instituciones suscribientes, con tres meses de antelaci6n a la conclusi6n
del mismo.

ANEXO

Las Actas de aprobaci6n expedidas por los secretarios generales de am
bas instituciones se adjuntaran al texto de este Convenio.

Tras la lectura del texto de este Convenio y contando con la aprobaci6n
de los abajo firmantes, en nombre y representaci6n de sus respectivas institu
ciones 10 firman por duplicado en ellugar y fecha arriba mencionados.

Por la Real Academia de la Lengua
VascalEuskaltzaidiaren izenean

Jean Haritschelhar Duhalde

Por la Universidad del Pais
VascolEuskal Herriko

Unibertsitatearen izenean

Manuel Montero Garcia



Euskal Heniko Unibertsitateko Errektorea den Manuel Montero Garcia
jaunak eta Euskaltzainburua den Jean Haritschelhar Duhalde jaunak, 2000ko
abenduaren hogeita batean, Bilbon bildurik, honako hau erabakitzen dute:

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) eta Euskaltzaindiak lankidetza Hi
tzannena sinatua dute elkarlana sustatzeko eta bi erakundeetako kideentzat in
teresgarri izan daitezkeen lanen argitalpenak bultzatzeko. Lan horietarako
8.000.000 ptako diru kopurua jarriko du EHU-k eta, Euskaltzaindiak jartzen
dituen baliabideak beste horrenbestean baloratzen dira. Hau egitea erabaki
zuen erakunde bien jarraipen batzordeak bere azkeneko bilkuran. 2000.eko
irailaren 19an.

Honako hauek dira diru kopuru honetan bideratzen diren lanak:

1. Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa (kostua: 12.559.164) 3.500.000

2. Moifologia del verbo auxiliar bajo-navarro oriental I 2.250.000

3. Moifologia del verbo auxiliar bajo-navarro oriental II 2.250.000
8.000.000 pta

Agiri hau sinatzen denean ordainduko dio EHUk Euskaltzaindiari kopu
ruaren erdia eta, beste erdia, aurtengo urtea amaitu baino lehen.

Halaber, Euskaltzaindiak eskuan dituen corpusak (GEl, EEBS, ...) erabil
tzeko erraztasunak emango dizkio Euskal Herriko Unibertsitateari.

Eta hau sinatzen da, Leioan eta Bilbon, 2000.eko abenduaren 2lean.

Manuel Montero Garcia,
Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua
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ERANSKINA(*)

1. Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa

1.1. Aurten Rai Fundazioa

Programa infonnatikoa
Liburuki bakoitzeko data-egokitzea

1.2. Artes Gnificas Rontegui, S.A.L.

Testu tratamendua
Filmaketa
Montaia
Inprimaketa
Koadernaketa
Kutxak eta garraiatzea
Disketerak
Bez (%4)

1.3. L & A Diseinua

Azala
Barnekoa
Bez (%16)

12.559.164

5.500.000

5.000.000
500.000 (1. liburukian ezer ez)

6.987.244

1.145.160
1.512.000
I.IIO.740
2.343.569

355.812
19.237

168.000
332.726

71.920

55.000
7.000
9.920

2. Morfologia del verbo auxiliar bajo-navarro oriental 4.992.960

2. I. I. Liburukia

Copyprint
Graphycems

2.2. II. Liburukia

Copyprint
Graphycems

2.496.480

950.000 (818.965 + 131.034 Bez)
1.546.480 (1.487.000 + 59.480 Bez)

2.496.480

950.000 (818.965 + 131.034 Bez)
1.546.480 (1.487.000 + 59.480 Bez)

* * *
(*) Aurrekontuekiko oharra:

Kopuru hauek 500 Iiburuki argitaratzeko emanak dira.



D. Manuel Montero Garcia, Rector de la Universidad del Pais Vasco/Eus
kal Herriko Unibertsitatea y D. Jean Haritschelhar Duhalde, Presidente de la
Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia, reunidos en Bilbao el 21
de diciembre de 2000, acuerdan 10 siguiente:

La Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Real
Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia tienen firmado un Convenio de
colaboraci6n para impulsar la cooperaci6n mutua y para impulsar la publica
ci6n de los trabajos que puedan ser de interes para los miembros de ambas
instituciones. Para dichas publicaciones la Universidad del Pais Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea habilitara la cantidad de 8.000.000 de pesetas. Los me
dios dispuestos por Euskaltzaindia se valoraran en otro tanto. Lo cual fue acor
dado en la Comisi6n de Seguimiento formada por ambas instituciones en su
ultima reuni6n de 19 de septiembre de 2000.

Las publicaciones que se llevaran a cabo con la cantidad citada son las
siguientes:

1. Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa (costo: 12.559.164) 3.500.000
(Atlas Lingiizstico del Pazs Vasco)

2. Mmfologza del verbo auxiliar Bajo-Navarro Oriental I 2.250.000

3. Moifologza del verbo auxiliar Bajo-Navarro Oriental II 2.250.000
8.000.000 pta

La mitad de esta cantidad sera abonada por la Universidad del Pais Vas
co a la firma de este documento y la otra mitad antes de finalizar el ano.

Asimismo, Euskaltzaindia facilitara a la Universidad del Pais Vasco el ac
ceso al uso de los diferentes corpus de que dispone (OEH, EEBS, ... ).

Firmado en Leioa y en Bilbao, el 21 de diciembre de 2000.

Manuel Montero Garcia
Rector de la Universidad

del Pais Vasco

Jean Haritschelhar
Presidente de la Real Academia de

la Lengua Vasca/Euskaltzaindia
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ANEXO (*)

1. Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa

1.1. Fundaci6n Aurten Bai

Programa informatico
Adecuaci6n de datos

1.2. Artes Gnificas Rontegui, S.A.L.

Tratamiento, de texto
Filmaci6n
Montaje
Impresi6n
Encuadernaci6n
Embalaje y transporte
Disketeras
IVA (4%)

1.3. L & A Disefio

Portada
Interior
IVA (4%)

12.559.164

5.500.000

5.000.000
500.000 (En el tomo I nada)

6.987.244

1.145.160
1.512.000
1 110.740
2.343.569

335.812
19.237

168.000
332.726

71.920

55.000
7.000
9.920

2. Morfologia del verbo auxiliar Bajo-Navarro Oriental 4.992.960

2.1. Torno I

Copyprint
Graphycems

2.2. Torno II

Copyprint
Graphycems

2.496.480

950.000 (818.965 + 131.034 IVA)
1.546.480 (1.487.000 + 59.480 IVA)

2.496.480

950.000 (818.965 + 131.034 IVA)
1.546.480 (1.487.000 + 59.480 IVA)

* * *
(*) Nota:

Estas cantidades corresponden a 500 ejemplares.





PYRENEES
ATLANTIQUES

LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
PIRINIO ATLANTIKOAK DEPARTAMENDUA

CONVENTION RELATIVE AL' ACADEMIE
DE LA LANGUE BASQUE

EUSKALTZAINDIAREKILAKO H/TZARMENA





CONVENTION RELATIVE A
L'ACADEMIE DE LA

LANGUE BASQUE

Entre les soussignes:

- Ie Departement des Pyrene
es-Atlantiques, represente par Ie
President du Conseil general, Mon
sieur Franc;ois BAYROU,

en vertu de la delegation qui lui a
ete consentie par la deliberation de
la Commission permanente n° 409,
du 21 juillet 2000, rec;ue en Prefec
ture Ie 31 aofit 2000, d'une part

et,

- l'Academie de Ia langue
basque - Euskaltzaindia, represen
tee par Monsieur Jean HARI
TSCHELHAR, son President, en
vertu de la decision prise a I' assem
blee du 26 mai 2000 a lturen (Na
varre), d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI
SUIT:

PREAMBULE

Le Conseil general des Pyrene
es-Atlantiques:

- rappelle I' importance qu' il
accorde a la sauvegarde et au deve
loppement de la langue et de la cul
ture basques,

EUSKALTZAINDIAREKILAKO
HITZARMENA

- Pirinio AtlantikoakDepar
tamenduaren izenean, Franc;ois
BAYROU Kontseilu Orokorreko le
hendakari jaunak,

Komisio Iraunkorrak 409. zenb,
2000.ko uztailaren 2lean hartu era
bakiak eman ordezkaritzaren inda
rrez, Prefetxean 2000.ko agorrilaren
3lan hartua, aIde batetik

eta,

- Euskaltzaindiaren izenean
Jean HARITSCHELHAR euskal
tzainburu jaunak, erakunde honek
2000.ko maiatzaren 26an Nafarroa
ko lturen herrian egin batzarrean
hartu erabakiaren indarrez, bestetik,

HITZARTZEN DUTE HONA
KO HAU:

SARRERA

Pirinio Atlantikoetako Kontsei
lu Orokorrak:

- gogoratzen du euskal hiz
kuntzaren eta kulturaren iraunpenari
eta garapenari emaiten dien garran
tzia,
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- reconnait I'Academie de la
langue basque comme l'autorite in
contestable en matiere de graphie,
de normes, de creation lexicale et
d' outillage concernant la langue
basque; ceci etant tout afait compa
tible avec des pratiques orales di
versifiees,

- souligne Ie partenairiat fort
qu'il noue avec l'Academie de la
langue basque comme institution
ressource pour sa politique linguisti
que.

Article 1: Objet de la convention

La presente convention a pour
objet de definir les conditions dans
lesquelles s'exercera la participation
financiere du Conseil general des Py
renees-Atlantiques en faveur des ac
tivites exercees par l'Academie de la
langue basque.

Article 2: Objectifs

L'Academie de la langue bas
que s'engage a poursuivre ses tra
vaux concernant Ie lexique, les dic
tionnaires, la grammaire, la
dialectologie, I' onomastique, la
litterature et en particulier:

- l'equipement de la langue
basque pour qu'elle puisse etre uti
lisee dans tous les domaines de la
vie moderne,

- l'enrichissement de la langue
ecrite standard ou euskara batua,
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- aitortzen du Euskaltzaindiari
dagokiola batere dudarik gabe eus
kararen grafia, araudi, hiztegi, hiz
kuntz sorkuntza eta tresneria bideak
finkatzea : hizkuntza mintzatuaren
erabilerak direnak direla,

- azpimarratzen du bere hiz
kuntza politikaren alorrean Euskal
tzaindiaren ganik igurikatzen duen
lankidego garrantzitsua.

1. Artikulua: Hizarmenaren xedea

Zein baldintzatan Pirinio Atlan
tikoetako Kontseilu Orokorrak diruz
lagunduko duen Euskaltzaindia bere
lanetan, hori da hitzarmen honen xe
dea.

2. Artikulua: Itzarmenaren helbu
ruak

Euskaltzaindiak hitzematen du
lexikoaz, hiztegiez, gramatikaz, dia
lektologiaz, onomastikaz, literaturaz
hasiak dituen lanak eramanen ditue
la aitzina eta bereziki:

- euskal hizkuntzari prestatuko
dizkiola gaurko munduaren eremu
guzietan sartzeko behar dituen tres
nak,

- aberastuko duela Euskaltzain
diak lantzen duen euskara batua dei
tu euskara estandarra,
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- l' organisation et la validation
d'examens sur les competences ora
les et ecrites en basque des adultes,
comme Euskal Gaitasun Agiria
«Certificat de capacit6 en basque».

Un effort particulier lui est de
mande afin que les varietes dialecta
les de France puissent etre reconnues,
etudiees, encouragees, ceci en harroo
nie avec Ie developpement de la lan
gue ecrite standard. A cette fin, l'A
tlas linguistique du Pays Basque, avec
45 points d'enquete en Pays Basque
de France sur 145, est un des impor
tants projets qui doivent avancer pen
dant la duree de cette convention.

Article 3: Conditions de mise en
oeuvre et evaluation

Le Conseil general des Pyrene
es-Atlantiques et l'Academie de la
langue basque etabliront, au cours
du dernier trimestre de l'annee civi
le, une evaluation detaillee des ac
tions engagees au cours de l'annee
en cours et fixeront des objectifs
pour I'annee suivante.

Ces objectifs figureront dans
un avenant annuel.

Article 4: Dispositions financieres

Pour chaque exercice budgetai
re, Ie montant annuel de la subven
tion fera l'objet d'une deliberation
de l' Assemblee departementale.

Cette somme sera versee sur Ie
compte bancaire de l'Academie de
la langue basque.

- antolatuko dituela euskara
mintzatuaren eta idatziaren mailak
neurtzen dituzten azterketak, Euskal
Gaitasun Agiria adibidez.

Ahalegin berezia eginen du
Euskaltzaindiak Frantziako eskual
kien ezagutarazteko, ikertzeko eta
sustatzeko, euskara estandarra gara
tzearekin batean. Horra zergatik
Euskal Herriko Hizkuntz Atlasak,
bere 145 ikerlekutarik 45 Frantzia
aldean dituenak zenbait urrats egi
nen dituen aitzina hitzarmen honek
dirauen artean.

3. Artikulua: Lanen aitzinatzea
eta estimatzea

Pirinio Atlantikoetako Kontsei
lu Orokorrak eta Euskaltzaindiak ur
teko azken hiruhilekoan eginen dute
urtean barna izan diren lanen balo
rapen zehatza eta finkatuko dituzte
ondoko urteko helburuak.

Hitzarmenari eratxikitzen zaiz
kion gehigarriak zehaztuko dituela.

4. Artikulua: Diru xedapenak

Urte bakotxeko aitzinkontuetan
urteko diru languntzaren kopurua
finkatuko du Kontseilu Orokorraren
erabakiak.

Diru hori sartuko da Euska
tzaindiaren banku kontura eta urteko
gehigarrian agertuko.
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Elle figurera dans l'avenant an
nueI.

Article 5: Controles

L'Academie de la langue bas
que rendra compte annuellement de
son action relative au programme
arrete avec Ie Departement. ElIe
s'engage a fournir sur simple de
mande du Conseil general Ie rapport
d'activites ainsi que Ie bilan finan
cier, Ie compte de resultat et les an
nexes diiment certifies par Ie com
missaire aux comptes.

Le Conseil general se reserve la
possibilite de faire proceder a tout
moment a un contr6le de l'action
menee.

L' utilisation du financement
departemental ades fins autres que
celles definies par la presente con
vention entralnera son rembourse
ment ou son annulation.

Article 6: Obligations de I'Acade
mie de la langue basque

1. Responsabilites - Assuran-
ces

Les activites de l'Academie de
la langue basque sont placees sous
sa responsabilite exclusive.

L'Academie de la langue bas
que souscrit tout contrat d'assurance
de fac;on ace que Ie Conseil gene
ral ne puisse etre recherche ou in
quiete.
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5. Artikulua: Jarraipena

Urte guziz Euskaltzaindiak
kontu emanen dio departamenduari
hitzartu asmoen betetzeaz. Hitzema
ten dio Kontseilu Orokorrari ikusten
ahalko dituela galdeginez geroz eki
taldien kontuak bai eta diru kontuak,
emaitza kontua eta beste gehigarriak
kontuen komisarioak behar bezala
ziurtaturik.

Kontseilu Orokorrak hala beha
rrez ikusmira dezake noiznahi eki
taldien antolakuntza.

Hitzarmen honetan finkatu De
partamenduko diru-Iaguntzaren des
bideraketak badakar berez diru
laguntzaren ezeztapena edo ordain
keta.

6. Artikulua: Euskaltzaindiaren
betekizunak

1. Erantzunkizunak eta segu
rantzak

Bere gain hartzen ditu osoki
Euskaltzaindiak bere ihardukitze gu
ziak.

Behar diren segurantza kontra
tu guziak hartuko ditu Euskaltzain
diak zer hel ere Kontseilu Orokorrak
ez dezan kalterik jasan ez ernegurik
izan.
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2. Obligations de communi
cation

L'Academie de la langue bas
que s'engage a faire mention de la
participation du Conseil general sur
tout ouvrage publie ayant beneficie
d'une subvention, ceci en liaison
avec la Direction de la Communica
tion et du marketing territorial du
Conseil general des Pyrenees-Atlan
tiques.

Article 7: Modification et resiIia
tion

Tout reajustement ou modifica
tion du cahier des charges, des clau
ses a la presente convention devra
faire l'objet d'un avenant.

Tout manquement aux clauses
enoncees pourra entrainer, a tout
moment, la resiliation de plein droit
de la presente convention.

La presente convention sera re
siliee de plein droit, sans preavis, ni
indemnite, en cas de faillite, de li
quidation judiciaire ou d'insolvabili
te notoire de I' Academie de la lan
gue basque.

Article 8: Duree de la convention
- renouvellement - denonciation

La presente convention est con
clue pour une duree de 3 ans a
compter du 1cr janvier 2000.

Au terme de la convention,
celle-ci pourra etre renouvelee par
tacite reconduction.

2. Jakinarazi beharrak

Euskaltzaindiak hitzematen du
Kontseilu Orokorraren parte hartzea
seinalatuko duela haren laguntzare
kin egin duen argitalpen orotan eta
hori j akinaraziko diola Pirinio
Atlantikoetako Kontseilu Orokorra
ren komunikazio zuzendaritzari.

7. Artikulua: Aldatze eta ezaba
tzea

Hitzarmen honen artikuluen eta
baldintzen berritze edo aldatze orok
eskatzen du beste gehigarri bat.

Hemen sartu xedapenen hutse
gite edozoinek berekin darama noiz
nahi hitzarmen honen ezeztatzea.

Hitzarmen hau berez eta legez
ezezta liteke beste abisurik eta Of

dainketarik gabe Euskaltzaindia
errekara baledi edo zorrez ito edo
epaitegietan suntsi.

8. Artikulua: Hitzarmenaren irau
pena, berritzea, salakuntza

Hitzarmen honek hiru urteren
iraupena du 2000.ko urtarrilaren
l.etik haste.

Hiru urteren buruan berbidera
tuko da errepikatu beharrik gabe.
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Elle peut etre denoncee par l'u
ne ou I' autre des parties par lettre
recommandee avec accuse de recep
tion, avec un preavis d'un mois.

Article 9: Reglement des Iitiges

En cas de litige pour l'applica
tion de la presente convention, les
signataires decident de s'en remettre
a la competence exclusive du Tribu
nal Administratif de Pau.

Fait a PAU, en 2 exemplaires
originaux,

Le 15 decembre 2000.

Fran~ois Bayrou.
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Bainan edozein aldek hauts de
zake hitzarmena hilabete bat aitzi
netik abisatuz geroz gutun ziurtatu
eta hartze agiriadun baten bitartez.

9. Artikulua: Eztabaiden antola
keta

Hitzarmen honen betetzetik sor
litezkeen eztabaiden zuritzeko lana
bi aldeek erabakitzen dute Paueko
auzitegi administratiboaren gain uz
tea.

PAUEn egina, jatorrizko bi al
dakitan,

2000ko abenduaren 15ean.
\

)~ IJ'"--l-i

Jean Haritschelhar.



CONVENTION RELATIVE A
L'ACADEMIE DE LA

LANGUE BASQUE
Avenant 2000 ala convention

cadre

Article 1

Le Conseil general des Pyrene
es-Atlantiques et l'Academie de la
langue basque dans Ie cadre de la
convention - cadre triennale qu'ils
ont signee, retiennent les modalites
de partenariat ci-apres, pour I'annee
2000:

Article 2

L'Academie de la langue bas
que s'engage a proceder a la publi
cation des ouvrages suivants qui con
cement Ie basque parle en France:

1. Le tome 2 de I'etude de Pe
dro de Yrizar Morphologie du verbe
auxiliaire bas-navarrais oriental.

2. La these d'Eugene Goyhe
neche soutenue en 1966: Onomasti
que du Nord du Pays Basque.

Articile 3

Pour l'exercice 2000, Ie Con
seil general s'engage a verser une

EUSKALTZAINDIAREKILAKO
HITZARMENA

2000. urteko gehigarria

1. Artikulua

Pirinio Atlantikoetako Kontsei
lu Orokorrak eta Euskaltzaindiak si
natu duten hiru urteko hitzarmena
ren arabera 2000. urteko lankidetza
xede hauek finkatzen dituzte:

2. Artikulua

Euskaltzaindiak hitzematen du
argitaratuko dituela Frantzia aldeko
euskarari doazkion ikerlan hauek:

1. Baxenabarre ekialdeko aditz
laguntzailearen mOlfologia Pedro de
Yrizar jaunaren ikerlanaren 2. libu
rukia.

2. Eugene Goyheneche-k
1996an irakurtu zuen tesia Onomas
tique du Nord du Pays Basque.

3. Artikulua

2000. urtearen kontu Kontseilu
Orokorrak hitzematen du 150.000 Ii-
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subvention de 150 000 francs au ti
tre du fonctionnement de la delega
tion de Bayonne de l'Academie de
la langue basque et des objectifs
enumeres 11 l'article 2.

Cette somme sera versee sur Ie
compte bancaire de l'Academie de
la langue basque.

Fait 11 PAD, en 2 exemplaires
originaux,

Le 15 decembre 2000.

Fran<;ois Bayrou.
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berako diru laguntza Baionako Of

dezkaritzarentzat eta hitzannenaren
2. artikulua zehazten dituen xedee
tara.

Diru-Iaguntza hori sartuko da
Euskaltzaindiaren banku-kontura.

PADEn egina, jatorrizko bi al
dakitan,

2000ko abenduaren 15ean.
\

)~
Jean Haritschelhar.
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LANKIDETZA HITZARMENA

Lankidetza, hitzarmen hau izenpetzen dute, aIde batetik,

• EUSKALTZAINDIAK

Erakunde honen egoitzaren helbidea delarik: Plaza barria, 15
48008 Bilbao (Espainia)

eta beste aidetik, IKER, Euskarari eta Euskal Testuei Buruzko Ikerketa TaI
dearen (UMR 5478, Baiona, zuzendaria: Bernard OYHAR<;ABAL) izenean
diharduten hiru erakunde hauek:

• CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS),
Zientzia eta Teknologia alorreko Erakunde publiko honen egoitzaren hel
bidea hau delarik: 3, rue Michel Ange, 75794 Paris Cedex 16, SIREN zb:
180089013 03720, APE kodigoa: 732Z.

• UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE, BORDEAUX III,
Zientzia, Lanbide eta Kultura alorreko Erakunde publiko honen egoitza
ren helbidea hau delarik: Campus universitaire, 3607 PESSAC CEDEX,
SIREN. Zb.: 19331766600017, APE kodigoa: 9803Z.

• UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Zientzia, Lanbide, eta Kultura alorreko Erakunde publiko honen egoitza
ren helbidea hau delarik: Avenue de l'Universite, BP 576, 64012 PAU
UNIVERSITE, CEDEX, SIREN zb.: 19640251500270, APE kodigoa:
803Z.

Hitzarmen honen finkatzeko:

• Jean Haritschelhar jauna da EUSKALTZAINDIAREN ordezkaria;

• Genevieve BERGER anderea da CENTRE NATIONAL DE LA RE
CHERCHE SCIENTIFIQUE erakundearen ordezkaria; hitzarmen hau
izenpetzeko ahala Jean-Paul BOISSON, Poitou-Charentes eta Akitania
ko Herriaideko ordezkariari emana diolarik;

• Frederic DUTHEUIL jauna da MICHEL DE MONTAIGNE - BOR
DEAUX III UNIBERTSITATEKO ordezkaria.

• Jean-Louis GOUT jauna, PAUEKO ETA ATURRI ALDEKO UNI
BERTSITATEKO ordezkaria.
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Hemendik aitzina dokumentu honetan hitzarmenaren lau izenpetatzaile
ak, Parteak deituraren pean izendatuko dira.

Ikusirik,

- lKER Ikerketa taldearen ikergaiak direla, aIde batetik, euskal hizkun
tzalaritza eta, beste aldetik, euskarazko testuak eta literatura, eta hauek gara
tu diren gizarte eta historia testuingurua.

- Euskaltzaindiak ikerketak bideratzen dituela eta euskararen dialekto
logian, lexikografian, gramatikan, filologian eta onomastikan bai eta euska
razko literaturan ere,

- Parteek azken urteetan elkarrekin Ian egiten dutela, eta behin baino
gehiagotan ekitaldiak antolatu dituztela, hala nola biltzarrak, kolokioak, min
degiak, etab.

Hauxe erabakia izau da:

1. ARTIKULUA - GAIA.

Hitzarmen honetan mugatuko dira Parteen arteko lankidetza moduak el
karrekin eginen dituzten lanetan.

2. ARTIKULUA - LANKIDETZA MODUAK.

Parteek hitzaldiak, Ian biltzarrak, mindegiak, formakuntza egunak, etab.
antolatzen ahalko dituzte.

Parteek elkarrekin argitaratzen ahalko dituzte liburuak, biltzar aktak, ar
tikuluak, etab.

Ikertzaile bisitak eta egonaldiak, eta Ian bilkurak erregularki antolatzen
ahalko dituzte.

3. ARTIKULUA - DIRUARI DAGOZKION XEHETASUNAK.

Noiz ere parteetarik bati eskatuko baitzaio dirua sartzea zerbaiten antola
tzeko, parteak aski goiz bilduko dira ikusteko zer gisaz egiten ahalko den. Be
ren proposamenak egiten ahalko dituzte erakundeek (Herrialdeetakoak, Mi
nisterioetakoak, Europar Batasunekoak, ... ) proposamen deiak eginen
dituztenean. Diru laguntzak ere, pribatuak nola publikoak, hartzen ahalko di
tuzte.

4. ARTIKULUA - ARDURA ZIENTIFIKOA.

Hitzarmen honek dirauen bitartean, Bernard Oyhan;abal, CNRSeko Iker
keta Zuzendaria izanen da, IKER, ikerketa taldeko arduradun zientifikoa.

Euskal Herriko Unibertsitateko haren lankidea, Jean HARITSCHELHAR,
euskaltzainburua, izanen da.



LANKIDETZA HITZARMENA

5. ARTIKULUA . KONFIDENTZIALITATEA.
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Gerta daiteke ikerketa baten karietara parteetarik bat beste partearenak li
ratekeen inforrnazio batzuez jabetzea. Horrelako kasuetan parteek beren burua
obligatzen dute beste partearen informazioak konfidentzialitatean atxikitzera.

Halere, gainean esanak ez du eragozpen izan behar:

- ikerketan parte hartzen duten parteek beren lanen berri zehazki ema
teko zeinek bere gerizako erakundeei.

- hitzarmen honekin zerikusik lukeen ikergai batez tesiak aurkezteko eta
defendatzeko

6. ARTIKULUA . IRAUPENA.

Hitzarmen honek 4 urteko iraupena izanen du, 200leko Uftarrilaren lean
hasirik.

Eranskin baten bidez luza daiteke.

Talence-n egina

4 jatorrizko testu.

M.l Haritschelhar

J.L. Gout

lP. Boisson

M.E Dutheil

VISA CNRS/SPV





CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

L'ACADEMIE DE LANGUE BASQUE - EUSKALTZAINDIA

dont Ie siege est situe : Plaza Barria, 15
48005 Bilbo / Bilbao (Espainia)

representee par Monsieur Jean Haritschelhar, President

Ci-apres designee par Academie de Langue Basque

D'une part,

ET

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), Etablissement Public acaractere Scientifique et Technologique, dont
Ie siege est situe 3, rue Michel Ange - 75794 PARIS CEDEX 16, N° SIREN
180 089 013 03720, Code APE 732Z, represente par sa Directrice Generale,
Madame Genevieve BERGER, laquelle a delegue sa signature, pour Ie present
accord aMonsieur Jean-Paul BOISSON, Delegue Regional Aquitaine et Poi
tou-Charentes,

L'UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE, BORDEAUX III, Etablis
sement public acaractere Culturel, Professionnel et Scientifique, dont Ie sie
ge se situe Domaine Universitaire, 33607 PESSAC CEDEX, N° SIREN 193
317 666 00017, Code APE N' 9803Z, representee par son president Monsieur
Frederic DUTHEIL,

L'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, Etablissement pu
blic acaractere Culturel, Professionnel et Scientifique, dont Ie siege social se
situe Avenue de I'Universite, B.P. 576 - 64012 PAU UNIVERSITE CEDEX,
SIREN N° 19640251500270, Code APE N° 803Z, representee par son Presi
dent, Monsieur Jean-Louis GOUT,

Agissant conjointement pour Ie compte du Centre de recherches sur la langue
et l'expression en langue basque (UMR 5478), Universite Michel de Mon
taigne Bordeaux III, 29 Cours Comte de Cabarus, 64100 BAYONNE, dirige
par Monsieur Bernard OYHAR<;ABAL,

Ci-apres designes par les ETABLISSEMENTS
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D'autre part,

L' Academie de Langue Basque, rUniversite Michel de Montaigne - Bor
deaux III, rUniversite de Pau et des Pays de r Adour, Ie Centre National de
la Recherche Scientifique sont designes ci-apres par les Parties.

Attendu que:

- Le centre IKER a pour themes de recherche d'une part, la linguisti
que, specialisee notamment dans Ie domaine de la langue basque, et
d'autre part, l'etude des textes et de la litterature d'expression basque
et Ie contexte historique et social ou ceux-ci se sont developpes,

- L'Academie de la Langue Basque travaille dans les domaines de la
dialectologie, lexicographie, philologie, onomastique et litterature bas
ques,

- Les Parties travaillent ensemble depuis plusieurs annees et ont ete
amenees a organiser en commun differents types de manifestations
(colloques, congres...).

En consequence iI est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 • OBJET

L' objet de la presente convention est de definir les modalites de la col
laboration entre les Parties dans Ie cadre de travaux effectues en commun.

ARTICLE 2 - MODALITES DE COOPERATION

Les Parties pourront etre amenees aorganiser des conferences, ateliers de
travail, seminaires, journees de formation, etc.

Les Parties pourront publier en commun des ouvrages, des actes de col
loques, des articles, etc...

ARTICLE 3 - MODALITES FINANCIERES

Dans Ie cas ou une contribution financiere est demandee al'une des Par
ties pour I' organisation d'une manifestation, les Parties se reuniront en temps
opportun pour en definir les modalites. Elles pourront soumettre une proposi
tion aux appels d'offres de differentes institutions (Conseil Regional, Mi
nisteres), recevoir des subventions d'organismes publics ou prives.

ARTICLE 4 - RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Pour la duree de cette convention, Ie responsable scientifique dans Ie Cen
tre IKER est Monsieur B. OYHAR<;ABAL, Directeur de Recherche au CNRS.

Son correspondant a r Academie est Monsieur J. HARITSCHELHAR,
President de I'Academie.
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ARTICLE 5 . CONFIDENTIALITE
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Chaque Partie s'engage a garder confidentielles les informations appar
tenant a l'autre Partie dont elIe aurait eu connaissance a l'occasion de la rea
lisation de 1'Etude.

Toutefois, ces stipulations ne pouITont faire obstacle:

- ni a l'obligation qui incombe a chacune des personnes participant a
1'Etude de produire un rapport d'activite a l'organisme dont elIe rele
ve;

- ni ala soutenance de these des chercheurs dont 1'activite est en rela
tion avec 1'objet de cette convention.

ARTICLE 6· DUREE

La duree de la convention est de 4 ans a compter du 1" janvier 2001. Elle
est renouvelable par tacite reconduction.

Fait a Talence, Ie 12 fevrier 2001

En 4 exemplaires originaux

MJ. Haritschelhar

J.L. Gout

J.P. Boisson

M.P. Dutheil

VISA CNRS/SPV





EROSKI-EUSKALTZAINDIA:
JAGONET





jAGONETE-n AURKEZPENA ETA EROSKI ETA
EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO HITZARMENA SINATZEA

Bilbo, 2000-XI-30

Begofia Larrafiaga,
EROSKI-ko harreman Publikoetarako arduraduna

Eguerdion, guztioi.

EROSKI Fundazioak ere bere aletxoa jarri nahi izan du Euskaltzaindiak
gaur aurkezten duen ekimen honetan. Dirulaguntza bat eman dugu JAGONET
erabiliz Euskaltzaindiak, modu arin eta egokian erantzun diezaien egunero ja
sotzen dituen galdera eta eskakizunei.

EROSKI Fundazioak, bere estatutuen aginduei jarraituz, denbora luzea
darama lanean euskararen normalizazioaren aIde: hiru liburuki argitaratu ditu
gu, Banaketa eta Kontsumo hiztegia, Consumer produktuetan, 3.000 baino
gehiago, euskara erabiltzen dugu Estatuko beste hiru hizkuntza ofizialekin ba
tera. Konpromisoa hartu dugu, euskararekiko Konpromisoa hartu dugu Eus
kararen Kontseiluarekin euskara enpresa barruan zabaltzeko eta abar.

Hauek dira, besteak beste, gure aletxoak euskararen aIde. Badakigu, hala
ere, epe luzeko lana izango dela, baina gu prest gaude elkarlanean aritzeko.

Euskaltzaindiak JAGONETen egitasmoaren berri eman zigunean, bere
hala ulertu genuen era horretako tresnek duten garrantzia gizarte aldakor ho
netan. Eta gure uste apalean, JAGONET, hizkuntza bateratzeko, zabaltzeko eta
zaintzeko bidea izan behar da. Baita, bere txikian, gure gizartea hezurmami
tzen lagunduko duen tresna bat erc.

EROSKI Fundazioan sinestuta gaude, elkarlanean arituz gero, asmoz eta
jakitez, aurrera aterako dugula euskara.

Horixe izango da gure ondorengoei utziko diegun altxorrik onenetarikoa.

Hala izan dadila eta mila esker guztioi.





JAGONETEZ EUSKALTZAINDIAREN ETA EROSKl-ren
ARTEKO HITZARMENA

2000.eko azaroaren 30ean, Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, aIde ba
tetik, Henrike Knorr Borras euskaltzainburuordeak, Euskaltzaindiaren izenean,
eta, bestetik, Begofia Larrafiaga Ansolak, Harreman Publikoen arduradunak,
EROSKl Kooperatibaren izenean, honako hau azaltzen dute:

1. Euskaltzaindia euskararekiko erakunde ofiziala dela, hala aitortzen du
telarik bai Eusko Jaurlaritzak, bai Nafar Gobernuak, baita Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Foru Diputazioek eta orobat Espainiako Gobernuak, euskara iker
kuntza eta jagote esparruetan bultzatzeko.

2. EROSKI Kooperatiba elkarteak interesa duela Euskaltzaindiaren Jagon
Sailak prestaturiko JAGONET egitasmoaren babesean parte hartzeko, hikun
tzaren norrnalizazioan aurrera egiteko.

3. JAGONET Euskaltzaindiak bere hizkuntza arau, irizpen eta aholkuak
oro har, on-line zerbitzu gisa kudeatzeko sortu duen egitasmoa dela.

4. Bi erakundeen asmoa dela Iankidetza hitzarrnen bat izenpetzea, egi
tasmo honetan bakoitzaren baliabideen ustiaketa ahalik hobekien burutzeko.

Adierazitako guztiaren arabera honako hau adierazten da:

1. Euskaltzaindiak bere JAGONET egitasmoa abian jarriko duela gaur
tik aurrera, horretarako, aurretiaz, urte honetan zehar prestaketa guztiak egin
dituelarik.

2. EROSKIk 3.000.000 pta.ko dirulaguntza emango duela, hiru urtetan
ordaintzeko, 2000. urtean, 1.000.000 bat; 2001. urtean beste 1.000.000 bat eta
2002an beste 1.000.000 bat.

3. Ordainketa hori JAGONET egitasmoaren WEB-gunean EROSKIren
Iogotipoa panner gisa txertatzeagatik izango dela.

4. Ordezkari bana izendatuko da hitzarmenaren xehetasunen jarraipene
rako, bidebatez, sor daitezkeen arazoak bideratu ahal izateko.

Hitzannen honen testua irakurri ondoren eta behean aipatzen diren or
dezkariak ados egonik, berau sinatzen dute, bi aletan, hasieran adierazitako
Ieku eta datan.

J

J





JAGONETen AURKEZPENA

Bilbo, 2000-XI-30
Henrike Knorr

Jaun-andreak, adiskideak!

Seguru aski, gehiegi erabiItzen da egun historikoa deitura, garaiz eta des
garaiz etortzen baitzaie askori ezpainetara. Baina nik esango nuke egun histori
koa dela hau, neurri handi batean. Hots, gaur ospatzen dugu -bai, ospatzen, zer
gatik ez?- Euskaltzaindiaren zerbitzu berria, lagonet bataiatu dena, irekitzea.

Gauza jakina da euskara ari dela azken urte hauetan teknologia berrietan
sartzen. Gure Akademia ezin zitekeen bide honetatik landa geldi; aitzitik, as
paldixko jardun dugu nahitezko langintza horretan.

Orok dakite, halaber, Euskaltzaindiak badituela bi Sail: Jagon Saila eta
Iker Saila. lagon horretaz zer esan nahi den garbi dago. Schuchardt handiak,
ongi oroitzen banaiz, arrazoia zuen, esan zuenean jagon aditzak eragon for
ma duela iturburu. Beraz, jagon esaten dugunean, euskara eragotea, etorkizu
nari begira irautea eta gordetzea esan nahi dugu. Eta gure hizkuntza biziko
bada, teknologia berri horietan txertatu beharra da.

Zer esanik ez, jende asko dago teknologia berri horien aurrean, harrime
nez eta agurmenez, eta normala da, benetan, mirariak ikusten ditugu. Baina fun
tsean makineria hori eta teknologia hori lanabesak dira, eta lanabesak zorrotzak
edo kamutsak izan daitezke. Gure asmoa, zer esanik ez, lanabes hau zorrotza
izatea da. Ordenagailuaren aurrean jarriko denak behar du, jakina, izan presta
mena eta argitasuna. Hemen ere esan daiteke perpaus hura, baina pixka bat al
datuaz: Quod natura non dat. technica non praestat, edo horrelako zerbait.

Labur, bada, lagonetez Euskaltzaindiak zerbitzua eskaini nahi die eus
kaldunei, zeinahi den ere bakoitzaren lanbidea. Ezen askotan pentsatzen dugu
irakasleentzat, idazleentzako, eta ez besterentzat ari garela. Nabari da hori ez
dela horrela. Euskara hedatua dago gizartearen alor guztietara eta, beraz, edo
zeinek behar ditu zerbitzu hauek.

Berehala ikusiko duzuen lagin honen atzean badago jende asko, eta orain
ez naiz hasiko arduradunen zerrenda egiten, zeren zerrendak egiten direnean
hutsak gertatzen baitira. Hemen dugu lfiaki Kareaga jauna, informatikaria, eta
hark azalduko du xehekiago hau guztia.

Bukatu baino lehen, ordea, neure esker ona agertu nahi diot Eroskiri, Eus
kaltzaindiaren izenean. Haste-hastetik abegirik onena egin dio egitasmo honi
eta guztiz pozik gaude elkarlan honengatik.
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Senoras y senores,

Dos palabras para presentar el proyecto Jagonet, 0 quiza mejor dicho,
para presentar a los presentadores. He dicho que muchas veces se abusa del
concepto de dfa hist6rico, pero yo estarfa tentado en decir que hoy es cierta
mente un dia hist6rico. En efecto, porque el euskara hace tiempo que esta en
trando en las nuevas tecnologias, pero este es el dia en que se presenta la red
Jagonet, que trata de ofrecer un servicio a todos los euskaldunes, cualesquie
ra que sean sus profesiones. En efecto, para mucha gente que tiene la ten
dencia a pensar que 10 que hoy presentamos serfa solamente para quienes en
senan la lengua 0 escriben en ella. Eso no es verdad. Hoy nuestra lengua esta
presente en todos los sectores de la sociedad y Jagonet quiere llegar a todos
esos sectores.

Es evidente, por otro lado, que en la creaci6n de Jagonet ha habido mu
chas personas. No voy a hacer la lista, porque cuando se hacen listas el peli
gro es que haya muchos vados. El senor Kareaga, nuestro tecnico informati
co, dara las explicaciones correspondientes, 10 mismo que la directora de la
Secci6n Tutelar, Miren Azkarate, aqui presente.

Quisiera aprovechar la oportunidad para decir una cosa mas. No hace mu
cho leiamos un lamentable articulo en un peri6dico vasc6fono. El autor deda
que Euskaltzaindia era Euskaltzantza, jugando con la palabra Ertzantza. Na
turalmente, el papel todo 10 aguanta y tambien aguant6 esa tonteria.

Es sabido que la Academia desea abrir estos caminos para ofrecer el cor
pus, es decir, todos los textos escogidos de los mejores escritores vascos, los
acuerdos que ha tornado, los dictamenes que emite, el Diccionario Unificado,
etc. De modo que Euskaltzaindia, que no tiene seguramente las pelucas de las
otras Academias, desea, en la medida de sus posibilidades, ofrecer estos ser
vicios modemos, siempre en beneficio del Pais y de la lengua.

No quisiera dejar de saludar a la representaci6n de la Republica de
Armenia, que esta aqui con nosotros, con un cicerone inmejorable, como es
Vahan Sarkisian, conocido vasc6logo. Les deseo en nombre de Euskaltzaindia
una feliz estancia entre nosotros.

Y antes de terminar estas breves palabras, quisiera expresar el profundo
agradecimiento de Euskaltzaindia a Eroski, que ampara este proyecto. Sin las
ayudas de las instituciones publicas, de un lado, pero tambien sin el patroci
nio del sector privado, no haria Euskaltzaindia muchas cosas. Sepa Eroski que
estamos muy reconocidos por su comprensi6n y por su amparo.



EUSKALTZAINDIA PRESENTA EL PROGRAMA JAGONET

Jose Ramon Zubimendi

Euskaltzaindia (1919) es la Real Academia de la Lengua Vasca, la insti
tucion academica oficial que se cuida del euskera, atiende a las investigacio
nes sobre la lengua vasca, la tutela socialmente y establece las normas filol6
gicas de su uso.

Euskaltzaindia goza del reconocimiento oficial y de un reconocimiento
social generalizado entre la poblaci6n del Pafs. Todo ella ha propiciado una
intensa actividad normativa conducente a la estandarizaci6n y modernizaci6n
de la lengua en la socialdad vasc6fona, en especial desde 1968.

Euskaltzaindia ofrece en Internet (www.euskaltzaindia.net) diversos pro
ductos y servicios on-line, entre los que destacan la Normativa Lingii{stica, el
Nomencldtor de Apellidos Vascos, el Diccionario Unificado, el Catdlogo de
Publicaciones y la Antolog{a del Atlas Lingii{stico de Euskal Herria.

Ahora Euskaltzaindia amplfa su oferta de servicios on-line con la pre
sentaci6n del programa JAGONET, nombre que designa el conjunto de pro
ductos informaticos con el que la Real Academia de la Lengua Vasca va a ges
tionar las consultas lingiifsticas de la ciudadanfa en general, pero con especial
atenci6n a los sectores profesionales con mayor incidencia en la estandariza
ci6n y modemizaci6n de la lengua (ensefiantes, periodistas, traductores...).

JAGONET esta disefiado como consultorio lingiifstico progresivo e inte
ractivo. Al acceder al programa, la persona que 10 consuIte se encontrara con
un menu que, ademas de la Normativa, el Nomencldtor y el Diccionario Uni
ficado antes mencionados, Ie permitira acceder a la base de datos JAGONET,
la cual- recoge las respuestas que las pertinentes comisiones academicas vie
nen dando a la diversidad de consultas que tan frecuentemente llegan a Eus
kaltzaindia. Si se diera el caso de que la cuesti6n a consultar no se hallara en
la base de datos, entonces la persona interesada podrfa formular directamente
la consulta mediante correo electr6nico. Dicha consulta sera atendida con la
mayor rapidez posible (sin detrimento del rigor academico) por los expertos
que la Academia ha designado para ello. En 10 referente a los temas a con
sultar, Euskaltzaindia quiere especificar que JAGONET no es ningun servicio
de traducci6n, ni siquiera un servicio de consulta de terminologfa especffica.
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EI objetivo que ha impulsado a la Real Academia de la Lengua Vasca a
poner en marcha el programa JAGONET es doble: servicio a la ciudadania y
tutela de la calidad del idioma. EI programa JAGONET es fruto del trabajo
de la Secci6n Tutelar (lagon Saila) de la Academia, secci6n presidida por Mi
ren Azkarate (acad6mica de niimero), y sera gestionado por Joxe Ramon Zu
bimendi (escritor y academico correspondiente).

Dentro del programa JAGONET, Euskaltzaindia ha creado un foro de en
cuentro virtual (denominado "Plaza Barria"), foro que pretende ser lugar de
encuentro de vasc610gos y vasc6filos, tribuna libre con tema iinico: la lengua
vasca (y las multiples vivencias, vicisitudes, esperanzas, inquietudes, proyec
tos, logros, criticas y opiniones que conlleva).



EUSKALTZAINDIAK JAGONET PROGRAMA
AURKEZTENDU

Jose Ramon Zubimendi

Euskaltzaindia hainbat zerbitzu eskaintzen ari da jadanik Internet bidez
(www.euskaltzaindia.net). Besteak beste, honako hauek: Hizkuntza Arauak,
Euskal Deituren Izendegia, Hiztegi Batua, Argitalpenen Katalogoa eta Euskal
Herriko Hizkuntza Atlasaren antologia.

Orain, berriz, Euskaltzaindiak beste zerbitzu bat ere eskainiko du on-line;
hain zuzen ere, JAGONET programa: herritarren hizkuntza zalantzak argitze
ko kontsulta-zerbitzu informatikoa.

JAGONET euskalgintzan egunero lanean dihardutenei laguntzeko sortu
da nagusiki (irakasleei, kazetariei, itzultzaileei, administrazioko langileei...);
izan ere, profesional horien lanak sekulako garrantzia baitu hizkuntzaren mo
dernizazioan eta estandarizazioan.

JAGONET, datu-basea batez ere, hizkuntza mailako kontsulta interakti
boak egiteko prestatu da. Bertan, erabiltzaileak eskuragarri izango ditu orain
arte jasotako galdera-erantzunak (berrehundik gora): alegia, euskaltzaleen gal
derak eta Euskaltzaindiak galdera horiei emandako erantzunak. Horrez gaine
ra, erabiltzaileak jakin nahi duena datu-basean ageri ez bada (egundaino inork
galdetu gabea delako edo), orduan erabiltzaileak posta elektroniko bidez gal
detzeko aukera izango duo Euskaltzaindia bereziki ahaleginduko da ahalik eta
azkarren erantzuten zuzeneko kontsulta horiek; hain zuzen ere, horretarako be
rariaz izendatu ditu hainbat euskaltzain.

Hala ere, Euskaltzaindiak argi utzi nahi ditu ondorengo bi kontu garran
tzitsu hauek:

a) Zuzen eta egoki erantzun beharra lehenagokoa du Akademiak, noiz
nahi ere, azkar erantzun nahia baino.

b) JAGONET ez da itzulpen-zerbitzua. Ez eta terminologiari buruzko
galdera zehatzak egiteko kontsulta-zerbitzua ere.

JAGONETek helburu nagusi bi ditu: herritarrak zerbitzatu eta gure hiz
kuntzaren kalitatea bermatu. Euskaltzaindiko lagon Sailak atera du aurrera
JAGONET programa, Miren Azkarate (euskaltzain osoa) izanik sailburu, eta
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Akademiak Joxe Ramon Zubimendi (idazlea eta euskaltzain urgazlea) izenda
tu du JAGONETen arduradun.

JAGONET programan, kontsulta-zerbitzuaz gain, elkargune birtuala ere
eratu du Euskaltzaindiak, "Plaza Barria" izenekoa. Euskaltzaleen topagunea
izango da "Plaza Barria", eta euskara eta euskararen ingurukoak izango dira
bertako mintzagai bakarrak.

Eroski kooperatibak dirulaguntza eman dio Euskaltzaindiari JAGONET
egitasmoa aurrera atera ahal izateko.



LITERATURA SARIKETAK





BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA:
LITERATURA SARIEN EMANALDIA

Bilbo, egoitza, 2000-X-20





R. M. AZKUE SARI BANAKETA

Bilbo, egoitza, 2000-X-20

Henrike Knorr;
euskauzainburuordea

Eguerdion.

Duela urtebete, oker ez banaiz, bildu ginen toki honetan bertan eta agian, nire
beldurra izango da ez ote ditudan gauza berberak esango. Nolanahi ere, mundu guz
tiak daldenez edo mundu guztiak jakin beharko lukeenez, Euskaltzaindiak literatura
sustatzen duo Ez da hori, noski, gure eginkizun bakarra; oraintxe bertan, etxe handi ho
netan bildua dago batzorde bat, batzorde hori Onomastika batzordea da eta horren egin
kizuna bai leku izenak eta bai pertsona izenak aztertzea, arautzea eta abar da. Filolo
gia eta gero kalean eta bide seinaleetan ikusi beharko genituzkeen izenak zaintzeaz
gainera, literatura dugu, beraz, eginkizun. Euskaltzaindiak bere lehendabiziko Araute
gian garbi zeukan jarria literatura behar zela bultzatu eta sustatu eta hor dago fruitu
bat. Beraz, literaturaren alorrean, dakizuen bezala, bi sail ere ditugu: aide batetik, esan
dezagun literatur sari norrnalak, beharbada izen hori ez da oso egokia, zuek baino idaz
Ie zaharragoek presentatzen dituzte beren lanak eta sariztatzen dira edo ez. Eta gero
dago, beraz, idazle gazteen saila eta guk oso pozik ikusten dugu bigarren sail hau, ze
ren ongi dago idazle helduak izatea, baina beti, edozein hizkuntzak behar ditu, noski,
kimu berriak. Iaz ere esan nuen eta garbi adierazi nire kezka: batzuetan, badirudi in
guman ikusten dugun irakurzaletasuna ez dela nahiko genukeen hainakoa. Beraz, ema
ten du, bai kalean, bai fakultateetan, bai institutuetan, badela horrelako, ez dut esango
mespretxua, baina badirudi libuma ari dela galtzen, gure bizitzan eduki beharko luke
en muin zentrala, esan dezagun. Eta orduan gure eginkizuna zein den badakizue.

Literatura bultzatu behar bada, Kirikiiiok duela 80 urte esaten zuen bezala, has
teko obra errazak eskaini behar dira eta horregatik, dakizuen bezala, ipini zien bere
ipuinei Abarrak izena. Abarrak zergatik? sua ez da egiten, besterik gabe, enbor handi
batekin, baizik eta abar txikiekin eta, orduan, gure Kirikiiio handiak bere ipuinak idaz
terakoan, ipini zien Abarrak izena. Beraz, behar da bultzatu, baina ez literatura eta no
bela edo eleberri lodikote aspergarriekin, baizik eta gauza errazekin ere baL

Beraz, berriro ere agertu nahi dut nire poza, baina nire poza agertzeaz gainera,
beste zerbait agertu behar dut eta da gure esker ona. Beraz, sari hauek ez lirateke eman
go, ez bagenu, noski, dim babesle betikoa, nolabait esateko. Gu ez gara betikoak, ez
gara izango betikoak, baina beti izan dugu BBKren laguntza eta orain da momentu eta
tenorea eskertzeko. Eta eskerrik asko BBKri.





R.M. AZKUE SARIAK.
BILBAO BIZKAIA KUTXA·EUSKALTZAINDIA

Bilbo, 2000-X-20

Juan Otaegi

R. M: Azkue sariak urtean-urtean emanak dira Euskaltzaindia eta BBKren esku
tik. 1999koek behin berriz erakusten dute irakaskuntzan egiten den lanaren handia: ka
litatearen bilaketa, irudimenaren mundurako irekiera, hizkuntzaren erabilera naturala,
fikziozko istorio eta hizkuntzaren erregistroen hautatze, moldatze, taiutze lana.

Nerabezaroko intuizio eta sorkuntza ahalmenek, estetika sentsibilitatearen arloko
fruitu onak eskaintzen dizkigute, bai ume eta gaztetxoentzat, bai gazte eta helduentzat
gustagarri direnak. Gainera, aldi berean, mundu ikuskera estetikoaren benazkotasune
an berean, sendo ageri da munduaren ikuskera etikoa.

Urte batzuk badira "Azkue" sarietako epaimaikideoi, egia esan, ernetzen datozen
idazleen narrazio eta olerkien kalitateak poz eta atsegina sortzen digutela askotan, bes
te epai eginkizun askok bezainbat baL

Baina zilegi bekit gurari bat hemen plazaratzea: bizkaieraren senetik beretik sor
tutako Ian gehiagok "Azkue" sari hauek eskaintzen duten euskararen ostadar koloretsu
eta distiratsua edertu egingo lukete.

Halaz ere, pozik ikustekoa da sarituek eskaintzen duten Euskal Herriko geogra-
fia.

A maila, narrazioa: Antton Alberdi (12 urte), Eigoibarkoa.

Jon Fermindez (13 urte), Ondarroakoa. Eneko Perez (13 urte), Lasarte-Oriakoa.

A maila, olerkia: Jon Jimenez (13 urte), Tafallakoa. Naiara Izagirre (11 urte),
Azpeitikoa. Ane Egidazu (12 urte), Durangokoa.

B maila, narrazioa: Ander Audikana (16 urte), Gasteizkoa. Jon Lekuona (17
urte), Zeraingoa. Miren Imaz (17 urte), Beasaingoa.

B maila, olerkia: Unai Baztarrika (17 urte), Beasaingoa. Uxue Alberdi (15 urte),
Elgoibarkoa. Munia Iriondo (16 urte), Donostiakoa.

Gaur, halaz ere, B mailako bi lehen sarituei baizik ez diegu egingo begiradatxo
bat:
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- OB (Olerkia, B maila. Lehen saria). Gaur ere ez naz jaioko. Unai Baztarrikak
egina.

Etsian bizi den fikziozko poetaren ikusmundua eskaintzen zaigu: ume abortatua
rena. Etsipen sentimendu mundu horretatik ez da aldentzen poemaren joanean; baina
sekuentzia jokoa ondo eraikia dago.

Bertso askean emana da. Paraestrofak ondo egituratuak daude, poemak bere pro
gesioan erakusten duen bezala. lrudi literarioetan ere ondo somatzen da poemaren pro
gresio hori. Pausoz pauso, sorpresak eskaintzen ditu irudi poetikoek sentimendu bera
sakontasun berriz adierazten baitute.

Hizkera ondo erabilia. Ez du nekerik behar dituen esamoldeak poemara ekartze
ko, irudiak espresabide egokiz jazteko.

- NB (Narrazioa. Lehen saria). Ostadarraren koloreetan zehar. Ander Audika
nak egina.

Fikzioa ur tanta baten irudian kokatua dago. Benetan iradokiorra da batez ere ha
sieran. lrudimenez betetako kontaketa. Tarteka egiten dituen gogoetak ere interesga
rriak dira. Bai eta ur tanta eta ostadarraren joko gurutzatua ere. Lehen pertsonan kon
tatua da. Batzutan eraikieraren haria zerbait galtzen bada ere

Halako denbora betikoaren gurpilaren ardatzean gabiltzan sentsazioa sortzen duo
Bizitzaren zikloaren etengabeko errepikazioaren aurrean gauden ustea datorkio irakur
leari. Ikuskera eta sentsazio atsegina. Urak ez dira mehatxu: ur tanta gozamen, kolo
re, xarma da. Bada maIko eta negarra ere, baina guztia da bizi-kolore. Protagonista eta
kontalari da ur tanta bera, eta irakurlearekin hizketan ari den sentsazio atsegina sor
tzen duo

Kontaketaren isuria oso ondo eramana da, batez ere hasieran, hizkuntzaren errit
mo biziaz gainera, lexikoaren erabilera, testu osoaren kalitatea azpimarragarria da.



AZKUE LITERATUR SARIAK:
1999KO LffiURUA ETA 2000KO OINARRIAK

Bilbo, 2000-X-20

loserra Bilbao,
BBK - Elebitasun Zerbitzuko Burua

Eguerdi on guztioi, mahaikide, kazetari, idazle gazte, euskaltzain eta lagunoi.

Urtero lez, aurton be, euskal literatura gaztearen ganeko barriak emotera gatoz.
Lehenengo, aurtengo Azkue Literatur Sarien oinarrien barri emongo dogu, eta gero, iaz
irabazle izandako idazlanakaz egindako liburua aurkeztuko dogu.

Oinarriok eskuetan dozuen foiletoan datoz. Dana dala, zehaztasunik nabarrnene
nak azpimarratuko dodaz.

Adinari jagokonez, maila bi dagoz. Bata 10-13 urte bitartekoentzat eta 14-17 bi
tartekoentzat bestea. Arloak be bi dira, narrazinoa eta olerkia. Adin eta arlo bakotxean
3 sari dagoz, 50, 40 eta 30.000 pezetakoak eta laguntzaileek be euren saritxoa dauke,
10.000koa. Beraz, guztira 600.000 pezeta gitxi gorabehera.

Epeak beste aldetik, haonexek dira: aurkezteko, aurtengo abenduaren 16ra arte.
Gero epaimahaiak hilabete bi hartuko dauz lanok aztertzeko eta epaia datorren urteko
zezeila edo otsailaren 28rako emongo da.

Idazle gazteei gogoratu gura deutsegu, lanak makinaz edo inprimagailuz ida
tzirik etorri behar dirala, eta, ez ahaztuteko, saritu bako lanak apurtu egingo dirala;
beraz, jatorrizkoa gordetzea komeni dala, norberaren gobemurako.

Aitatu beharrekoa da, "Azkue" sariak, Euskaltzaindia eta Bilbao Bizkaia Kutxa
Fundazioaren artean egiten dirala. Euskaltzaindia, arlo literarioaz arduratzen da, hau da,
epaimahaiak eta liburuaren prestaketa dagoz beraren esku, eta BBK-k antolakuntzaren
eta diru-homiketearen ardurea dauko. Eta lankidetza modu hau ona dala esan beharko
dogu, ze orain dala 40 urte baino gehiago hasi eta oraindino bizirik dagoalako.

Ekitaldiaren bigarren atalean Ian sarituak biltzen dituen liburua aurkeztuko dogu. Hau
sari gehigarri moduan egiten da, ze, idazle gazteok, beharbada, lehengo aldiz ikusiko da
bez euren izen eta idazlanak libur baten argitaratuta. Zorionak bada, bataio antzeko ho
negaitik. Liburuan, ihazko Ian irabazleak eta epaimahaiaren ustez argitaratzea merezi eben
beste batzuk sartzen dira, eta hau guztia antolatzen eta prestatzen, Jon Otaegi irakasleak
jardun dau. Beraz, eskerrik asko berari be, gazteakaz hain eskuzabal jokatzeagatik.

Beste barik, eskerrik asko.
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Bilbo, egoitza, 2000-XII-15
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Bilbo, 2000-XlI-15

Joserra Bilbao,
BBK-Elebitasun Zerbitzuko Burna

Eguerdi on jaun-andreok.

Aspaldion, urtean birritan alkartuten gara hemen, euskal literaturaren atxakian.
Bata, gaurkoa lako egunean, Txomin Agirre, Toribio Altzaga, Felipe Arrese eta Mikel
Zarate sariak emoteko. Bestea, udabarri aurrean, idazle gazteei jagoken Azkue sariak
banatuteko.

Instintoz, gura izan barik, idazleak nongoak begiratuten dogu. Ez dakit nik hau
herrialdekeria ala herrialdetasuna dan. Dana dala, behin baino gehiagotan konturatu
izan naz, gaztetxoen sariketetan, gaurko honetan baino dibertsidade geografiko han
diagoa egoten dala, Euskal Herriko herrialde guztietako ordezkariak izaten dirala. Hu
tsunea egotekotan, iparraldeko haurrideena izaten da, ulertzekoa, parte hartzaileen adi
na kontuan hartzen badogu.

Gehienetan, giputzak izaten dira nagusi, ez dago zertan esan, baina gaurkoan biz
kaitarrak nagusi jakuz, sarioi izena emoten deutsen idazleen proportzino berean, hiru
bizkaitarrak (Txomin Agirre -Ondarroa-, Felipe Arrese -Otxandio- eta Mikel Zarate
-Lezama- eta bat giputza, Toribio Altzaga -Donostia-). Esanak esan, zorionak bihoitz
bihotzez, Aitor Arana, Juan Karlos del Olmo, Juan Ramon Madariaga eta Patxi Jua
ristiri eta ea hurrengo batean be alkartuten garan berton.

Herrialdekeriaz berba egingo baneu, poztekoa dala esango neuke, bizkaitarra na
zen aldetik, baina herrialdetasunari leku egiten badeutsat, ez da hain atsegina. Itxaro
pena, betiko moduan, gazteengan jarri beharko dogu.

Bertsolaritzan be holako zeozetarantz goazala esan leike, lehengo piramide es
tuari oinarria zabaltzen joan jakon heinean, Euskal Herri osaka bertsolariak agertu di
ralako, baita arabarrak be.

Eta bertsolaritza aitatuz, gogoratu, domekan, Bizkaiko txapelketaren r:lala izna
go dogula Euskalduna jauregian. Seguru gagoz, jauregia bete egingo dala eta bertso
lariek eskainiko deuskuen produktua, jokalekuaren neurrikoa izango dala.

Beste barik, Gabon jai zoriontsuak guztioi.
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Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Jaun-andreak, agur eta eguerdi on. Barkamena eskatzen dizuet lehenik, berant eto
rri bainaiz, baina banuen zerbait egiteko eta beharrezko baitzen, pixka bat berantare
kin etorri naiz. Eta, beraz, nire sarrera mintzaldia izanen da bukaera mintzaldia.

Lehenik nahi nituzke esker bizienak eman gure laguntzaileei eta dirua ematen du
tenei, ikusten baitut hor zenbait milioi emanak direla, gehiago dena, gero, horiek ager
tuko direla eta denek badakigu, pixka bat idazten dugunok, badakigu liburu baten ka
leratzea zerbait dela, egiazko sortze bat dela, lehenbiziko jaiotzea egiten da idazten
delarik, baina ez baldin bada kaleratzen, kanporat jalgitzen, besteak erraiten zuen be
zala, ez dela ezer hor. Beraz, hemen ditudan jende horiek nahi ditut osoki agurtu le
henik eta denbora berean esker bizienak eskaini ere.

Zorionak zuei, bai irabazle izan zaretenoi, eta pozten naiz ikustea lauak hor izan
zaretela sarituak, erran nahi baita, ez dela utzi debaldetan sari bat. Horrek erran nahi
du, aIde batetik, Ian onak zirela, zeren eta, dakizuen bezala, egon dira sari batzuk eman
gabe, epaimahaikideek pentsatu baitzuten ez zela email behar eta Euskaltzaindiak ka
litatea ere zaindu behar baitu. Beraz, zuon sari horiek, eta zuek sari hori irabazteak era
kusten du kalitate oneko lanak aurkeztu dituzuela. Beraz, zorionak, Zlloi.

Eta nahi nituzke ere eskertu, epaimahaietan izan diren 12ak, Eugenio Arozena,
Daniel Landart, Patri Urkizu -hemen ikusten baitut-, gero, Gorka Aulestia ere hemen
da, Txomin Peillen, Ana Toledo, Mikel Lasa, Lourdes Otaegi, Jon Kortazar, Andolin
Eguzkitza, Adolfo Arejita eta Xabier Altzibar. Horiek ere bere gain hartu dute liburu
horien irakurtzea, nola erran nezake, behar den bezala aztertzea, ikustea ze mami ona
zeukaten, eta, beraz, horrek ere galde egiten baitu, ez bakarrik lana, baina denbora ere;
beraz, nahi ditut Euskaltzaindiaren izenean bihotzetik agurtu.

Eta agurtzen dut eta eskerrak emaiten prentsari ere, gaur baitakit hor direla; haien
beharra ere badugu, argi eta garbi erraiten dut, haien beharra badugula, hemen gaude
la, beti, heientzat irekiak eta Euskaltzaindiak eta BBKk elkarrekin ematen duten sari
horiek zerbait baitira. Beraz, heien presentzia ere azpimarratzen dut hemen. Nik ikus
ten dut honekin denak erranak ditudala, ez dudala nehor ere ahazten, eskerretan, zo
rionetan. Eta, beraz, bukatutzat ematen dut gure goizeko ekitaldi hau. Egun on denoi.
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Gaur, 2000ko abenduaren l5ean, Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxak an
tolatutako Literatura Sarien emaitzak jakitera ematen dira. Ondoko hauek izan dira ira
bazleak, sariak, eta epaimahaikideak:

Txomin Agirre Saria. Eleberria: Aitor Arana, Historia lazgarria.
Saria: 1.300.000 pta.
Epaimahaikideak: Eujenio Arozena, Daniel Landart, Patri Urkizu.

Toribio Altzaga Saria. Antzerkia: Juan Karlos del Olmo, Aldi joana, joana.
Saria: 800.000 pta.
Epaimahaikideak: Gorka Aulestia, Txomin Peillen, Ana Toledo.

Felipe Arrese Beitia Saria. OIerkia: Juan Ramon Madariaga, Amodioa batzue-
tan.

Saria: 800.000 pta.
Epaimahaikideak: Mikel Lasa, Lourdes Otaegi, Jon Kotazar.

Mikel Zarate Saria. Saioa: Patxi Juaristi, Euskal Herria globalizazioaren
aurrean.

Saria 1.000.000 pta.
Epaimahaikideak: Andolin Eguskitza, Adolfo Arejita, Xabier Altzibar.
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"HISTORIA LAZGARRIA"

Gure gizartean bada gizaki mota bat, oso urria eta ezezaguna, hartaz gutxitan oroi
tzen garena. Nekrofiloa deitzen zaio. Hilobi-Iapurra ere dei geniezaioke, eta bakarren
batek Hermes jainkoaren bidelaguna dela esan lezake. "Historia lazgarria" liburuan us
tezko hiru nekrofilo aurkituko ditugu, bi gizon eta emakume bat, hildakoen egiazko la
gunak direnak. Gizaki bitxi hauen sentimenduak, bizimodua eta elkarren arteko harre
manak ezagut daitezke hor, beti ere, hilerrietako eta gorputegietako giro lasai eta
zurunean.

Aitor Arana

Aitor Arana (Legazpi, 1963). Hamazazpi urterekin idazten hasia. Lau urtez (1983
1987) euskara irakasle izana Legazpiko AEK eta Udal Euskaltegian. XUT literatur al
dizkariko lankide eta arduraduna. Sei urtez Legazpiko HOTS kultur aldizkariko lanki
de eta zenbait urtez arduraduna.

Liburu sortuak:

Azkonarren laguna (Elkar, 1987), Loaren bidez (SM, 1990), Afrikako semea (EI
kar, 1991), Jainko Txikia (Elkar, 1994), lpuin lizunak (Kriselu, 1994), Urtegi miste
riotsua (Elkar, 1994), lpuin ilunak (Kriselu, 1995), Buztantxoren larrialdiak (Elkar,
1996), Haize gorria (Kriselu, 1996), Uxue eta Urtzi (lbaizabal, 1997), Gaueko ortza
darra (Pamiela, 1997), Nijterida eta Koomori saguzarrak (Ibaizabal, 1998), Heraus
korritse (Mensajero, 1998), Onan (2000, Txalaparta), lpuin-entzulea (2000, BBK Fun
dazioa - Txomin Agirre saria, 1999. urtean), Atharratzeko erregina (2000, Hiria),
Erregina bahitua (2000, Edebe-Giltza), Josu, Asier eta... (2000, Mensajero).

Itzulpenak:

Memorajhoj de euska bobino (1999, Asun Iraza SL - B. Atxagaren "Behi eus
kaldun baten memoriak" esperantoz), Bervalen gertatuak (2000, Hiria - Esperantotik
euskarara zuzenean itzulitako lehen liburua, jatorriz, Louis Beaucairek idatzia).

Sariak:

Bilintx (1997), Baporea (1989), Azkue (1990), Txomin Agirre (1999).
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Talde batek Joana Albretekoaren gaineko antzezlana prestatzen dihardu ikusleen
aurrean. Egoera: XVI. mendea, Nafarroako erresuma zaharra bi zatitan bortxaz bana
turik. Nafarroa Beherean emakume bat agintari. Erreinu txikia, Espainiako eta Fran
tziako gorte boteretsuetako erregeek akuilaturik. Erresuma protestantea erresuma pa
pistek inguratua. Eskualde euskalduna hizkuntza frantsesak eta espainolak mugaturik.
Munta handiko galdera erantzukizun: Nola hil zen benetan Joana Labrit? Pozoiturik,
Dumasek eta beste batzuek esan bezala, ala tisiak jota? Tartean Leizarraga eta lehe
nengo euskal itzulpena. Tartean Nostradamus eta Joanaren semeari iragarri zion etor
kizun zoriontsua. Tartean, antzezleen alkarrekiko harreman eta liskarrak. Eta Biblia.
Eta Erdi Aroko antzezleen egitura. Eta Aita Santuaren eskumikua. Baita betiko galdu
ko zen aldi batekiko bihotz mina ere. Nonbait, egun Euskal Herriak bizi duen egoera
ren oihartzuna dakarrela.

Juan Karlos del Olmo

Juan Karlos del Olmo (Barakaldo, 1958). Ikasketez, maisua eta euskal filologoa,
Lanbidez, itzultzaile-interpretea. Irakaskuntzan (Muskizko ikastola, Gabriel Aresti eus
kaltegian) eta antzerkigintzan (Barakaldoko Udalaren "Taller de Teatro Estable" dela
koan zuzendaria) jardun eta gero, 1993ko martxotik aurrera "itzultzaile-interpretea"
Donostiako Udalean.

Euskara ikasteko liburu batzuk argitara eman ditu, besteak beste, "Berbetan 4
(ikaslearen liburua)", Bilbao, 1990; "Berbetan 4 (irakaslearen liburua)", Bilbao, 1990;
"Berriketan 3 (ikaslearen liburua)". Bilbao, 1992.

Bestalde, hainbat artikulu ere idatzi du Euskal Herriko aldizkari batzuetan: "Zien
tzi Fikzioa" (Entseiuen aldizkaria, elkarlanean, Deustuko Unibertsitatea, Bilbao, 1979);
"12 urratsok direla eta" (Ele aldizkaria, AEK, Bilbao, 1990); "Nola irakatsi gramatika"
(Ele aldizkaria, AEK, Bilbao, 1992); "-na konpletiboa Fray Bartolomeren Ikaskizune
tan" (elkarlanean, ASJU, 1994); "Hitz eztik mihia zaurtzen ez dik. Zenbait gogoeta ka
lifikazioaren gainean" (Senez aldizkaria, 1996); "Itzultzailea ugazaba biren morroia" (Se
nez aldizkaria, 1998); "Zertan dira administrazioko itzultzaileak" (Jakin aldizkaria,
1999).

1995.ean Irlandako amonaren ipuinak liburua argitaratu zuen. Eta 1998. urtean
Toribio Altzaga Antzerki Saria jaso zuen, Jon gurea, Parisen hatzana lanagatik.
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FELIPE ARRESE BEITlA SARlA. OLERKIA

AMODIOA BATZUETAN

Udagoienaren unerik gorenean lurra begiratu behar dugu udagoiena bera zer den
ulertu ahal izateko. Lurraren gainean orbela kausituko dugu errenditurik. Esan deza
kegu adabakiz beteriko udagoiena ikusten dugula urteko. Orbelaz gain, adurenean, hai
zete, eurite, araba-zozo, lantzean behineko elur lotsati, eta agian ikustezin gertatzen
zaizkigun beste ekintza xumeei esker, badaukagu guk betiko definituriko udagoeina.
Baina gehiago ere izan liteke.

Udagoienean nola, hala agitzen da amodiaren estratan ere. Derrotaz, ardurez, so
frikarioz, poztasunez beterik agertzen zaigu amodioa. Batzuetan ilarra bezain borobi
la, besteetan animalia baten aladurak bezain iraunkorra.

Ezustean amodioaren eszenak identifikatzen, sailkatzen, saiatu zen olerkaria,
Amodioa batzuetan izeneko poemarioa sortu zen arte.

Juan Ramon Madariaga

Juan Ramon Madariaga (Bilbo 1962). Euskal filologia ikasi zuen Deustuko Uni
bertsitatean. Gaur egun bertan dihardu irakasle.

1988an, Bizkaiko Foru Aldundiko olerki saria irabazi zuen Imentzioaren Perga
muak (1989) izeneko poema-bildumarekin. Harrezkero beste hiru liburu palzaratu ditu:
Calera Errepikatuak (Susa, 1992) eta Elaien Ausardia 'Imajina Euskadi' saria izan zena
199Lean (In Neguko Antzarak, Deustuko Unibertsitatea, 1993). Gero, Argia sortzen
den izartegia plazaratu zuen (Alberdania 1996). Azken obrari esker 1997ko Kritika Sa
ria eman zioten.

Joan den urtean Ultimisima Poesia Espanola Antologia, Milenio izeneko liburuan
plazaratu zituzten gaztelaniaz jarritako bere poema batzuk.
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Globalizazioa hitzetik hortzera eta ahotik belarrira bolo-bolo dabilen kontzeptua
bada ere, ez dago horren ondorioei buruzko adostasunik.

Batzuentzat, globalizazioak pentsamentu bakarra, inperialismo ekonomikoa, ho
mogeneizazio kulturala eta, ondorioz, estaturik gabeko herrien desagertzea ekarriko
ditu.

Besteentzat, globalizazioan sortzen ari diren teknologia berrien hedapena herri txi
kien mesedetan izango da.

Saiaketa honetan, ikuspuntu nagusi bi hauek aurkezteaz gain, globalizazioak Eus
kal Herriko demografian, ekonomian, politikan, kulturan zein baloreengan izango di
tuen eraginak aztertzen dira. Era berean, globalizazioaren aurrean prestaturik egoteko
hartu beharko liratekeen zenbait erabaki estrategiko ere aurkezten dira.

Patxi Juaristi Larrinaga

Patxi Juaristi Larrinaga Markina-Xemein-en jaio zen 1967. urtean. Soziologian
Doktorea da (1995). 1990-1993. urte bitartean ikerlariak trebatzeko Eusko Jaurlaritza
ko Hezkuntza, Unibertsitate eta lkerketa saileko beka bat izan zuen. Tesia egiteko pro
zesuan Galeseko Bangor Unibertsitatean (1992), Texas-eko A&M Unibertsitatean
(1993) eta Nevada-Renoko Unibertsitatean (1994) ikerlari gisa aritu zen.

1998. urtean irakasle gonbidatua izan zen Idaho-ko Unibertsitatean. Gizarte zien
tzien metodologiari buruz eta Euskal kultura eta euskara, gutxiagotutako hizkuntzak eta
euskaldunen baloreei buruzko zenbait ikerketa, artikulu eta liburu argitaratu ditu; na
barmentzekoa da beste hiru idazlerekin landutako "Euskal alfabetatzearen historia zen
bait sortzaileren ahotan" (Labayru).

1993. urtetik Euskal Herriko Unibertsitateko Estatistika eta Ikerketa Tekniken ira
kasle da Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean.
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PREMIO TXOMIN AGIRRE. NOVELA

HISTORIA IAZGARRIA

Uno de los seres -escasos y desconocidos- que pueblan nuestra sociedad es el
necr6filo. Reparamos poco en su existencia. Tambien podr{a ser lIamado ladr6n de tum
bas y, seguro, mas de uno dirfa que es amigo del dios Hermes. En el libro Historia
lazgarria (Una historia terrible) encontramos a tres supuestos personajes de gustos ne
cr6filos, dos hombres y una mujer, sinceros amigos de los cadaveres. EI autor nos cuen
ta en esta historia los sentimientos de estos seres extraordinarios, sus modos de vida y
las relacioens que mantienen entre ellos.

Aitor Arana

Aitor Arana (Legazpi, 1963). Comienza a escribir a los diecisiete afios. Ejerce
como profesor de euskera entre los afios 1983 y 1987 en AEK y en el euskaltegi mu
nicipal de Legazpi. Participa en calidad de responsable en la revista literaria XUT. A
10 largo de seis alios ha sido redactor, y tambien director, de la revista cultural de Le
gazpi HOTS.

Obra literaria:

Azkonarren laguna (Elkar, 1987), £oaren bidez (SM, 1990), Afrikako semea (EI
kar, 1991), Jainko Txikia (Elkar, 1994), Ipuin lizunak (Kriselu, 1994), Urtegi miste
riotsua (Elkar, 1994), Ipuin ilunak (Kriselu, 1995), Buztantxoren larrialdiak (Elkar,
1996), Haize gorria (Kriselu, 1996), Uxue eta Urtzi (Ibaizabal, 1997), Gaueko ortza
darra (Pamiela, 1997), Nijterida eta Koomori saguzarrak (Ibaizabal, 1998), Heraus
korritse (Mensajero, 1998), Onan (2000, Txalaparta), Ipuin-entzulea (2000, Fundaci6n
BBK - Premio Txomin Agirre, 1999), Atharratzeko erregina (2000, Hiria), Erregina
bahitua (2000, Edebe-Giltza), Josu, Asier eta... (2000, Mensajero).

Traducciones:

Memorajhoj de euska bovino (1999, Asun Iraza SL - (Behi euskaldun baten me
moriak, de Atxaga, en esperanto), Bervalen gertatuak (2000, Hiria - primer libro tra
ducido directamente del esperanto al euskara. Escrito por Louis Beaucair).

Premios:

Bilintx (1997), Baporea (1989), Azkue (1990), Txomin Agirre (1999).
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Imaginemos que un grupo de teatro intenta montar una obra de teatro sobre la
reina Juan de Albret, Ultima del Reino de Navarra en Ultrapuertos, impulsado en par
te por un enigmatico pasaje de una obra de Dumas. Tendnin entre manos diversos ma
teriales para ir construyendo la trama y dando vida a los personajes. Juan de Albret,
mujer que reino en un pequeno dominio en el que la mayorfa de los subditos se ex
presaban en euskara 0 en beames. Un reino protestante entre reinos papistas y hege
monicos, tanto polftica como lingiifsticamente. Reina, mujer de letras, campeona de su
religion, impulsora de la traduccion al euskara, madre... mujer, ser humano, en una pa
labra. Los actores y actrices venin como sus propias relaciones se van entreverando
con los distintos pasajes de la obra. Una gran incognita historica -l,como murio Juana
de Albret, envenenada 0 vfctima de la tisis y del estres?- y una situacion historica que
guarda grandes similitudes con el actual momenta de Euskal Herria. Sin olvidar que
Nostradamus y la Matanza de la Noche de San Bartolome tambien tienen un especial
significado en la trama.

Juan Karlos del Olmo

Juan Karlos del Olmo (Barakaldo, 1958). Maestro y fi1ologo, dedica su actividad
profesional a la traduccion e interpretacion de textos. Despues de haber dedicado va
rios anos a la ensenanza (Ikastola de Muskiz, euskaltegi Gabriel Aresti) y al teatro
(como director del "Taller de Teatro Estable" municipal de Barakaldo) a partir de 1993
ocupa el puesto de traductor-interprete en el Ayuntamiento de Donostia.

Es autor de varios metodos de aprendizaje de euskara: Berbetan 4 (libro del alum
no), Bilbao, 1990; Berbetan 4 (libro del profesor), Bilbao, 1990; Berriketan 3 (libro
del alumno), Bilbao, 1992.

Asimismo, ha escrito numerosos artfculos en diversas revistas del Pafs Vasco.
Zientzi Fikzioa" (revista Entseiua, vV.aa., Universidad de Deusto, Bilbao, 1979); "12
urratsok direla eta" (revista Ele, AEK, Bilbao, 1990); "Nola irakatsi gramatika" (re
vista Ele, AEK, Bilbao, 1992); "-na konpletiboa Fray Bartolomeren ikaskizunetan"
(vv.aaa., ASJU, 1994); "Hitz eztik mihia zaurtzen ez dik. Zenbait gogoetan kalifika
zioaren gainean" (revista Senez, 1996); "Itzultzailea ugazaba biren morroia" (revista
Senez, 1998); "Zertan dira administrazioko itzultzaileak" (Jakin, 1999).

En 1995 publico el libro lrlandako amonaren ipuinak y en el ano 1998 recibio
el Premio Toribio Altzaga de Teatro que otorgan Euskaltzaindia y Bilbao Bizkaia Ku
txa, por su obra Jon gurea, Parisen hatzana.
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AMODIOA BATZUETAN

En los momentos algidos del otofio, debemos fijar nuestras miradas en la tierra,
para poder comprender de verdad en que consite el otofio. Entonces hallaremos la ho
jarasca sobre la tierra. Podemos decir que todos los afios asistimos al espectaculo de
un otofio repleto de remiendos. Ademas de la hojarasca, generalmente, vientos, lluvias,
estorninos, a menudo la tfmida y ocasional nieve. Gracias a estos y, acaso, a toda una
serie de fen6menos humildes y sencillos que pasan desapercibidos, nos hacemos con
nuestro propio concepto de otofio. Pero este puede ser mucho mas.

Al igual que el otofio, tambien el amor discurre por sus propias sendas. EI amor
se nos aparece lleno de derrotas, remordimientos, sufrimientos, alegrfas. El poeta es
pi6 diversos momentos del amor y asf surgio el poemario Amodioa batzuetan.

Juan Ramon Madariaga

Juan Ramon Madariaga (Bilbo 1962). Estudi6 Filologfa Vasea en la Universidad
de Deusto, donde en la actualidad es profesor.

En 1988 gan6 el Premio de Poesfa convocado por la Diputaci6n Foral de Biz
kaia, con el poemario Imentzioaren Pergamuak (1989). Con posterioridad, ha publica
do tres libros mas: Galera Errepikatuak (Susa, 1992) y Elaien Ausardia, que recibi6
el Premio 'Imagfnate Euskadi', 1991. Mas tarde public6 Argia sortzen den izartegia
(Alberdania 1996). Esta ultima obra Ie vali6 el Premio de la Crftica de 1997.

El pasado afio se publicaron varios de sus poemas, traducidos al castellano, for
mando parte del libro Milenio, Antologfa de la Ultimfsima Poesfa Espanola.
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PATXI JUARISTI LARRINAGA

Premio Mikel Zarate. Ensayo

EUSKAL HERRIA GLOBALIZAZIOAREN AURREAN

El concepto de la globalizaci6n se ha convertido en tema de muchas conversa
ciones, habitual en numerosas puestas en comun. Sin embargo, no existe consenso en
torno a sus consecuencias.

Para algunos globalizaci6n es sin6nimo de pensamiento unico, imperialismo eco
n6mico, homogeneizaci6n cultural y, como consecuencia de todo ello, capaz de traer
consigo la desaparici6n de los pueblos sin estado. Para otros, sin embargo, la expan
si6n de las nuevas tecnologfas que surgen de la mana de la globalizaci6n acarreani
consecuencias positivas para los pueblos pequefios.

En este ensayo se abordan estos dos puntos de vista. Asimismo, se analizan las
consecuencias que la globalizaci6n puede tener sobre Euskal Herria, en ambitos di
versos como la demograffa, la economfa, la polftica, la cultura y los valores de diver
sa fndole. Por fin, se detallan algunas de las decisiones estrategicas que habrfa que to
mar de cara a estar preparados ante la globalizaci6n.

Patxi Juaristi Larrinaga naci6 en Markina-Xemein en 1967. Es Doctor en Socio
logfa (1995). Entre los afios 1990-1993 disfrut6 de una Beca de Investigaci6n otorga
da por el Departamento de Educaci6n, Universidades e Investigaci6n del Gobierno Vas
co. Realiz6 la tesis en la Universidad de Bangor, en Gales (1992), en la Universidad
A&M de Texas (1993) y en la Universidad de Nevada-Reno, en las cuales desempe
fi6 trabajos de investigaci6n.

En 1998 fue Profesor Invitado en la Universidad de Idaho. Ha publicado diver
sos trabajos de investigaci6n, artfculos y libros sobre metodologfas de las ciencias so
ciales, sobre cultura vasca y euskara y acerca de las lenguas minorizadas y los valo
res de la sociedad vasca; cabe destacar ellibro escrito de forma conjunta con otros tres
autores Euskal alfabetatzearen historia zenbait sortzaileren ahotan (Labayru).

Desde 1993 ejerce de profesor de Estadfstica y Tecnicas de Investigaci6n en la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicaci6n de la Universidad del Pafs Vasco.
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2000ko R.M. AZKUE SARIEN BANAKETA

Bilbo, egoitza, 2001-111-09

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Egun on. Ikusiz areto honetan dauden gazteak, uste dut hemen denok gaztetzen
ari garela eta horrek pozten nau osoki.

2000. urteko literatura sariak egun emaiten ditugu. Dakizuen bezala, Euskal
tzaindiak eskaintzen ditu urtero zenbait sari, Txomin Agirre eleberriarena, Toribio AI
tzaga antzerkiarena, Felipe Arrese Beitia olerkiarena eta Mikel Zarate saioarena,
BBKren laguntzarekin. Baina eskaintzen ditu ere R.M. Azkue literatur sariak eta izen
hori eman diegu, Resurrecci6n Marfa Azkue izan baita lehenbiziko euskaltzainburua,
1919tik 1951ra arte. Eta, dudarik gabe, jakinez nola jokatu den R.M. Azkue euskarari
buruz, pentsatu genuen hobe zela sari horiek emaitea eskoletan, ikastoletan diren hau
rrei, horien saritzeko, bultzada bat emaiteko euskarari eta saHkatuz ttipi-ttipiak direla
rik edo gaztetxoak direlarik.

Pozten naiz, zeren eta 307 Ian etorri baitira Euskaltzaindira aurten A eta B mai
la horietan, eta hain zuzen 150 A maHan eta 157 B maHan, esan nahi baita oreka zain
du dela. Nahi dut erakutsi ere Ian horietarik 141 Gipuzkoatik heldu direla, erran nahi
baita, kasik erdia, 95 Nafarroatik heldu direla eta bereziki, Zizur Txikiko San Fermin
Ikastolatik (hain zuzen, iaz, han ginen, eta ikusten dut bere ondorioak ukan dituela).
Gero 55 Bizkaitik, eta hemen pozten nauena, 11 heldu direla Iparraldetik eta 5 Araba
tik. Iaz, nire kezka agertu nuen, Iparraldekoa izanez, erranez nolaz ez zen nehor ere
agertu Iparraldetik; eta orduan pentsatu genuen zerbait egin behar genuela, eta Ipa
rraldeko ordezkaritzatik igorri zen inforrnazioa; ikusi dugu, beraz, oiharzun bat izan
dela Iparraldean, etorri direla lanak, eta ez bakarrik etorri, baina irabazle batzu ere ba
direla haien artean.

Nahi nituzke hemen eskerrak bihurtu, lehenik BBKri; bere laguntza, diruzko la
guntza emanez noski, elgarrekin Ian on bat egiten dugu, eta pentsatzen dut segituko
dugula hola eta luzaz. Eskerrak ere, urtero edo aspaldi honetan gurekin lanean ari di
renei, epamahaikoei; hauek dira A maHan: Amagoia L6pez de Larruzea, Manu L6pez
Gaseni eta Gerardo Markuleta; B maHan: Joseba Butron, Joan Otaegi eta Jabier Kal
tzakorta. Horiek aztertu dituzte, beraz, 307 Ian, ez baita gutxi, eta uste dut eskerrik be
roenak merezi dituztela.

Nahi nituzke ere eskertu hemen ikastoletan, beste eskoletan, lizeo edo ikastetxe
etan lanean ari diren irakasleak; irakasle horiek betetzen dute artoski beren eginbidea.

·Lan ona egiten dute euskarari buruz. Eta nola ez, gero, eskertu eta zorionak eman sa
ridun guztiei. Hasiak zarete euskaraz idazten; otoi, segi ezazue, eta jakinik Ian eta Ian
dela idaztea, bereziki behar den bezala idaztea; horretan segitzen baldin baduzue, zuek
izanen zarete biharko idazleak. Zorionak, beraz, zuei eta eskerrik asko.
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Bilbo, egoitza, 2001-Ill-/09

loserra Bilbao,
BBK: Elebitasun Zerbitzuko Burua

Lagun agurgarriok, eguerdi on:

Mahaikideok, barria hartzera etorri zarien kazetariak, eta zelan ez, idazle gazte
ak eta horien laguntzaile/bultzatzaile jaun andreak. Eguerdi on guztioi.

Lehenengo eta behin, iaz"ekintza honetan esan nebana gura neuke irakurri barriro:
"Gure asmoa beti izan da sariketa hau Euskal Herri osora zabaltzea. Halan eta guzti
be, oraingoan, parte hartze handia izan arren, apur bat hankamotz geratu gara, Iparral
deko haurrideen idazkirik ez dogulako hartu. Ea datorren urterako hutsune hau kon
pontzen dogun."

Bada, guztion poztasunerako, Anboto Marik edo ez dakit zein maitagarrik entzun
eban nire eskaerea, eta hona hemen Iparraldeko haurrideak. Haiek esango leukien mo
duan, etorri bere "trumilka" etorri dira, gaztetxuen mailan, narrazino alorreko hiru sa
riak eurenganatuta. Zorionak, Joana, zorionak, Arantza eta zorionak, Maitena, eta "ongi
jin" Euskaltzaindiaren etxe nagusira, euskaldun guztiona, bai zuona eta bai gurea dan
etxe honetara.

Zorionak baita be beste irabazle guztiei. Kontuan izan, orain hartu dozuen saria,
sariaren parte bat baino ez dala, ze beste zatia, idazlanak argitaratzen diranean eta zuen
ahalegina liburu bihurtuta ikusten dozuenean hartuko dozue. Hau datorren udagoiene
an, datorren udazkenean, izango da.

Aurtengo partehartzea inoizkorik oparoena izan da, eta euskal eskualde guztieta
tik bialdutako lanak hartu doguz. Poztekoa da. Baina honetan zerikusi handia izaten
dabe, danok dakigun moduan, idazle gazteon irakasle bultzatzaileak. Zuek, saritxo bat
eskuan dala joango zarie etxera, baina argi geratu bedi hori ez dala ezer egiten dozuen
ahaleginagaz parekatuz. Eskerrik asko hain adin gatxean dagozan gazteak, hain arlo
gatx baina politera erakartzeagaitik, literatur zaletasuna zabaltzeagaitik.

Hemetik hilabete gitxira egongo gara barriro Ian sarituak bilduko dauan liburua
aurkezteko eta datorren urteko sariketako oinarrien barri emoteko. Ordurarte, ondo izan
eta eskerrik asko Bilbao Bizkaia Kutxaren izenean.





R. M. AZKUE SARIAK
A mailako epaimahaiaren

bilera-agiria

Gasteizen, 200leko martxoaren lean

2001. urteari dagokion Azkue sariko A mailako epaimahaia bildurik, aurkeztuta
ko lanak aztertu eta haien literatura balioez solastatu eta gem, Manu Lopez Gaseni,
Gerardo Markuleta Gutierrez eta Amagoia Lopez de Larruzeak osatutako epaimahaiak
honako lanak saritzea erabaki du:

LAN SARITUAK

Ipuinak

Lehen saria: 72 zk. "Bakea"
Bigarren saria: 88 zk. "Dirua, beti dirua!"
Hirugarren saria: 94 zk. "Kasu, berehala da mundua sorginen menpe"

Poemak

Lehen saria: 3. zk. "Lo zorroan"
Bigarren saria: 37. zk. "Zu / Bidaia / Ametsa"
Hirugarren saria: 41. zk. "Zain nago"

Epaimahaiak bereziki azpimarratu nahi du ipuinen sailean izandako partehartze
aren kalitatea, batez ere nabarmendurik bere lanetan ekialdeko euskara darabilen idaz
leno-talde baten partaidetza.

Talde horren faita somatu da, ordea, poesiaren arioan. Nabari da, bestalde, epai
mahaiaren ustez, euskal ikastegietan poesia pittinka-pittinka bere lekua hartuz doala.
Irakurle finetatik sortu ohi dira idazle finak, eta sekretu gutxi dago horretan.
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• Aurtengo edizioan iazko partaidetza gainditu egin da.
• A mai1ako hiru sarituak, narrazio a1orrean, Kanboko Xalbador Ko1egiokoak dira.

Gaur, ostirala, martxoaren 9an, Euska1tzaindiaren Bi1boko egoitzan 2000.ko, Re-
surreccion Maria Azkue Literatura Sariak, banatu dira. Euskaltzaindiak berak eta Bil
bao Bizkaia Kutxak anto1atzen dituzten sari hauek idaz1e gazteak literatura mundura
erakartzeko asmoz sortuak dira.

Jakina denez, sariek bi Ian mota onartzen dituzte euren baitan, narrazioa eta oler
kia. Eta, adinari begira, bi mai1a dituzte: A maila, 1987, 1988, 1989 eta 1990ean jaio
takoentzat; eta B maila, 1983, 1984, 1985 eta 1986an jaiotakoentzat. Hauxe dugu aur
tengo edizioan izan den partaidetza kopurua:

A mailan, olerkian, 51 Ian aurkeztu dira.
A mailan, narrazioan, 99.
B mailan, olerkian, 40.
B mailan, narrazioan, 117.

Orotara, beraz, 307 Ian aurkeztu dituzte Euskal Herri osaka gaztetxoek. Horrek esan
nahi du partaidetzak gora egin duela,'iazko edizioarekin konparatuz, joan den urtean 266
narrazio eta olerki bidali baitzituzten idazle gazteek.

Epaimahaikoak

Urtero bezala, aurten ere literatura eremuko pertsona adituek osatu dituzte epai
mahaiak, beti ere Euskaltzaindiak izendatuta. Aurtengo epaimahaikoak hauek izan dira:

A mailan: Amagoia Lopez de Larruzea, Manu Lopez Gaseni eta Gerardo Mar
kuleta.

B mailan: Joseba Butron, Joan Otaegi eta Jabier Kaltzakorta.

Irabazleak

A mailako epaimahaikoek honako sari hauek emateko erabakia hartu dute:

Narrazio alorrean

Lehen saria: "Bakea", Joana Anchordoqui Erviti. Kanboko Xalbador Kolegioko
ikaslea da. Laguntzaile: Pruden Sudupe Azkune.
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Bigarren saria: "Kasu, berehala da mundua sorginen menpe!', Arantza Camus
Etxekopar, Kanboko Xalbador Kolegiokoa. Laguntzaile: Pruden Sudupe Azkune.

Hirugarren saria: "Dirua, beti dirua!", Maitena Duhalde de Serra, Kanboko Xal
bador Kolegiokoa. Laguntzaile: Pruden Sudupe Azkune.

Olerki alorrean

Lehen saria: "Lo zorroan", Efiaut Aiartzaguena Brabo. Iurretako Juan Orobiogoi
tia B1-H-ko ikaslea da. Laguntzaile: Gaizka Zabarte Lasuen.

Bigarren saria: "Zu-bidaia-ametsa", Mireia Buenetxea Eizagirre, Azpeitiko Urola
Ikastolakoa. Laguntzaile: Mikel Sarasua Imaz.

Hirugarrcn saria: "Zain nago", Ander Garmendia Arzallus. Azpeitiko Urola ikas
tolakoa. Laguntzaile: Mikel Sarasua Imaz.

B mailako epaimahaikoek, berriz, honako erabakiak hartu dituzte:

Narrazio alorrean

Lehen saria: "Izenik gabeko beste bat", Iratxe Esnaola Aldanondo, Donostiako
Santo Tomas Lizeoko ikaslea.

Bigarren saria: "Azken malkoak ote?", Ixiar Zubiaurre Bengoetxea, Beasaingo
Txindoki Alkartasuna Institutukoa. Laguntzaile: Joxean Otaegi Lasa.

Hirugarren saria: "Berasa edo zalantzaren apologia", Ander Audikana Arriola.
Gasteizko Ikas-Bidea Ikastolakoa da. Laguntzaile: Julen Berasaluze Iza.

Maila honetan hainbat akzesit eman dute epaimahaikoek:

• "Gorpu hila", Iratxe Esnaola Aldanondo. Donostiako Santo Tomas Lizeokoa.

• "Abelio", Haize Maiztegi Landa. Irungo Pio Baroja Institutuko ikl's!ca. La
guntzaile: Pilar Urkia.

• "Oraindik", Iraitz Agirre Aranguren. Arrasateko Almen Ikastolakoa.

• "Denborak ezin du ohiturekin", Irati Arostegi Urreta. Beasaingo Txindoki AI
kartasuna Institutukoa. Laguntzaile: Jon Agirre.

Lan hauek guztiak argitaratuak izango dira.

Olerki alorrean

Lehen saria: "Argitasunez ihintzatutako gaua", Irati Goikoetxea Asurabarrena. Be
saingoa. Laguntzaile: Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena.

Bigarren saria: "Iraganaz omen gaude eginak....., Eider Zubelzu Loyarte. Donos
tiako La Salle Institutukoa. Laguntzaile: Patxi Ezkiaga Lasa.

Hirugarren saria: "Bakardadearen irri galdua", Odei Arregi Izagirre. Azpeitiko
Ikastolako ikaslea. Laguntzaile: Ainhoa Negeruela Izagirre.
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Kasu honetan epaimahaikoek ondoko Ianentzat akzesita eta argitaratuak izatea es
katzen dute:

• "Gure arbasoek...", Laura Asensio Merino. Donostiako La Salle Institutukoa.
Laguntzaile: Patxi Ezkiaga.

• "Bakardadearen hotsa", Uxue Alberdi Estibaritz. Eigoibarko Bernardo Ezena
rro Institutukoa. Laguntzaile: Andres Alberdi.

• "Bizitzaren amildegietan", Odei Arregi Izagirre. Azpeitiko Ikastolakoa. Lagun
tzaile: Ainhoa Negeruela.

• "Fa bemol (edo bizitzarena)", Ander Audikana Arriola. Gasteizko Ikas Bidea
Ikastolakoa. Laguntzaile: Julen Berasaluze.

• "Gaztaina-saltzailearen bizipenak", Jon Agirre Ojanguren. Zornotzako Andra
Mari Ikastolakoa. Laguntzaile: Itziar Aiarza.

Partaidetza

Idazle gazteek ikastetxeen bidez igorri dituzte euren Ianak. Institutuek, herri-es
kolek, ikastolek eta ikastetxe pribatuek hartu dute parte dagokigun edizio honetan.

Esan bezala, 307 Ian aurkeztu dira. Horietatik 141 Gipuzkoatik heldu dira. Nafa
rroatik, berriz, 95 Ian igorri dituzte. Arabatik 5 Ian. Bizkaitik 55 Ian. Eta Iparraldetik
11 Ian aurkeztu dira.

Betiko Iegez, azpimarragarria da ikastetxe batzuen partaidetza. Gipuzkoan, esate
rako, Beasaingo Txindoki Alkartasuna Institutuak 21 Ian bidali ditu; Beasaingo Loi
nazpe Ikastetxeak, berriz, 14; Donostiako Usandizaga Pefiaflorida Ikastetxeak beste 14;
Donostiako La Sallek 12; eta Legorretako Ugaso Herri Ikastetxeak llian aurkeztu ditu.

Iparraldean, Xalbador Kolegioak hartu du parte, bereziki, Literatura sarietan. Eta
ondo hartu, gainera, A mailako narrazio alorreko hiru sari nagusiak hango ikasleentzat
izan baitira.

Araban, 2 Ian Gasteiztik heldu dira eta beste 3 La Puebla de Labarcatik igorri di
tuzte.

Bizkaian, Iurretako Juan Orobiogoitia Ikastetxeak 29 Ian aurkeztu ditu eta Zor
notzako Andra Mari Ikastolak, aldiz, 9 Ian.

Nafarroan Zizur Txikiko San Fermin Ikastolako partaidetza azpimarragarria izan
da, hango ikasleek 86 Ian aurkeztu dituzte eta.
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• Esta edici6n ha superado la participaci6n del pasado ano.
• Los tres premiados en la categon{a A, en el apartado de narraci6n, son del Co

legio Xalbador, de Kanbo.

Hoy, viemes, 9 de marzo, en la sede de Euskaltzaindia de Bilbao se ha procedi
do a hacer publicos los nombres de los ganadores de los Premios Literarios Resurec
ci6n Maria Azkue del ano 2000. Estos premios fueron creados por la propia Academia
de la Lengua Vasca y por Bilbao Bizkaia Kutxa para fomentar la creaci6n literaria en
tre los escritores mas j6venes.

Los premios Azkue estan divididos en dos categorias: categoria A, para los cha
vales nacidos en los anos 1987, 1988, 1989 y 1990; y categorfa B, para los nacidos en
los anos 1983, 1984, 1985 y 1986. En cada categoria se admiten dos generos literarios,
narraci6n y poesfa. Estas son las cifras de participaci6n correspondientes a esta edici6n:

Categorfa A, poesfa: 51 trabajos presentados.
Categorfa A, narraci6n: 99.
Categorfa B, poesfa: 40.
Categorfa B, narraci6n: 117.

En total se han presentado un total de 307 trabajos; 10 cual significa un notable
aumento de participaci6n respecto a la anterior edici6n de los premios, puesto que en
tonces los j6venes escritores enviaron un total de 266 trabajos literarios.

Jurados

La composici6n de los Jurados ha sido la siguiente:

Categorfa A: Amagoia Lopez de Larruzea, Manu Lopez Gaseni y Gerardo Mar
kuleta.

Categorfa B: Joseba Butron, Jon Otaegi y Jabier Kaltzakorta.

Premiados

El Jurado de la categoria A ha acordado otorgar los siguientes premios:

Narracion

Primer premio: "Bakea", de Joana Anchordoqui Erviti, del colegio Xalbador, de
Kanbo. Ayudante: Pruden Sudupe Azkune.
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Segundo premio: "Kasu, berehala da mundua sorginen menpe!", de Arantza Ca
mus Etxekopar, del colegio Xalbador, de Kanbo. Ayudante: Pruden Sudupe Azkune.

Tercer premio: "Dirua, beti dirua!", de Maitena Duhalde de Serra, del colegio
Xalbador, de Kanbo. Ayudante: Pruden Sudupe Azkune.

Poesia

Primer premio: "Lo zorroan", de Efiaut Aiartzaguena Brabo, del Instituto Juan
Orobiogoitia de Iurreta. Ayudante: Gaizka Zabarte Lasuen.

Segundo premio: "Zu-bidaia-ametsa", de Mireia Buenetxea Eizagirre, de la ikas
tola Urola de Azpeitia. Ayudante: Mikel Sarasua Imaz.

Tercer premio: "Zain nago", de Ander Garmendia Arzallus, de la ikastola Urola
de Azpeitia. Ayudante: Mikel Sarasua Imaz.

El Jurado de la categoria B, por su parte, ha acordado los siguientes premios:

Narracion

Primer premio: "Izenik gabeko beste bat", de Iratxe Esnaola Aldanondo, del Li
ceo Santo Tomas de Donostia/San Sebastian.

Segundo premio: "Azken malkoak ote?", de Ixiar Zubiaurre Bengoetxea, del Ins
tituto Txindoki Alkartasuna de Beasain. Ayudante: Joxean Otaegi Lasa.

Tercer premio: "Berasa edo zalantzaren apologia", de Ander Audikana Arriola, de
la ikastola Ikas-Bidea de Vitoria/Gasteiz. Ayudante: Julen Berasaluze Iza.

Asimismo, el Jurado ha decidido otorgar accesits y recomendar la publicaci6n de
las siguientes obras:

• "Gorpu hila", de Iratxe Esnaola Aldanondo. Del Liceo Santo Tomas de Do
nostia.

• "Abelio", de Haize Maiztegi Landa. Del Instituto Pio Baroja de Irun. Ayudan
te: Pilar Urkia.

• "Oraindik", de Iraitz Agirre Aranguren. De la ikastola Almen de Arrasate .

• "Denborak ezin du ohiturekin", de Irati Arostegi Urreta. Del Instituto Txindo
ki Alkartasuna de Beasain. Ayudante: Jon Agirre.

Poesia

Primer premio: "Argitasunez ihintzatutako gaua", de Irati Goikoetxea Asuraba
rrena De Beasain. Ayudante: Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena.

Segundo premio: "Iraganaz omen gaude eginak.. ." de Eider Zubelzu Loyarte. Del
Instituto La Salle de Donostia. Ayudante: Patxi Ezkiaga Lasa.

Tercer premio: "Bakardadearen irri galdua", de Odei Arregi Izagirre. De la ikas
tola de Azpeitia. Ayudante: Ainhoa Negeruela Izagirre.

Tambien en esta ocasi6n el Jurado concede accesit a las siguientes obras, cuya
publicaci6n recomienda:
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• "Gure arbasoek...", Laura Asensio Merino. Del Instituto La Salle de Donostia.
Ayudante: Patxi Ezkiaga.

• "Bakardadearen hotsa", Uxue Alberdi Estibaritz. Del Instituto Bernardo Eze
narro de Eigoibar. Ayudante: Andres Alberdi.

• "Bizitzaren amildegietan", Odei Arregi Izagirre. De la ikastola de Azpeitia. Ayu
dante: Ainhoa Negeruela.

• "Fa bemol (edo bizitzarena)", Ander Audikana Arriola. De la ikastola Ikas-Bi
dea de Gasteiz Ayudante: Julen Berasaluze.

• "Gaztaina-saltzailearen bizipenak", Jon Agirre Ojanguren. De la ikastola Andra
Mari de Zornotza. Ayudante: Itziar Aiarza.

Participaci6n

En esta edici6n han sido presentados 307 trabajos literarios. De ellos 141 pro
vienen de Gipuzkoa, 95 de Nafarroa, 5 de Araba, 55 de Bizkaia y 11 de Iparralde.

Como ya ha sido habitual en otras ediciones, resulta especialmente relevante la
participaci6n de determinados centros educativos. As{, y en el territorio de Gipuzkoa,
el Instituto Txindoki Alkartasuna de Beasain ha enviado 21 trabajos; el centro Loi
nazpe de Beasain ha hecho 10 propio con 14; el centro Usandizaga Peiiaflorida de Do
nostia ha enviado otros 14; La Salle de Donostia, 12; y el centro escolar Ugaso de Le
gorreta ha presentado II trabajos.

Desde Iparralde, el Colegio Xalbador de Kanbo ha presentado varios trabajos, con
magnificos resultados, puesto que ha conseguido los tres primeros premios en la cate
goda A de narraci6n.

En Araba, 2 trabajos han llegado desde Gasteiz y otros 3, desde La Puebla de La
barca.

En Bizkaia, el centro Juan Orobiogoitia de lurreta ha enviado 29 trabajos y la
ikastola Andra Mari de Zornotza, 9.





LffiURU AURKEZPENA:

EIBAR ETA ELGETAKO TOPONOMASTIKA

(ONOMASTICON VASCONIAE, 21)

Elgeta, 2000-XlI-2l





EIBAR ETA ELGETAKO
TOPONOMASTlKA

Patxi Basauri,
Elgetako alkatea

Jaun/andre agurgarriok:

Ezaguna da Juan San Martinek hainbat arlotan egindako lana zabala bezain ga
rrantzitsua dela, eta, horregatik, guretzat Ian horien artean berezia da esku artean du
gun liburua: Eibar eta Elgetako Toponomastika. Toponomastica de Eibar y Eigueta.
Eta berezia da, aIde batetik, bere lanaren zabaltasun horretan lekua izan duelako bere
jaioterriaren eta jatorriaren gaineko ikerketa lanak egiteko, eta horren emaitzetako bat
dugu liburu hau, benetan eskertzen dugun lana. Eta berezia da, bestaldetik, iragana,
oraina eta etorkizuna lotzen dituelako.

Iragana, liburu honek toponimian gordetako gure herriko oroitzapen historikoa
ren zati bat berreskuratzen duelako. Oraina, toponimia hori behar bezala bildu eta ja
sota gelditzen delako, oraindik ere toponimia hori bizirik dagoen garai honetan. Eta
etorkizuna, bilketa eta ikerketa Ian hori egin ondoren, lanaren emaitza erabilgarri izan
go zaigulako eta eskura izango dugulako bai guk bai datozen belaunaldiek.

Azkenik, esan behar dut Eibar eta Eigeta artean beti izan dela harreman estua,
eta ziur naiz elkarlanean eta Kutxaren laguntzarekin argitaratutako liburu honek la
gunduko duela aurrerantzean ere horrela izan dadin.

* * *
Es conocido el extenso y a la vez importante trabajo realizado por Juan San Mar

tin en diversos campos, y por ello, para nosotros es especial el libro que tenemos en
tre manos: Eibar eta Eigetako Toponomastika. Toponomastica de Eibar y Elgueta. Es
especial, por una parte, por haber tenido tiempo, dentro de su amplia labor, para la in
vestigaci6n de temas relativos a su lugar natal y ongenes, fruto del cual es este libro.
Por 10 que no nos queda mas que dade nuestras mas sinceras gracias. Y es especial,
por otro lado, porque en este libro se unen el pasado, el presente, y el futuro.

El pasado, porque en la toponimia se recupera nuestra memoria hist6rica. El pre
sente, porque se ha recogido y guardado de forma eficaz nuestra toponimia, ahora que
todavla esta viva. Y el futuro, porque despues de la labor de recogida de datos e in
vestigaci6n, el trabajo realizado nos sera de gran utilidad y tanto nosotros como las fu
turas generaciones tendremos a nuestra disposici6n el fruto de dicho trabajo.

Por ultimo, me gustana afiadir que siempre ha existido una relaci6n intensa en
tre Eibar y Eigeta, y espero que la colaboraci6n para la publicaci6n de este libro jun
to con Kutxa sirva para estrechar aun mas la relaci6n entre los dos pueblos.





EIBAR ETA ELGETAKO TOPONOMASTlKA
LIBURUAREN AURKEZPENA

Maria Jose Telleria Etxeberria,
Eibarko kultura eta

euskerako zinegotzia

Eguerdi on eta eskerrik asko berton zagozien danori neure eta Eibarko Alkatea
ren partetik, bera ezin izanda etorri eta.

Hori esanda, zorionak eta eskerrik asko esan behar, lehenengo Juanitori egin
daben biharragaitik eta Euskaltzaindiari be eskerrak hau liburuau bere bilduma ofizia
lean argitaratzeko aukeria emotearren.

Toponomastika liburu hau interesgarrixa da, bai Eibarko Udalarendako eta baitta
herrixandako be. Aide batetik, geure ondarearen eta oroimen historikoaren zati inpor
tantienetako bat: deituren jatorriak, euskalkiaren fiabardurak, sena eta bestelako hain
bat berezitasun berreskuratu eta dibulgatzeko aukeria emoten deuskulako eta, bestetik,
lehendik eginda daukagun Eibarko Hiri toponimia liburuaren jarraipena eta Ian osaga
rrixa dalako.

lIP':'giza.rte-ekintza
. • obra social..........

EIBAR
ETA ELGETAKO

TOPONOMASTIKA

TOPONOMAsTICA
DE EIBAR Y

ELGETA

JUAN SAN MARTiN

EIBARKO UDALA ELGETAKO UDALA
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Horrez gain, begitantzen jata ikerketa eta konsultarako be balio dabela izenen bi
lakaera linguistikoa agertzen dalako eta, bestela be, izen ofizialak eta ipintzeko be erre
ferentzia bat gehixago eukiko dogulako. AIde horretatik zerbizioa emotia guretako in
teresgarrixa da.

Amaitzeko gaiakin egoki datorren Toribio Etxebarriaren bertso bat irakurriko deu
tsuet:

Beizabal eta Egoarbitza
Otola et Olerria
Mandiola eta Gorosta
Arrate eta Akondia
Loixola, Azittaifi, Aixa
Eta Kifiarra billia.
Zeren itxuria zuek
Han balitza erderia
Eta ordez, aintzakotzat b'ez
Gurasuen euskeria.

Zorionak eta eskerrik asko.



HILBERRIAK





AlTA LUIS VILLASANTE KORTABITARTE JOAN ZAIGU
(1920-2000)

Bilbo, 2001-IV-27

Aita Luis Villasante Kortabitarte Gernikan jaio zen 1920ko martxoaren 28an eta
Arantzazun hila da 2000garreneko abenduaren 2an.

Gaztetxo zelarik, Frantziskotarren Ordenan sartu zen. Lehen ikastaroak Arantza
zun egin zituen (1931-1934) eta jarraian Foruan (1935-1936). Hurrengo urtean egin
zen fraide. Gerra ondoan Filosofia ikasketak burutu zituen Oliten. Han hasi zen Jose
Benito Mendiaren eraginez euskararekin arduratzen. Gero, 1944tik 1947ra arte, Teolo
gia ikasketak Comillas-ko Unibertsitatean burutu zituen.

1945ean ordenatu zen frantziskotar fraide eta handik bi urtera Teologia irakasle izen
datu zuten Arantzazuko frantziskotarren komentuan, 1978ra arte. Aldi berean euskarazko
irakaskuntzan arduratsu. Bere ustez, euskara Euskal Heniko ondore ezaugania zen.

Euskaraganako Ian eta jokabideengatik, 1951n euskaltzain izendatua izan zen.
Gainera, 1970eko irailetik 1988ko abendura arte Euskaltzainburu. Bere merezimen
duengatik, 1992an omenez eskaini zion Euskaltzaindiak askoren artean osaturiko lker
6 liburuki gotorra. Hor bertan, A. Villasanteri zuzenean dagokion Ian ezaugarria irudi
tzen zait J. A. Arana Martija euskaltzainak eskaini zion "Luis Villasanteren
bio-bibliografia" deritzan lana, 11-87. orrialdeetan.

Euskara idatziaren batasunaz asko arduratu zen, haren maisu edo gidaritzat Kol
do Mitxelena zuela, norengan jarri baitzuen konfidantza osoa.

1986. urtean lehen aldiz antolatu ziren eta gero argitaratu 1. Onomastika Jardu
naldien agiriak. Toponimia haien aurkezpenean idatzi zuen "Toponimia-Jardunaldiak".
Ikus Onomasticon Vasconiae saileko 4. liburukiaren 17-23. orrialdeak.

Ez zen sartzen politika arloko ideologia arazoetan eta beti Ian eredugarriak eraku
tsiz eta bultzatuz ahalegindu zen. Hor daude agerian haren lanak, erlijioaz gainera, eus
kara eta euskalliteraturaz burutuak gure Herriaren zerbitzurako hain eredugarri direnak.

Lankidetzan zenbait saiaketa eta artikulu argitaratu zituen honako aldizkari haue
tan: Aranzazu, Anaitasuna, Euskera, Gernika, Euzko-gogoa, Egan, Cantabria Fran
ciscana, Scriptorium Victoriense, Misceldnea Comillas, Bo!. de la R. S. V. de los Ami
gos del Pais, Gure Herria, Anuario del Seminario de Filologia Vasca "Julio de
Urkijo", Fontes Lingvae Vasconvm, La Gran Enciclopedia Vasca, Verdad y Vida, Ja
kin, Gran Enciclopedia de Navarra, Euskaltzaindiaren Iker saileko liburuetan eta abar.
Horietariko asko aurki genitzake Jon Bilbaoren Eusko Bibliographia-ren VIII. liburu
kiko 219-220 orrialdeetan eta X.aren "Supplementum" argitara gabe gelditu zenaren
zatian. Baina, zati hau Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekan ikus daiteke.
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Eten gabe,zintzo aritu zenez euskarazko lanetan, zenbait libururen egile genuen,
honako izenburu aipagarrion bidez: Goi-argi. Ars-ko Erretore Santuaren Erakusaldiak
(1955). Euskal gramatika labur eta Idazleen pusketa autatuak (1955). Kristau lkasbi
dea, G. Manterola eta L. Villasantek osatua (1957). Katalinen gogoetak -euskalki bar
netiko itzulpena- (1958). Nere izena zen Polentxi. Angeles Sorazuren bizitza (1961).
Aitonaren uzta -Gesaltzako Graziano Anduagagandik jasoak- (1963). Egunsentiko txo
ria -hau ordea Gesaltzako G. Anduagaren bertso biduma da- (1963). Senperen gerta
tua -euskalki bametiko itzulpena- (1964). Bertso-bilduma -hau ere Gesaltzako G. An
duagaren berso biduma da- (1965). Axular: Mendea, ghona, liburua (1972). Axular-en
Hiztegia. Euskara-Espanol-Fran~ais (1973). "Euskal Literatura landua", Lur eta gizon,
Euskal Herria liburuan (1974). Anai Frantxisko, arreba Klara (1977). Kristau fedea
ren sustraiak. Jainkoa (1962). Kristau fedearen sustraiak. Jesukristo (1968). Kristau
fedearen sustraiak. Eliza (1984). Kristaufedea. Teologi-saileko azalpena (1986). Eus
kararen auziaz (1988); Angeles Sorazu. Bizia eta mezua (1990).

Horiez gainera, Euskaltzaindiaren Euskararen Lekukoak deritzan egileen adieraz
pen, iker eta kritika sailean, 5, 11, 14, 18 eta 21. zenbakidun bost liburuok argitaratu
zituen. Hona hemen egile eta beraien lanjakingarriak: Etienne Lapeyre, 1840-1893, Kre
do edo sinhesten dut esplikatua (1982). Pierre Guillaume de Lavieuxville-Harostegui,
Bayonaco Diocesaco bi-garren Catichima, /733 (1985). Juan Antonio Moguel, Cris
taubaren icasbidea edo Doctrina Cristina (1987). Fray Mateo de Zabala, Aita Juan Ma
teo Zabalaren sermoiak (l) (1996) eta Aita Juan Mateo Zabalaren sermoiak (II) (2000).

Erderazko liburuak ordea: La sierva de Dios M. Sorazu, Concepcionista Francis
cana, 1873-1921, A. Villasanteren doktoradutza tesia dugu hau (1950). Theses Theolo
giae Fundamentalis (Ad usum privatum et pro manuscripto). Pars II. De Ecclesia
Christi (1950). En torno al problema del vascuence (1951). Theses Theologiae
Fundamentalis (ad usum privatum et pro manuscripto) Pars III, De Fide Ecclesiae Cha
tolicae (1952). Paradigmas de la conjugacion vasca (Dialecto guipuzcoano y vizcaino)
(1955). Geografia historica de la lengua vasca (1960). "Crestomatfa de autores vascos",
A. Inazio Omaetxebarriaren Euskera liburuan argitaratua (1959). Historia de Literatu
ra Vasca (1961) eta 1979an beronen bigarren argitalpena berrikusiz eta gehigarriz. An
geles Sorazu, bi liburukitan, (1962). San Martin de la Ascension Lainaz (1962). Voces
Bascongadas diferenciales, ordurarte argitara gabe zegoen P. Afiibarroren hiztegia
(1963). Santa Marfa de Aranzazu, patrona de la provincia de Guipuzcoa (1964). Gero
(Despues), Introducci6n, edici6n y traducci6n (1965). "Vascuence" en Gran Enciclope
dia del Mundo D.U.R. v'A.N., 21. liburukiko, Literatura sailean, 497-503. orrialdeetan
(1967). Hacia la lengua literaria comun (1970). "Lengua y literatura vasca" en Tesoro
breve de las letras hispanicas, bajo la direcci6n de G. Dfaz Plaja (1972). La declina
cion del vasco literario comun (1972). Palabras vascas compuestas y derivadas (1974).
Sintaxis de la oracion simple (1980). La Hen la ortografia vasca (1980). M. Angeles
Sorazu. Un mensaje para tiempos dificiles (1981), La oracion causal en vasco (1986).

Haren hizlauzko euskara idatziaren erabilera benetan eredugarria da eta Euskal
tzaindirako egiten zituen txostenetan, hartzen zuen gaia hartzen zuelarik, argi ageri da
zein zentsuz eta zehatz-mehatz buruturik aurkezten zekien. Eta haren Historia de la Li
teratura Vasca, gai horretaz orainarte egin den lanik sakonena eta osatuena da. Horre
taz zerbait jakin nahi duenak hara jo beharra baitu.

Nik neuk, Arantzazutik Aizkorri aldera egiten nituen mendizale ibilaldietatik eza
gutzen nuen eta 1957an Euskaltzaindiko urgazle izendatu nindutenetik izan nituen be
rekiko harreman zuzenak; gero, 1964an euskaltzain oso izendatu nindutenetik areago
tu genituenak.
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Gure Erakunde honetan, 1966ko abenduan, On Manuel Lekuona jauna euskal
tzainburu izendatua izan zen eta aldi berean ni idazkari. Lekuona jauna, guztiok daki
gunez, gizon on hutsa zen eta elkarren arteko harremanak oso ongi eraman genituen.

Eginkizunen bamean, 1968an Erakundearen urrezko eztaiak iristen zirenez, zer
bait berezia burutzea iruditu zitzaigun eta euskara idatziaren batasuna hautatu zen gai
nagusitzat. Ahalik egokien banaturiko gaien prestakuntzak egin genituen. Baina, ordu
rako idazle gazte asko hasiak ziren Iparraldekoen H letra aski arrunt erabiltzen, bere
ziki Euskal Idazkaritza zeritzan elkarteak 1965ko abuztuan "Baionako Biltzarraren Era
bakiak" argitaratu zituenetik. Bide horrek kezkaturik, ortografiaren arloa ikusten
genuen arduratsuena. Gai horren aurkezpenerako, On Manul Lekuonaren beraren as
moa izan zen Koldo Mitxelenaren esku uztea, gure artean hizkuntzalaririk bikainena
genuenez. Eta, euskaltzainen bilera batean, hala bete zen egitasmoa.

Arantzazuko Biltzar haiei On Manuel Lekuonak sarreratzat "Euskeraren batasu
na" zeritzan txostena irakurri zuen, eta jarraian A. Villasantek aurkeztu zuen "Bata
suanari buruz Bibliografia". Ondotik jarraitu zioten beste honako txostenok: Salbador
Garrnendiak "Deklinazioa"; Anbrosi Zatarainek "Euskerazko itz berriak"; A. Luis Vi
llasantek "Antzifiako euskal hitzen forrnaz" eta, bukatzeko, Koldo Mitxelenak "Orto
grafia". Bereziki, honek ekarri baitzituen ondotiko elkar-hizketetan zenbait eztabaida.
Hala ere, hitza hartu zuten guztiei entzun ondoren, Euskaltzaindiaren Arautegiaren ara
bera, euskaltzain osoak soilik bildurik erabakia hartzean, guztion aldetik onartuak izan
ziren han aurkezturiko txostenak, ortografia barne zela (ikus Euskera, XIII, 1968, 137-
219. orrialdeak).

Ondotik, ikus "Arantzazuko Agiria", Euskera, XVI, 1971, 99-102. orrialdeetan,
Gainera, Euskera zenbaki berean, batasunerako, A. Luis Villasantek aurkeztu zituen be
zala onartu ziren hilen izenak, 104-107. orrialdeetan ikus daitekeenez. Eta 1978an, Luis
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Eleizalderen mendeurrenez Bergaran antolatu ziren Biltzarretan berretsi ziren Arantza
zuko erabakiak.

Hala ere, bide zuzenetik ez ziren joan Arantzazuko Biltzar ondorengo hilabeteak.
Batez ere H onartzeaz. Batasunaren aurka zegoen taldetxo bat ostegunero On Manuel
Lekuonarekin bilduz hasi ziren Andoaingo Arregitarren etxean, On Manueli ideiak al
datuarazi nahian. Eta Arregitarrengandik zenbait dei jasotzen nituen, nire aldetik zer
bait egin nezan. Egia esan, nik nire iritziak azaltzen nizkion Lekuona jaunari, hizkun
tza akademia baten egitekoa zela hizkuntza idatziaren batasun bidea eta jaramon egiten
zidan. Baina, berez hain gizon ona zena, noraezean jarri zen hainbesteri jaramon egin
nahian eta poliki-poliki atzerantza joan zen.

Taldetxo hark, batasunaren aIde geundenok irainez tratatzen gintuen. Ni ere, or
durarte guztientzat hain ona nintzena, beste zenbait bezala, euskararen aurka genbil
tzan gorri baztergarritzat azaldu nintzen. Gainera, azpijanez, Madrileraino jo zuten, Ins
tituto de Espana-ra kexak azalduz. Guk, Real Academia de la Lengua-rekin genituen
harreman onei esker, Erakunde horren bitartez bideratu genuen besteon ekintza mal
tzurra deuseztea.

Beraz, ez zen erraza gauzak zihoazen bezala bere bide zuzenera itzularaztea. Bai
na, gertakizunok bere ondorioa izan zuten 1970eko irailean Euskaltzaindiko kargu al
daketak etorri zirenean, A. Luis Villasante euskaltzainburu izendatzeaz.

Berriz hautatu ninduten Erakundearen idazkari, baina Lekuona jaunarekin bate
an kargua uztea nahi izan nuen. Hala ere, Mitxelenak eta Villasantek beraiekin biltzea
eskatu zidaten eta, zein batak eta zein besteak, karguan jarraitzea eskatzen zidaten.
Azkenerako, onartu beharra izan nuen, baina ez gogo onez. Kargua betetzean, Le
kuona jaunarekin bezala, A. Villasante jaunarekin ere oso ondo eraman nintzen. Idaz
karitzan, 1978ko urrira arte iraun nuen eta hortik aurrera Jose Mari Satrustegi jaunak
jarraitu zuen idazkari kargu horretan.

A. Luis Villasante jauna, bere egiteko zentzuz, zintzo eta zuzen jarraitzen zekie
na zen. Batzuen eta besteen jokaerak kontuan harturik; baina, denen gainetik, euskara
bizibeharraren jarraipena eta hobekuntza maite zuenez, horretaz arduratu zen. Hilero
ko batzarrak ongi prestatzen zekien eta gai irristakorrak aldez aurretik ondo ikerturik
aurkezten zituen.

Gainera, euskara, politikaren jokabideen gainetik, praktikotasunez eta oztoporik
gabe Ian egiteko, biderik zuzenenean jarri beharrezkoa iruditzen zitzaigun, Hezkuntza
eta Kultura Ministeritzaren arduradun zen Robles Piquer jaunaren onespena lortzeko
bidean jarri ginen. Euskaltzainon izenean mugitu ginen Madrilera, lehenik J. M. Sa
trustegirekin bere lagun zuen Los Arcos jaunaren bidez Martzelino Orejarengana eta
geroago, berriz, Aita Luis Villasante euskaltzainburuari Jose Luis Lizundia idazkarior
de-kudeatzaileak eta nik lagundurik. Era horretara lortu genuen Hezkuntza eta Kultu
ra Ministeritzaren aldetik: 573/1976, otsailaren 26ko Erret Dekretua, zeinetan onarpe
na ematen zitzaion Euskararen Akademiari, Real Academia de la Lengua Vasca /
Euskaltzaindia izena ipintzen zitzaiolarik. Ikus Ellskera, XXI, 1976, 5-14. orrialdeak.
Horren ondotik, Erregeren sarrerarekin, Euskaltzaindiaren arauen onarpena eta Era
kundearen historia laburra zuela. Ekintza horretan oinarriturik argitaratu zigun, aipatu
riko gaiez, Ministeritzak Sabre La ReaL Academia de La Lenglla Vasca / EllskaLtzaindia
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deritzan irudiz hornituriko liburu ederra, 1976ko azaroan. Horri eta gure ekintzazko la
nei esker, gauzak zerbait baretu ziren.

Euskararen arazoetan, gehienok bezala, A. Villasantek ere, esan bezala, Mitxele
na zuen maisutzat. Batzarrak ondo antolatu eta bake bidez ondo eramaten zekiena ge
nuen Aita Luis Villasante eta horrelako gizonak hutsarte nabarmena uzten dute Eus
kaltzaindian. Beraz, ez da batere harritzekoa abenduaren Sean Arantzazun egin
zitzaizkion hiletetara hainbeste jende joatea. Han ikusi zen euskaltzaleok zenbat mai
tatzen genuen. Eta Xabier Diharce "Iratzeder" euskaltzainak, bere aldetik, igorri zion
edonork gogoan hartzekoa honako bertso honen eskaintza, non zioen:
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Hala bedi! Bizitza guztian bere fede zintzoan zuzen jarraitu zuenari ezin besterik
opa, Goian bego baizik.

Juan San Martin





PEDRO PUJANA AGIRREGABIRIA
(1915-2001)

Bilbo, 2001-IV-26

Oleta: 1915-VI-28 - Begofia: 2001-11-4

Jaun-andreok: agur t'erdi.

Aramaioko semea izanik Ian oso atsegingarria dot gaur hemen zuen aurrean Pe
dro Pujana nire herritarrari "omenezko hilberri txosten" hau eskaintzea. Poz handia
emon deustanarren ez daukat neure kabuz barri handirik emoteko asmorik.

Berbalditxo honetarako barriak batzen nenbilela, Pedro adiskideak bialdutako
txosten batekin, "Arabar baten euskal ibilpidea" deritxonarekin egin neban tril. Bertan
bere bizitzako barri nagusiak eskaintzen ditu. Zer hobeagorik bada, bere berbak en
tzutea baino? Horixe eskainiko deutsuet nire berbalditxo honetako lehen atalean, ja
rraian bere bizitzako daten eta lanen barri zehatzagoak jasoz. Honela dinosku Pedrok
(arabarrak) bere bizitzaren barri emotean:

"Jainko onak honantxe nahiizanda --edo halanbeharrak, denetara hitz egiten da
gure egunotan- nik ondotxo ezagutzen dodan arabar baten jatorrizko berbetea euska
ra izan zan. Arabar horrentzat euskera bere amaren bularretik harako hizkuntza izan
zala dirautsuet, labatik harako opilaren antzera.

Euskeraz izan ziran mundu honetan lehenengo biderrez egin ebazan berbak. Eus
keraz egiten eben beti-beti euren artean etxean gurasoak eta seme-alabak. Euskeraz ber
ba Jaungoikoagaz ere. Euskeraz bere buruagaz bizitzaldi guztian.

Euskera ikasi, luze eta zabal ikasi ere, txiki-txikitan, ume-umetan ikasi eban, be
raz. Eta haren lehenengo maixua euskera ikasteko, beraren aita izan zala esan behar
dautsuet. Berau izan zan euskera irakurten eta idazten lehenengoz ikusi eban gizona
mundu honetan.

Izan zan, zorionez, azken mendearen -XIX garrenaren- erdi aldera liburu bat
Euskalerriko -zein Iparralde zein Hegoaldeko- etxe eta familietan eten barik irakurria
izan ei zana, lehen eta orain gehien-gehienik erabilia izan ei zan euskallibururik zabal
duena, nik nunbaiten irakurri dodanez. Beronen izena hauxe: ITUN ZAR ETA BERRI
KO KONDAIRA, Frantzisko Lardizabal, Zaldibiko abadeak gipuzkoeraz idatzirikoa.

Arabar haren aitak Lardizabal abade harexen liburua irakurri ohi eban sarri-sarri
bere etxeko eskaratzean, inoiz ahots zoliz, bertan ziran etxeko guztiak entzun egien.
Udagoienlnegualdian, batez ere, egiten eban irakurtaldia, eguna laburra eta gaua luzea
izaten dan aldikada horretan. Oraindifio ikusten dagoala bere aita -dirudio arabarra
ri- Lardizabalen liburu lodikotea, narruzko azal doterez apaindua, eskuetan harturik
eta zabaldurik, sutondoko sugarraren argitara -artean ez zan etxe haretan ez herrian
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argi-indarrik- irakurten eta irakurten, orain ixil-ixilik beretzako, geroxeago ozenkiro
eskaratzean ziran familikoentzako.

Bazan etxe haretan mutiko txiki-txiki bat, familiako zeiena, aitari begira-begira
jarririk, zirkinik egin barik eta belarriak ondotxo edegirik, adi-adi, beste hizkuntza arro
tzetan baino lehenago bere jatorrizko berbakuntza ederrean liburuak ekazan kontaki
zunak entzuten zituana.

Orduantxe erne eta garatu ekion (ekion: adizki zaharra: jakon) mutiko hari bere
kolko barrenean euskerarenganako atxikimendua, geroago eta itsatsiago egingo jako
na, "etxean zer ikusi, haxe ikasi" esaerak dinoanez.

Arabar harek bere aita idazten ere ikusi ebala, esango dogu. Bein baino gehia
gotan ikusi ere. Ixeko bi eukazan etxetik eta herritik urrun xamar, eta aitak noizik behin
gutunlidazkitxoren bat egiten eutsen etxeko guztien izenean bertako barri emonez. Gu
tunaren buruan beti-beti eta hutsik egin barik hauxe idazten eban hizki/letra haunditan:
GEURE EUSKERA EDERRIEN, eta gero dan-dana euskeraz idatzi.

Arabar haren aita ez zan kultur alorrean jakite zabaleko gizona. Ez eban inongo
ikastetxetan ikastaldi berezirik burutu. Halan eta guzti ere, lehen mailako ikaskizunetan
nahiko ondo jantzirik ikusten zan, euskeraren barrutian berariaz. Hau zelan uler daite
ken? Lardizabal giputz idazlearen frutu umotua izan zeitekean. Zerbat aldiz irakurri eban
ITUN ZAR ETA BERRIKO KONDAIRA eritxan haren liburua? Batek badaki!!

Irakurriaren irakurriaz eta atzamarrak liburuaren orrietan erabiliaren erabiliaz
orriok orituta eta nahiko zikinduta agertzen ziran. Hainbat atal buruz ere baekizan eta....

Euskalkiakoztopo dirala euskera erabilteko eta ulertzeko? Ez horrenbeste. He
men daukagu ezezkoaren agerbide bat.

Herriko bizigiroa euskeraren aldekoa eta guztiz egokia zan elizatelauzune hare
tan. Halakoren baten herbestetik etorten ziran guardia zibilak izan ezik, ez eban inork
han gaztelaniarik egiten. Herriko eskolan, halan ere, ez zan berbatxo bat ere euskeraz
ikasten, ez entzuten. Gaztelania huts-hutsez eskolatu ginduezan. Eta hori, umekondo
saldoaren lehenengo urteetako maixua euskalduna izan genduala, Axpe-Arrazolakoa se
mez. Eskolorduetatik kanpora euskeraz egiten euskun berba, bai berak eta bai beraren
familikoak ere. Eskolorduan, barriz, beti erderaz eta erdera hutsez. Eskerrak kristau
-ikasbidea euskeraz ikasi gendualako. Arabar honek bere bizitzaldian irakurri eban le
hen liburua euskeraz kristinau-ikasbidea izan zan. Elizan ere berbaldiak beti euskeraz.
Abestiak euskeraz eta latinez, orduan ohiturea zan legez.

Adinean haundiago eta euskeraren eremuan ikastunago egiten zan gure arabarra.
Gasteizko eliz Ikastetxe Nagusi batera joateko erea izan eban, eta han izen eta ospe
haundiko maixu/irakasle bategaz tril egiteko egokiera, zorionez: Manuel Lekuona jau
nagaz. Beronek sutuagotu eta biztuagotu eutsan etxetik ekarren euskerarenganako gri
na, etorkizunean egundo gehiago ez urrituko, ez epelduko ez ekiona (ekiona: adizki za
harra=jakona). Ez berari soilik, ikaskide zituan hainbeste gazteri ere ez. Hori ez eban
lortzen gure irakasleak hitzaldi sutsu -gartsu- Iuzeak gazteei eginez, ez; goxo-goxo,
guztiz goxo eta bigun, Ian egiten eta idazten bultz eginez baino.

Maixu oso atsegina izan genduan oiartzuarra, eta euskal esparruan jakitun-jakitu
na. Haregaz egiten genduan ikastaldia berehalaxe joaten ekigun (ekigun: adizki zaha
rra=jakun), labur-laburra bailitzan.
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Handik laster zorigaiztoko gerrate zital/galgarria etorri jakun uste barik, eta ho
rra gure asmo guztiak eta ames loratsuak gorengo hodei moltzo baltzen artean betiko
galdu. Negargarria! Ez-aldiak eta izozteak jo eban gero errukirik bagarik gure euskal
baratz zimela!

Aitatu dodan aurreko aldi hau, halan ere, ongarria izan zan euskerarentzat. On
-aldi eta biztu-aldi harek luzaroan iraun izan baleu, zeinen mesedegarria izan zeiteke
an gure berbakuntza zahar-zahar honentzat, baita Ikastetxe Nagusi harentzako ere, eus
kerari gagokiozala. Gogora ekarri, agergarriz, 1936garreneko Olerki-Eguna, gerrate au
rre-aurretxoan Lekeition egin zana, Ikastetxe haretako hiru lagun, Manuel Lekuona jaun
irakaslea, Iiiazio Otamendi eta Anjel Sukia ikasleak bertan sarituak izan ziran eta.

Mendian gorantz doiana, gora eta gora egin ezkero, halakoren baten mendiaren
gailur/erpinera heldu egiten da. Gure arabarraren euskeraren ikastaldiari ere, "gailurra"
deritxaken hiru urteetako gaina etorri jakon, Onako (Burgos) Jesulagunen Ikastetxe Na
gusian igaro zituan aurteetan.

Onara joan aurretik, Gipuzkoako herri nahiko jendetsu baten bizi zan, euskera
sustraiz ikasteko "egarri" ase-ezina eukala. Herri haretan, baina, ez eban astirik, ez eze
tariko bitarterik, ez libururik helburu hori egia bihurtu zeiten. Onara joandakoan, oste
ra, horra biok -astia eta liburuak- uste barik aurkitu.

Ikastetxe Nagusi haretan teologiako ikasle nagusien artean bazan talde bat -ha
mar/hamabi ikasleez osotua- euskera apur bat sakontxo ikasi nahi ebana, eta talde ha
arabarrarengana joan zan, euskal aditza azaldu/argitu egiola eskatuz. Gipuzkoerazko
aditza errotik aztertu eta ikasi gura eben, danak giputzak ziran eta.

Josulagunen Ikastetxeko liburutegi aberats/oparotsuan euskeraren barrutian trebe
tu ahal izateko liburu egoki-egokiak aurkitu ebazan arabarrak, esate baterako, Arturo
Campionen Gramatica bascongada de los cuatro dialectos literarios izeneko liburu
mardula, R. Ma de Azkueren Morfologia vasca, hiru hizkuntzatako hiztegi lodia, Luis
de Eleizalderen Conjugacion vasca sintetica, Seber Altuberen Erderismos eta Obser
vaciones al tratado de Morfolog£a Vasca, eta abar, eta abar.

Haxe bai izan zala poza eta gozamena gure arabarrarentzat!! Orduantxe ase ahal
izan eban aspaldi-aspaldidanik ekarren gurari bizia, euskal baratzean buruz aurre sar
tzeko! Nun eta Burgos-en! Holakorik!

Sei hilabetean, egun bakotxeko batez beste hamar ordu, beste zereginik barik eus
kal aditza aztertzen lan-da-Ian egin eban arabarrak.

Hurrengo urte bitan jardun eban gipuzkoar talde hari euskera irakasten, aditza eta
beste.

Ondorenez, hauxe esan behar: Onako Josulagunen Ikastetxe Nagusi haretantxe
lortu ebala arabar euskaltzale ikastunak negurri medar baten euskerari buruzko zerbait
jakite, zorionez.

Esan ere, horrexegaitik esan dot, gure hizkuntzaran ikastaroa dala eta, Onako ego
taldia mendi garai baten "gailurra" irudiko izan zala arabarrarentzako.

Onako him urteetako ikaste/irakaste aldi harek ondoren mamintsuak ekarri zituan
geroko urteetan..
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Geroago egindako lanak -nabariak izan ez arren- ezin ondu ahal izango eba
zan Ofian josulagunen artean egindako hobekuntza izan ez balitz.

* * *
Zerbait idazten hasi, askoz lehenago hasi zan. Haren euskerazko lehen idazlanak

-askorik ez- gerrate aldikoak ziran. Elgeta/Intxorta gudalekutik, 1937 garren urte
an, Bilboko Euzkadi egunkarian argitara emonak.

1958-1967 urte bitartean Donostiako Zeruko Argia eritxan aldizkarian hainbat al
diz idatzi eban, geroagoko urteetan Agur, Karmel, Zer, Euskerazaintza aldizkarietan,
batez ere, idazten jarraitzeko.

1970 garren urtean, Bizkaierazko aditza zala eta, liburu bat kaleratu eban, biga
rren argitaraldia ere lortu ebalarik. Liburu honetantxe dator euskal aditz osoari iragan
gaitz zein iragankor, laguntzaile naiz bakunlsintetiko -NOR-NORI-NOR irakaspidea le
henengo aldiz ezarria, hurrengo urteetan aditz-irakaskuntza osora zabalduko zana.

Irakaspide honen sortzaile eta guraso Aita Isidor Baztarrika, Estibalitzko benedi
tarra izan zan, Aditza izeneko bere liburuan, 1968 garren urtean, aditz osoari ezarri ez
eutsan arren.

Itzulpenak dirala eta, beste hainbat Ian albora itxirik, arabar honek ondutako egin
tzarik garrantzizkoena Bizkaiko Foru Barria edo Barriztatua, hamaseigarren mendean,
1526 garren urtean idatzia, lehenengo aldiz euskeraralbizkaierara itzultzea izan zan,
1981 garren urtean kaleratu zana, JOSE ESTORNES LASA, erronkariar zalduna, lan
kide edo Foru-adierazle/interpretatzaile izan ebala. Gauza bitxia, gero, hau ere! Biz
kaiko Forua izan, eta lehenengo bidar, nafar jakintsu bat argi-emoile izanik, arabar ba
tek euskeratu izana!

1979 garren urtean Arabako Aldundiak argitaratu eban Oletako euskal aditza izen
burutzat daroan liburua.

Hauxe da arabarrarentzat gogozkoena eta bihotzezkoena dauan idazte-frutua, Ara
bako gorengo musturrean, OLETAN, mendetan eta mendetan erabili izan dan aditza
ren barri -zuka eta hika- emoten dau eta.

Aramaioko elizate edo auzo horretan erabili ohi dan hikako jokaera, izan ere, guz
tiz berezi-berezia da euskal aditzaren barrutian, beste inon entzuten ez dan langoa,
Otxandio inguruan izan ezik, ez Aramaioko Ibarran bertan, ez Leintzen (Gatzaga, Es
koriatza, Aretxaabaleta, Arrasate), ez Bizkaian, ez Gipuzkoan... Nafarroako ez dakit
zein tokitan antzeko adizkiak darabilezela dirausku Azkue haundiak.

Endrike Knorr jaun euskaltzainak bidea urraturik etorri zan liburua kalera, AI
fontso Irigoien euskaltzain oraintsu zenduak zuzenketa batzuk eginda gero.

Hikako jokabidea bizi-bizirik dogu Aramaioko aide horretan, zukakoa beste bai
gazteen eta adinkidekoen artean.

Arabako Oletan bizirik dan hikako jokabideari buruz Ian bat agertu zan 1977 ga
rren urtean, eta idazkun haretatik adizkera batzuk ekarri dodaz orriotara, beste leku ba
tzuetako adizkerakaz bardinkaturik/konparaturik, irakaurleari argigarri izan dakiozan
(Lekuonatar Manuel jaunari omenezko idazki-bilduma, III, Kardaberaz Bilduma-21,
Tolosa, 1977, 295 orr.)."
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Pedro Pujana arabarrak bere bizitzako ibilbideaz buruz esan deuskuna entzun os
tean, ibilbide horretako gora-behera zehatzak daten arabera labur-labur eskaini gura
deutsuedaz, ikuspegi osoagoa izan dagizuen.

Pedro Pujana Agirregabiria, Aramaioko Oleta auzoan jaio zan 1915eko bagilaren
28an. 14 urte zituala joan zan Gasteizeko Eleiz Ikastetxe Nagusira. Han, Filosofia ikas
ten ebilela Jose Migel Barandiaranek eskatuta 2.000 bertso inguru jaso eutsozan bere
aitari. Zoritxarrez galdu egin ziran paperak gerraldian. Esan deusku auzoan bertan ika
si ebala euskaraz irakurten.

Filosofia ikasten ebilala gerrara joan behar izan eban. Gerraldian Martiartu bata
loiko kide izanik Elgetan, lehenengo, eta Barakaldo-Sestaoko fabrikak jagoten, geroa
go, jardun izan eban. Frankistak Bilbo hartu, eta Martiatu bataloia errendidu zanean hiru
egun Arriaga antzokian euki eben. Gero hiru hilabete Logrofioko zezen-plazan. Han atxi
lotuen artean aukeraketa egin, eta katibuen lan-bataloira bialdueben. Bertan jardun eban
Aragoin eta Katalunian zehar Gironaraino, frenteko bideak eta lubanak egiten.

Gerra amaitutakoan, bataloiko buruak, seminariora itzultzeko asmoa eukala jaki
tean, beste barik etxera bialdu eban. Heldu eta aste gutxi barru barriro Gasteizko se
minariora joan zan. 1944ko bagilaren 29an, 29 urte egiten zituan egunean egin eben
abade Gasteizen. Handik hiru egun barru emon eban meza barria Muxika-Oletako An
dra Maria parrokian.

Abade egin barri Jerez de la Frontera (Cadizen) joan zan Juan Jose Agirre bere
lehengusua zan abade gaixotuaren ordezko lanak egitera. Eta han ibili zan 1944. urte
tik 1948. urtera bitartean, herririk herri misio-lanetan. Euskal Herrira etortzerakoan Es
koriatzara bialdu eben. Baina, Pedro ase-gatxa zan, eta jainkozaletasunak bultzaturik
eta kristau-bizitza osoagoaren bila Josulagunen Lagundian sartu zan. Hiru urte Urdu
fian (nobiziatuan) egin ostean, Ofiara bialdu eben filosofia eta teologia barriztatzera.
Entzun dogun moduan han ekin eutson euskara sakontzeari. Bederatzi urte Josulagu
nen Lagundian egin ostean barriro eleizbarrutira itzuli zan. Handik aurrera eleizbarru
tiaren zerbitzuan bizi izan zan: 9 urte Angiozarren, sei urte Morgan, 12 urte Arteagan;
1985ean hirurogeita hamar urterekin jubilatu, eta Begofiako abade-etxera etorri zan.
Ordutik heriotza unerarte Begofiako basilikan izan dogu eten barik gogotsu eleizako
lanetan laguntzen: arrosarioa euskaraz irratitik errezatu, euskal mezak eskaini, gaixoei
bisitaldiak egin,oo. bihotz handiz eleiztarrei laguntzen, eta astiune guztiak euskarako
idazte-lanetan erabilten. Eta, horrela, aurtengo otsailaren 4an hil jakun arte. Azken bi
urteetan batez ere, nahiko makal ikusi izan dogu. Aldi horretan makalaldiak baino neke
handiagoa emoten eutsoen ikusteko eukazan eragozpenak. Halan da bere, beti umore
tsu eta laguntzeko gertu.

Euskarako idazlanak:

1. Euskal Aditza bizkaieraz / Flexiones del verbo vizcaIno. Bilbon, 1970. urtean.

2. Aitortu zer dela eta? Bilbo, 1972. Argitalpen hau D. Borobio delakoaren la
guntzagaz argitaratu eban.

3. Bateoa. Bilbo, 1973. Liburuki hau be, D. Borobioren laguntzagaz argitaratu
zenduan.
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4. Eta 1978. urtean Mikel Zarate idazle-abade lezamarrari lagundu eutson Euskal
tzaindiak Arantzazuko Biltzarraren 10. urteurrenean Bergaran antolaturiko Euskaltzain
diaren VIII. Batzarrerako "Euskara batua eta euskalkiak" deritzan txostena gertatzen.

5. Oletako euskal aditza, hikako jokabidea. Vitoria, 1977.

6. Oletako euskal aditza / EI verbo vasco de Oleta, flexiones hika del valle de
Leintz (Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate); Del Valle de Anguiozar / Berga
ra, de Zeanuri y de la zona de Vitoria. Vitoria, 1979. Diputaci6n Foral de Alava. Con
sejo de Cultura.

7. Bizkai'ko Forua edo FORU BARRIAren itzulpena, Pedrok euskaratu eta Jose
Estornes Lasa jaunak 1981. urtean argitaratua.

8. Hainbat euskal aldizkaritan parte hartu izan dau bizitzan zehar: Euzkadi egun
karian (gerra garaian); Zeruko argia aldizkarian 1958-1967 urteen artean; geroago Agur,
Euskerazaintza, Zer, Kardaberaz eta Kannel aldizkarietan. Euskaltzaindirako egindako
txosten pare bat Euskera agerkarian. Horrela, heriotzara arte. Hainbat Ian dira hor-he
menka argitaratuta dituenak.

Pedro Pujanak bizkaiera erabili eban beti. Egoera larrian ikusten eban Bizkaiko
euskalkia. Hori zala eta, bere Ian gehienak Bizkaiko aldizkarietan agertu zituan. Bai
na, era berean Euskaltzaindiak baturako ortografia onartu eban iraupenerako ezinbes
tekotzat jotzen ebalako. Bide hori erabili eban bere bizitzako azken urteetan. Horrek,
baina, zoritxarrez bera oso bihotz zabalekoa izan arren, ate batzuk ixtea eta lagun ba
tzuen hoztasuna ekarri eutsozan. Azken urteetan irizpide zabala daukan gure Kannel
aldizkarian argitaratu deutsoguz lanak.

Ezkerretik hasita:
Pedro Pujana Agirregabiria. Jose Ramon Uribe. Aramaioko alkatea izana, Jean Harits
chelhar euskaltzainburua eta Oletako abade izandako Jesus Man Elejalde jaunekin batera.
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Jasotako ohorezko ezagutzak:

Onartua izan da hainbatean Pedro Pujanak gure euskararen aIde egindako lana.
Horren adierazgarri ditugu bizitzan zehar eta bizitza ostean jaso dituen ezagutzak:

Euskaltzaindiak 1979an euskaltzain urgazle eta 1995ean ohorezko euskaltzain
izendatu eban. Bizkaiko Foru Aldundiak omenaldia eskaini eutson 1983an Foruak itzul
tzeagatik. Aramaioko Udalak 1998ko urriaren 14an "Seme kutun" izendatu eban. BiI
boko Liburu Azokan "Urrezko Luma" jaso eban orain dala urtebete.

Heriotzaren ostean bere gogoan izan dabe: Aramaioko Udalak Oletan eskainita
ko mezan; Morga eta Arteagoko udalek ere omenaldiak eskaini deutsoez.

Pedroren nortasuna:

Amaitzeko (nik azken urteetan izan ditut hartuemon estuak beragaz batez bere)
Pedroren ezaugarriren bat edo beste gogora ekarri gura deutsuet. San Pedrok Aposto
luen eginetan Jesusen bizitzaren laburpena egiterakoan, "Galilean hasi eta Judean ze
har on egiten, gaixoak osatzen eta espiritu txarren menpekoak askatzen igaron ebala"
dinosku.

Pedro Pujanaren bizitzaren laburpena egitera jo ezkero antzerako zerbait esan dai
kegu. Hainbeste maite eban maixuaren jarraitzaile zintzoa izan zala: Herria eta Jaun
goikoa maitatzen jakin ebala. Herriaren aIde jo eta ke ekin eutson bizitza osoan zehar,
eta, era berean, Jaungoikoarenganako maitasun neurribakoan bizi izan zan.

Niri beti iruditu jatan, azalekoak gora-behera, Anbotoko harkaitz gogorraren an
tzeko tantai sendo handi bat. Sustarrak lurrean sakon sartuta, haize eta edurrei gogor
aurre egiten. Bizitza luze osoa euskarari eta eleizari eskainita, inoiz nekatu barik Ian
eta Ian. Halan da guztiz bere, beti, pozik, umoretsu, adarra joteko gertu.

Eskaini bere, bizitza osoa zerbitzuan eskaini eban. Hortik, batez bere, beraren han
ditasuna. Txiki-txikitatik eta barru-barrutik bizi izan zituan, berak esan deuskun mo
duan, jainkozaletasuna eta euskararenganako eta gure Herriarenganako maitasuna. Ibi
li dan herri danetan jardun izan dau buru eta bihotz herritarren zerbitzuan. Han nahiz
hemen, beti bere eginkizunak zintzo betetzen ikusi dabe herritarrek. Atseden izan da
giala zoriontsu Jaungoiko Aitaren betiko erreinuan.

Patxi Uribarren Leturiaga





MARIANO IZETA ELIZALDE
(1915-2001)

Bilbo, 2001eko apirilaren 27a

Mariano Izeta Elizalde Elizondon (Baztanen) sortu zen 1915eko uztailaren 14an,
Mutilenian. Aita zarauztarra zuen, Pantolingoa, -Zarauztik Elizondora 1902an eto
rria-; ama, aldiz, elizondoarra, Arginenekoa. Marianoren aita-amek (Federikok eta
Juanak) zortzi seme-alaba izan zituzten. Haurrideen artean Mariano zen premua.

1963ko maiatzaren 15ean, San Isidro egunez, Gabriela Gom Olaetxea lekarozta
rrarekin ezkondu zen. Bi alaba izan dituzte: Maria Ines eta Juana Mari.

Hondar hilabetea erixko izan ondoren, 2001eko urtarrilaren 8ko arratsaldean pau
satu zen Mariano, bere herrian eta etxean, familiakoak aldean zituela.

Erraten da berri txarrek ziztu bizian egiten dutela bide. Halaxe gertatu zen, arra
tsalde apalean ikasi baikenuen berria: Mariano Izeta joan zaigu. Horixe aipatu zuten
lerroburuetan Euskal Telebistako eta irratietako albistegietan. Biharamunekoa ere bez
perakoaren segida izan zen, Marianoren heriotzak inguruko egunkarietako lehen orrial
deak hartu baitzituen.

Jendalde gaitza bildu zen biharamunean Elizondoko parrokian Marianori azken
agurra egitera. Jendez mukuru, Santiago eliza ttiki gelditu zen han bildu ginen guztiok
hartzeko, dela hurbiletik ezagutzeko aukera eta zoria izan genuenok, dela hurbiletik
ezagutu gabe ere haren izen eta lana ezagutu zutenak. Horren kariaz, Euskal Herriko
xoko guzietako jendea bildu zen, erran nahi baita, kultura alorreko jende, politikari,
idazle, bertsolari, unibertsitateko erakustun eta, oroz gain, baztandar jende xehea, ur
tetan bere erloju dendara joan izan zena edo egunero irratitik zer erraten zuen espero
an egoten zena edo...

Komunikabideek ere euskal kulturako hainbaten iritzia bildu nahi izan zuten. Eus
kaldunon Egunkariak aski izenburu adierazgarria paratu zuen urtarrilaren 9ko edizio
an: Mariano /zetaren erlojua gelditu da. Guk han izan zirenen arteko hiruren iritziak
ekarri nahi izan ditugu honat:

• Jose Maria Satrustegi: "Mariano Izeta gizon handia galdu dugu. Orain erraza
da euskararen aide agertzea, baina gerra ostean eta denbora beldurgarrietan beti
aitzinean genuen euskararen aide eta maila guztietan". (Euskaldunon Egunka
ria, 2001-1-9)

• Emile Larre: "Mariano Izeta euskal kulturaren aitzindari handi bat izan da, Bai
gorrin eta Donibane Garazin ere denentzat zen ezaguna (...), entzumenez behin-
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tzat, eta baita dantzari moduan ere askorentzat. Eta denek badakite euskaltza1e handi
bat ze1a". (Euskaldunon Egunkaria, 2001-1-9)

• Aingeru Epaltza: "Gerra ondoan euskararen eta euskal kulturaren sua piztuta
mantendu duenetariko bat izan (da) Izeta Baztanen, eta proiekzio handia izan
zuen haranetik kanpo ere, bai idazle gisa eta bai bertsozale gisa". (Euskaldu
non Egunkaria, 2001-1-9)

"Seme kuttun" zuen Baztango herriak ere ohore egin nahi izan zion. Elizako se
gizioaren buru Arizkungo Jabier xistularia eta Juan Mige1 atabalaria zire1a, Alkate Soi
nua lagun, sartu zuten elizan Baztango ikurrinaren babesean. Bertsolariek ere azken
agurra egin zioten elizkizunean, baita dantzariek Aurreskua dantzatu ere eliz atarian.

Nolanahi ere, ez dugu aipatu gabe uzten ahal Nafarroako Gobernuko agintarien
jarrera, ez baitzen bakar bat ere agertu elizkizunera. Bizkarra eman zioten urtetan eus
ka1 kulturaren aIde suhar Ian egin zuen nafar eta euskaldun bati, beharbada politika
keria eta jendetasuna bereizteko kapabIe izan ez zirelakoz. Bazuten, bada, horretan zer
ikasi franko Marianorengandik. Bai, alafede!

Mariano Izetaren 1anaren bilakaera

14 urteak arte eskolara joan zen Mariano, Elizondoko eskola nazionalera. Estu
dioak gaztelaniaz egin zituen aski erdalduna zen Elizondon. Garai hartan Elizondoko
auzoak arraso euskaldunak baziren ere, karrikan erdara zen nagusi.

Eskola utzi eta berehala hasi zen lanean bere aita Federikorekin. Erlojuak kon
pontzea eta saltzea izan du 1anbide urtetan. Elizondoko karrika nagusian -Jaime Urru
tia karrikan- egin zuen Ian Marianok bere aitarekin eta bere anaia gazteenarekin, Joxe
Marirekin a1egia. 1984 aldera erretiroa hartu bazuen ere, hondar urte hauetan ere egu
nero egiten zuen itzulia erloju dendara, bisitan etortzen zitzaizkionekin mintzatzeko,
Baztango zernahi konturen gainean jakiteko gutiziaz hurbiltzen zitzaizkionei argibide
ak emateko, baserritarren mandatuak Xorroxin Irratian aireratzeko...

Erraten ahal da Marianok, eguneroko lanaz gain, bertze zernahi aferatan ere sar
tzeko astia izan zuela. Bizi luzearen uzta da ondotik agertuko dudana.

l.a Mariano Izeta, euskara erakustun

Gazte-gaztetandik izan zuen euskararen eta euskal kulturaren harra barne-barne
an. 20 urte bete gabe zituela, 1934an, Elizondon abiatu zen lehen euskal eskolaren le
kuko izan zen. Hala diosku Marianok:

"(Ignacio Iturriak (...) ordaintzen zituen denak, anderefioaren soldata, liburuak, a1
kiak, maiak, anto1amendu guziak, den denak herriari edo batzokiari deus kosta
gabe". (CHUECA 1999: 162).

Lehen euskal eskola hori Elizondoko Txokoto auzoko lokal ttiki batean paratu
zuten (1). Lanean hasi eta berehala hetsarazi zuen eskola hezkuntzako eskualdeko ikus-
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katzaileak. 1936ko otsailean berriz ireki bazuten ere, Gerra Zibila deklaratu eta bere
hala hetsi eta "pelayoen kuartel" bilakatu zen. Euskarazko liburuak Elizondoko plazan
erretzen ikusi omen zuen Marianok, minez eta dolorez.

1969 eta 1970eko ikasturteetan euskara erakutsi zien Elizondoko eskola naziona
leko haurrei. Prfncipe de Viana erakundearen laguntzaz, Ofiatibiaren metodoa erabili
zuen. Ikasliburu hori oinarri hartu bazuen ere, hura egokitu eta baztandar ukitua eman
nahi izan zion: Baztango mendiak, ohiturak eta istorio zaharrak... Aita gurea euskaraz
errezatzen eta kantatzen ere erakutsi zien, ordurarte gaztelaniaz bakarrik zekiten haur
haiei. Finean, euskal kultura maitatzen erakutsi nahi izan zien.

Geroago, 1974 eta 1977 bitartean, Gau eskolako erakustun ere izan zen.

l.b Mariano Izeta, euskaltzain

46 urte zituela, Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu zuen 1961eko aza
roaren 24an, Frantzisko Tirapu eta Felipe Murietarekin batera. Pablo Jose Aristorenak
hala erraten digu:

"Aingeru Irigaraik euskaltzain oso izan zedin proposatu bazuen ere, adinagatik
eta, nahiz kargu hori dundu ez, lanean berdin jarraituko zuen segurtasunagatik ez
zen akademikoen artean jarri". (ARISTORENA 1992: 41).

Euskaltzaindiarekiko harremana ez zen, bada, bere hartan gelditu. 2000ko urria
ren 27an euskaltzain ohorezko izendatu zuen, Jose Antonio Retolaza, Pierre Andiza
bal, Junes Casenave, Suzuko Ainhoa Tamara, Jan Braun eta Bitoriano Gandiagarekin
batera.

I.e Mariano Izeta, nazionalista

Familia nazionalista batean hazia eta hezia, Euzko Alderdi Jeltzaleko kide egin
zen 1933an, 18 urte bete bezain fite (2).

1957an eta 1958an Elizondoko herriko alkate izan zen. Handik urte batzuetara,
demokrazia heldu ondoko lehen udal hauteskundeetan, EAJren zerrendan sartu zen. Ti
moteo Plaza lekaroztarra Baztango Balleko alkate zela, Mariano Kultura zinegotzi izan
zen.

EAJren lau urteko agintaldia ahiturik, Julio Iturraldek zuzendu Union Baztanesa
alderdi eskuindarrak eskuratu zuen Baztango Balleko Etxeko alkategoa. Hori ez zen

(I) Eskolaren inguruan, bertzeak bertze, ondoko hauek ibili ziren:
- Ignacio Iturria Alzate: legegizona, Elizondoko Euzko Etxeko zuzendaritzakoa eta haren

bultzatzailea; 1933n Euzko Etxeko lehendakari eta Udaleko zinegotzi izan zen.
- Miguel de Alzo: Lekarozko kaputxinoa eta Comisi6n de Ensefianza Primariako kidea.
- Pilar Alba Loiarte: goizuetar anderefioa.
(2) Garai hartan Napar Buru Batzarreko zen Jexux Doxandabaratzen sinadura ikusten ahal

da bazkide txartelean.
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aski arrazoi izan Marianoren eta Balleko Etxearen arteko harremana hausteko. Esku
zabaltasunagatik eta euskal kulturari zion atxikimendua zela-eta, alderdieskuindarre
koek hala eskaturik, herrietako bestetako programak eta bertze zemahi idazki euskara
tu behar izan zituen, borondate onez, jakina. Noizean behin bertzelako itzulpenak ere
egin behar izan zituen, ahoz zein idatziz. Bake epaitegian ere interprete ari izan zen,
une gozo zein zailetan.

Politikako azken urratsak 1982an egin zituen, EAJren Madrilgo Gorteetarako ze
rrendan sartu baitzuten. Zer erranik ez, EAJren bame-hausturak min gaitza sortu zion.

l.d Mariano Izeta, bertsolaritzaren inguruan

Marianok 20 urte zituen Nafarroako I. Bertsolari Txapelketa Elizondoko Antxi
tonea trinketan egin zenean. 1936ko urtarrilaren 12a egun handia izan zen. Marianok
bateko eta bertzeko bertsolariak biltzen 1agundu zien E1izondoko Bittori eta Esteban
Etxeberria anai-arrebei (3).

Guk dakigula behinik behin, horixe izan zen bertsolaritzak kilika egin zion lehen
aldia. Baina ez zen inola ere azkena izan. Bertsolaritza hurbil-hurbiletik segitu zuen
harik eta 1962ko San Anton egunez gai-jartzaile ari izan zen arte Elizondon (4). Gaiak
baserri girokoak izaten ziren eskuarki, apaizari eta alkateari egin aipamenak atzendu
gabe. Noizean behin neska konturen bat edo bertze agertzen zen, jendearen gozagarri.
Bertso saio gehienak egutegiko egun seinalatuetan egin ohi ziren, erran nahi baita, San
Anton egunean, inauteetan, apirileko eta urriko ferietan, eta herrietako bestetan. Epai
mahaian ere horretako dina ari izan zen.

Garai hartan deus ez zen goxo Frankoren diktadurapean. Euskal kutsuko ekitaldi
orok baimena behar izaten zuen. Hori hala bazen ere, baimena erdiesten denborarik
galdu gabe, Marianok ondoko leloa paratu ohi zien Elizondon antolatzen zituen bertso
saioetako kartelei: "Besta hau Nafarroako Diputazioneko Principe de Viana erakunde
ko laguntzarekin egiten da". (ARISTORENA 1992: 97).

1992ko urtarrilaren 19an, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, Teodoro Her
nandorena eta Emile Larrerekin batera, omendu zuen Euskal Herriko Bertsolari Elkar
teak. Urte anitzen lanaren omena jaso zuten him bertsozalehandi horiek.

t.e Mariano Izeta, Baztango berriketari

1957 aldera, berrogei urtetik goiti zituela, hasi zen idazten (5). Urte luzez argita
ratu zituen artikuluak Zeruko Argia-n, Herria-n, Principe de Viana-n, Euskaldunon
Egunkaria-n, Diario de Navarra-n, Deia-n, Navarra Hoy-en eta Diario de Noticias-en

(3) Donostiako Euskaltzaleak elkarteak antolatuta, eta Donostiako Euzko Gaztedi elkarte
ak eta Elizondoko Euzko Etxeak lagunduta, 10 bertsolari ari izan ziren nor baino nor.

(4) Elizondon eta Baztango gainerako herrietan 1991 arte ibili zen plazaz plaza bertsola
riei gaiak paratzen. (ARISTORENA 1992: 233-242).

(5) Lekarozko komentuan zegoen Aita Aurelio Ezkerra etxarri-aranaztarrak egin zion ho
rretarako gonbitea.
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(6). Nekazaritza eta abeltzaintza inguruko gaiak izan ohi zituen mintzagai: aizkolariak,
ardi zakurren xapelgoak, bertsolari saioak, segari jokoak, merkatuko kontuak, feriak,
Baztandarren Bi!tzarra, Baztan inguruko berezitasunak... (7)

Gai zabal horren inguruko artikulu gehienak Principe de Viana aldizkariko "Erriz
Erri" sailean agertu ziren 1966tik 1980 bitarte. "Mariano Izeta" edo "Anzanarri" izen
goitiaz sinaturik.

Diktadurako bertso saioen berri ere eman zuen. Batzuk laburrak, bertzeak luze
xagoak ziren. Horien artean hauxe azpimarratu nahi genuke:

"Euskal joIas aunitz baditugu, bainan guzien artetik bertsolaritza da euskaldun
garbiarentzat yostetatik ederrena ta maitena, hortan dastatzen baitugu gure hizkuntza
ren lorea eta euskaraz ez dakitenak dastatu ez dezakeana" (lZETA 1999: 12).

Bertzalde, Baztan-Bidasoetan entzuten den Xorroxin Irratia-n mintzatzen zen
egunero, eguerdiko berrietan. Nafarroa Behereko Irulegi Irratian ere astean behin zuen
hitzordua. Bi saioetan Baztango berri ematen zuen. Erraten ahal dugu karrikakoen edo
baserritarren ahotsa zela irratian, baserri batean saltzeko zuten aziendaren berri ema
ten zuelako edo herrietako bestetako programak xehero-xehero aipatzen zituelako
edo...

I.f Mariano Izeta, idazle eta itzultzaile

Baztango berriketari izateaz gain, bi eleberri eta ipuin pare bat idatzi zuen, itzul
penaren alorrean egin zuen sar-atera laburra bazter utzi gabe, jakina.

Lehen eleberria Dirua galgarri izan zen (8). Urte pare batez zokoan eta bazter
tua egon ondoren, Antonio Zavalak hartu eta Auspoa sailean argitaratu zuen 1962an.

Hogei urte geroago, 1982an, idatzi zuen Nigarrez sortu nintzan izeneko eleberria.
Baztandar apal baten bizia erakutsi nahi izan zigun, sortu zenetik hi! artenokoa. Gi
puzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialak argitaratu zuen.

Herri-ipuinei dagokienez, bizpahiru argitaratu ditu: Nigarrez sortu nintzan Iibu
ruaren barneko sorgin kontuak (35-36. orr.); "Axeri eta otsoa" (9) eta "Sorginak infer
nuko errekan" (10).

(6) Artikulu gehienak Xabier KaItzakortak prestatu Baztango kontuak(1999) Iiburuan
bildu dira.

(7) Aipatu Iiburuko bi ataletan bildu dira; "Baztango berri" izeneko atalean, gai etno
grafikoak, geografikoak, usadio zaharrak..., eta, bertsolaritza ingurukoak, "Bertso-kronikak" ize
nekoan.

(8) Los amigos de fa fengua vasca taldeak literatura lehiaketa antolatu zuen 1960an. Ho
rretara aurkeztu zuen Marianok bere lana.

(9) Aranzazu aldizkarian (1964: XVI) argitaratua. Ipuin bera hertze izen batekin argita
ratu da berriki: "Axarie ta otsoa" (IZETA 1999: 59-60).

(10) Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak, Isabel Lertxundi eta Jesus Maria
Loidiren omenez, antolatu sariketara aurkeztua. Berriki berrargitaratua: IZETA 1999: 91-102.
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Itzulpenari dagokionez, guk dakigula Ian bakarra itzuli eta argitaratu
du: Arturo Campionen "Los hermanos Gamio" lanaren itzulpena: "Gamio anaiak" (11).

l.g Mariano Izeta, hiztegigile

Ezbairik gabe, erraten ahal dugu Marianoren bizi luzeko uztarik aberatsena hiz
tegigintzan egin duen lana izan dela. Honen guztiaren hasmenta Alfontso Irigoienek
prestatu artikulua da (12). Baztango euskal hitzen zerrenda aski luzea biltzen da, erdal
azalpenez eta euskarazko zenbait esaldiz hornitua. Halaxe bildu zuen Alfontsok bere
artikuluan:

"Bias Fagoaga, Mariano Izeta, u otros, en calidad de baztaneses, podrfan hacer
observaciones a este vocabulario, verificando los vocablos y sus valores seman
ticos 0 incluyendo otros que no 10 estan". (lRIGOYEN 1962: 135).

1985ean argitaratu zuen Marianok "Baztango Hiztegi Ttipia" lana (13). Azkueren
hiztegiko Baztango hitzak oinarri hartuta, ehundaka hitz eta haiek agertu esaldiak bil
du zituen hartan.

Geroago, hiztegi hori ttipi gelditu nonbait eta hura osatzeko lana hartu zuen. Be
rak idatzi artikulu, eleberri eta abarretan erabili hitz eta esapideak bildu eta antolatu
nahi izan zituen. Horrez gain, Elizondora, erloju dendara, etortzen ziren baserritar an
dre eta gizonen mintzo aberatsa bildu zuen (hitz zaharrak, esapideak, erranairuak...).

Ez zuen nahi zuena berehalakoan erdietsi, Baztango hiztegi osoagoa argitaratzea,
hain zuzen ere. Nafarroako Gobcrnuko Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiak
argitaratu zion 1996an Baztango Hiztegia liburua (14). Bi zati nagusitan (hiztegia eta
erranairuak) agertu zen. Liburu horren argitaratzea komunikabideetako berri bilakatu
zen berehala, baita argitaratu eta bi hilabete gabe lehen argitalpena agortu ere. Luze
gabe ikusi zuen bigarrenez argia.

l,h Mariano Izeta, erranairuen inguruan

Hiztegia egitearekin batera hasi zen Mariano erranairuak biltzen. Lehen aldiz Dia
rio de Navarra egunkarian agertu ziren. Antonio Zavalak ere Esaera zaarren hilduma
herria (I, II) liburuan horiek berak eta bertze batzuk bildu zituen (15). Era berean,

(II) IZETA 1999: 83-99.
(12) Irigoyen, A., 1962, "Vocabulario baztanes de Juan Bautista Gorosurreta (1845-1933)",

in Euskera, VII, 135-193. Garai hartan Amaiurren jaun erretore zen Cruz Goienetxe elbetearrak eta
Juan Bautista Gorosurreta jaun apaiz amaiurtarrak Resurrecci6n Marfa de Azkuerendako egin zuten
Ian, Diccionario Vasco-Espano/-Frances hiztegian ageri den AN-b laburdurapeko hitzak biltzeko.

(13) Euskera, XXX, 553-618.
(14) Hiru baztandarren izenak ageri dira argitalpen horretan. egilearena (Mariano Izeta);

"Baztango hizkeraz hitz pare bat" artikulua egilearena (Pello Salaburu euskaltzaina), eta libuma
ren antolakuntza egin eta edizioa prestatu zuenarena (Paskual Rekalde).

(15) Oin-oharretan Diario de Navarran agertzen direnez gain, kartaz jasoak ere bildu zi
tuen Antonio Zavalak. (IZETA 1999: 16).
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Euskera agerkarian (16) eta Baztango Hiztegian (17) agertu ziren. Gotzon Garatek Eus
kal atsotitzak liburua egiteko ere baliatu zituen eta, hondarrekoz, Baztango kontuak
(18) liburuan agertu dira.

1.i Mariano Izeta zernahi alorretan ageri

Herri-mailan ere hainbat alorretan egin zuen Ian Marianok. Mendian ibiltzea eta
Elizondoko abesbatzan kantatzea beti izan zuen gustuko. Kirol ikuskizunak antolatzen
ere ez zen gibelat gelditzen. Txirrindulari probak, lasterkari probak, pilota partidak (An
txitonea trinketan) eta bertze zernahiren inguruan ari izan zen, borondatez eta atseginez.

Nolanahi ere, ezin dugu aipatu gabe utzi Baztanen eta Baztandik kanpo Mariano
aski ezagun egin zuen alorra: dantza. 15 urterekin hasita, bestetan dantzari izan zen.
Maurizio xixtulariarekin eta Felix atabalariarekin, Euskal Herrian gaindi ibili zen Baz
tango dantzariekin batera. Mutildantzen erakustun ere ibili zen baztandarren artean. Eta,
oroz gainetik, nork ez du ikusi izan Elizondoko bestetan, Santiagotan, herriko plazan,
mutildantzarien aitzindari? Ohore handiagorik ez elizondoar batendako!

Omenaldiak ere han-hemen jaso ditu: Baztan Kirol Elkartearena (1972), Elizon
doko herriarena (1978); Baztandarren Biltzarra elkartearena (1983); Lesakarrena
(1983); Gipuzkoako Dantzari Elkartearena (1983); Xorroxin Irratiarena (1990); Baz
tango Balleko Etxearena eta Nafarroako Bertsolari Lagunak elkartearena (1991); Baz
tango seme kuttun izendatzea eta Elizondon Mariano Izeta errebote plaza irekitzea
(1997); Arkupeak elkartearena (2000)...

1.j Mariano Izeta, euskal kulturarekineta euskararekin kezkatuta

Zuzenean edo zeharka, Mariano Izetak beti izan du kezka euskal kulturaren eta
euskararen egoeraren gainean. Arestian erran dugu bertsolaritza xapelgoa prestatzen la
guntzen ari izan zela gerra zibil aitzinean, urte batzuk geroago buru-belarri ibili zela
bertsolariei gaiak paratzen eta, hondarrekoz, berriketari, eleberri-egile eta hiztegigile
ere izan genuela.

Argi ikusi dugunez, herriak hurbil-hurbil dituen alorrak landu nahi izan zituen.
Hortaz, ez da harritzekoa erraten badugu herri-hizkeraren defendatzaile izan zela.
Euskara bat egitea komeni zela erran zigun baina idatzizko lantzeko batez ere, herri
ko mintzoak ez baitziren, haren ustez, galtzera utzi behar. (Euskaldunon Egunkaria,
2001-01-09).

Baztango euskararen giroaz ere aritu zitzaigun 1979an argitaratu artikuluan (19).
Demokraziaren hastapeneko urteetako giroaz ari zaigu, Elizondoko giro arraso erdal-

(16) "Baztango erranairuak". in Euskera, XXXVIII. (1993-2), 349-358.
(17) IZETA 1996: 207-217.
(18) IZETA 1999: 223-235.
(19) "Euskararen giroa Baztanen", in Euskera. XXIV, (1979-2), 569-572. Berrargitaratua:

IZETA 1999: 30-31.
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dunaz (nahiz eta ordukotzat gauzak pittaka-pittaka aldatzen hasiak ziren), herrietako
haurrek ere euskara bazter utzi eta gaztelaniaz mintzatzera jokatzea... Hala ere, ez zuen
inoiz esperantzarik galdu uste baitzuen egoera hura hobekituko zela eta euskara ez zela
desagertuko baztandarren ahoetarik. Etorkizuna gazterian zegoela erran zigun, gazteak
eta haurrak euskaldundu eta kontzientziatu behar zirela. Hori erdiesten aski lagunga
rria gertatu zen Elizondon eta inguruko herri handietan Baztango Ikastolako, ikastetxe
publikoetako eta euskaltegiko irakasleen lana. Eta, nolaz ez, euskararen eta euskal kul
turaren aldeko apustua egin zuten gurasoena.

Euskaldun ororen xedeak euskal kultura behar zuela azpimarratu zigun behin eta
berriz. Euskaldun herriak alfabetatua behar duela izan, euskaraz idazteko eta irakur
tzeko gaL Horretarako, irakurgai errazak eta euskara arruntean idatziak behar direla
erraten zuen, herrietako berriez, nekazalgoko kontuez, kondairez eta abarrez hornituak.

Erraten ahal da, segurki, hogei urte geroago egoera aldatu dela Baztan aldean.
Euskara ikastolan, eskola publikoetan, administrazioan... sarturik, belaunaldi gazte eus
kaldunak ditugu egun, lehen bakanago ziren tokietan.

Hitzaldi honi akabaila emateko, erran dezadan Mariano Baztango euskal kultura
ren eta baztandarren enbaxadore izan dugula Baztandik kanpo, jakin izan baitu, bu
rrunba guti aterata, bere lana egiten eta hori bertzeenganatzen. Urtetan nekazari-base
rritarren ahotsa izan da Elizondo erdaldun batean eta hori arras estimatzekoa da. Ez da
ukatzen ahal galera handia izan dela, baina biziak aitzina egiten du eta, gaur den egu
nean, guri dagokigu, Baztan aldean euskal kulturaren inguruan gabiltzanoi, Mariano
ren lekukoa eta mezua hartu eta aitzina segitzea. Halabiz!
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BITORIANO GANDIAGA (G.B.)
(1928-2001)

Bilbo, 2001-1V-26

Bidezko zen Euskaltzaindiak Bitoriano Gandiagari azken agurra egitea, eta poe
taren heriotzak utzi dion samintasuna agertzea, Akademi barruan gainera. Bitoriano
Gandiaga urgazle genuen 1964tik aurrera, eta euskaltzain ohorezko iaztik, 2000, urte
az geroztik.

Zuzenbidezkoa zenez, Mendatan jaiotako olerkariari, Arantzazuko fraide poetari
eta Euskal Herri guztiko kantugile herrikoiari, Euskaltzaindiak bere ohiko aitorrnen be
rezia egiten dio eta bere ohorezko aipua eskaintzen, XX. Mendeko bigarren zatian eus
karak izan duen poeta onartuari, handietan handiari.

1. OHAR BIBLIOGRAFIKOA

Elorri-ren autorea zendu zenean, geuk dakigula hau, hirurogeitik gora izan dira
kazetetan eta aldizkarietan agertu diren berari buruzko aipamenak, erreseinak eta iri
tziak. Oso ezagutua, oso maitatua eta poeta bezala oso estimatua izan zela seinale eus
kal letretan. Horrela izan da beti, eta ez Bitorianoren hileten inguruan bakarrik. Le
hendik ere izan du Gandiagak bere poesia liburuen berri eman duenik, autorearekiko
hurbiltasunetik informazio zabalak bilduz.

Antonio Arrue izan zen, hain zuzen 1963an, Gandiagak 35 urte zituenean, Men
datakoa garaiko lau poeten artean aukeratu izan zuena, Iratzeder, Mirande eta Aresti
rekin batean. Geroztik Orbelaungo semea goi mailako poesia, kreatzaile jotzen dugu
euskal alorrean (1). Baita ere, cragin onekoa izan da Gandiagaren plazaratze unetan
Joxe Azurmendiren lana: Elorri-ren lehen argitalpenari egindako iruzkinak lekuko (2);
eta baita Hiru gizon bakarka-ren bigarren edizioari ipinitako "Epilogoa", Bitoriano be
raren grabazioak barne daramazkiena (3). Eta aipatzekoak hemen, baita ere, aintzin-so
lasgileak: Aita Luis Villasante, Mikel Lasa eta Juan Mari Lekuona, ni neu. Nire bi pro
logoak oroitzean, gogoangarri egiten zait, nola Bitorianok eta biok elkarrekin irakurri
genituen Arantzazuko arbolape batean, Uda batez Madrilen eta Elorri poemategiak, au
torearen iruzkin zuzenekoak nik jaso eta gero egosten eta idazten nituela.

(I) Arme, A., "Cuatro poetas vascos actuales", Euskera, 89 (1963-1964),179, 198 or.
(2) Gandiaga, B., Elorri, 1962.
(3) Gandiaga, B., Hint gizon bakarka, 2. edizioa, 1991.
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Orain aldiko gure literaturaren ikertzaileen artean, aipatu gabe utzi Juan Otaegi
ren tesia, non ikertzen baita, besteak beste, adjektiboaren erabilera Bitoriano Gandia
garen poemetan (4). Eta denen gainetik, Gandiagak berak idatariko "Nere obraz" arti
kulua (5), non egiten baitu bere obra poetikoaren aurkezpen erreala, egiatia eta
berariazkoa. Kritika berrian, Amaia Iturbide, Jon Kortazar, Sebastian Garda Trujillo,
Ifiaki Aldekoa, Gorka Aulestia eta abar aipatuko nituzke, Gandiagari beren azterketak
eta balorazioak eskaini dizkiotenen artean.

2. GANDIAGAREN POEMAGINTZA

Sei poema liburu idatzi dizkigu, bere bizitzako eta Euskal Herriaren historiako
aro desberdinetan: Elorri, 1962; Hiru gizon bakarka, 1974; Uda batez Madrilen, 1977;
Denbom galdu aide, 1985: Gabon dut anuntzio, 1988; Ahotsik behartu gabe, 1997.
XX. mendeko bigarren zatian du kokaleku Gandiagaren olerkigintzak. Gaur hemen, la
burtasunaren amorez, ez ditugu aurkeztuko liburu bakoitzaren iruzkinak; eta azalpen
soil batekin agertuko ditugu seiak batera.

Elorri bere lehen poemategi liburua izan da sonarik handiena eman diona, Bito
riano Gandiagak berak ere bere libururik beteena dela iritzirik. Goi mailako poeta ge
nuen, euskal lirika berriaren hasikin, Iratzeder, Mirande eta Arestirekin batera, A.
Arruek zioen haritik. Haren poemategirik sarituena ere Elorri dela esan behar.

Gero, 12 urteren ondoren, Hiru gizon bakarka-rekin datorkigu. Aurreko liburuak,
Elorri-k, ez zuen behar adinako arrakastarik izan nonbait. Eta Oteizarekin topadizu egi
nik, berau Arantzazun ari zela bere apostolutza lantzen, zizelkariak bideratu eta behar
tu zuen Gandiaga poesiak idaztera, bigarren liburuari sortzea emanez. Poesia soziala
baino gehiago, -eta hala denik ez dut ukatzen-, niretzat poeta erligiozkoaren planteia
mentu berriak ditu mukurutzen eta mamitzen, "Korupekoak" eta "Artasoko salmoak"
niretzat gai eta jarrera berriagoen hasiera direnez, besteak ere barne. Gandiaga lurra
ren kantorea dugu, teluriaz bete-betean mintzatzen zaiguna, numena eta misterioa age
rian biziz, bere azpi-dimentsioak, bere esperientzia eta bizikizunetik zetorkiona, hitza
ren bidez adieraziz.

Hirugarren liburuaren jaiotza hurbiletik ezagutu nuen. Orduen Liturgia-rako go
razarre edo himnoak egiten ari ginelarik, Bitoriano Gandiaga, Mikel Zarate, Tomas
Otxandorena eta ni neu, hor agertzen zaigu Bitoriano folio mordo batekin, non idatzi
rik zekartzan hainbat poema solte, aldian-aldian eginak, baina liburuaren taxukera
oraindik eman gabe. Hitzaurrea egingo nion aipatu zidan; eta nik baietz. Hurrengo bi
leran ekarri zidan liburuaren egitura osoa mamiturik: nola has, nola koka erdialdeko
zatiak, nola buka. Gero Arantzazura nire txangoak egin nituen, Gandiaga berarengan
dik, poemategiaren giltzak eta zirrikituak jasotzen nituelarik.

Laugarren liburua Denbom galdu aide (1986). Jadanik hasiak dira Bitorianoren
gaixoaldiak eta geroztik ez da sasoiko kreatzaile osasuntsu izan. Liburu hau, egia esa
teko, ez nuen irakurtzerik izan, hain zen handia nire lagunak ematen zidan pena erru-

(4) Otaegi, J., "Adjetiboa euskal1iteraturan", 1994, Doktorego tesia.
(5) Gandiaga, B., "Nere obraz", Hegats, 4 (1991), 207, 217 or.
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karria. Hasi nintzen irakurtzen baina ez nuen barrenik izan aurrera jarraitzeko. Hala
koa zen nire lagunaren egoera.

Bosgarren liburua, Gabon dut anuntzio, eguberritako kantu bilduma dugu, fran
tziskotar tradizioari eutsiz, Arantzazu inguruko baserrietan gabonetako anuntzioa egin
ohi zuten komunitateko fraideek. Bitorianoren letrak dituzte eguberri kantuok, aita Pe
110 Zabalaren musikarekin. Herri maiteko testuak, baina Gandiagaren esku onarekin on
duak.

Seigarren liburua, Ahotsa behartu gabe, umiltasuna mezutzen duena, eta dekla
matzaile onaren hotsez ematen zaigularik zenbait poema Bitoriano Gandiagarenak, be
rak egoki irakurrita.

Orbelaungo semeak jaiotetxetik hartzen ditu gero, gizon heldua den einean, lan
duko dituen ezaugarriak: lurra edo teluria, euskara, etxea-konbentua, gizartea eta este
tika. Gero, Arantzazun eta gizon egin ahalean eta poeta, landuko ditu, inork gutxik be
zala, lurrarekiko atxikimendua, euskara irudimenez eta afektibitatez; landua,
Arantzazuko konbentuko anaidia, bertan hil zen artekoa, baserriko proletargotik zetor
kion mentalitate eta bizikizuna, berezko esistentzialismoa, erlijioaren mezu sakona.
Hori eta gehiago da Gandiagaren mezua, eta Bitorianoren poetika.
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3. GIZATASUN MOTA
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Bitoriano Gandiagaren nortasunaz asko aipatu da azken egunotan. Poeta handia
bazen, ez zela gutxiago gizona genuen aldetik. Bi gauzatxo aipatuko dizkizuet, niri es
kaini zizkidanak, eta Bitorianoren nortasuna agertzen dutenak. Bata, Euskaltzaindiko
sarreran, nik konbita eginik, esker ona azaldu aide, ezer ez zekarkidala adierazteko po
esia ineditua; eta bi, berak ere konbita egin zidan Arantzazu ezagutzera eta gozatzera,
egun pare bat pasa nezan, eta bisita ilustratu aide, bildu zituen poemak.

a) Lehenengo irakurriko dizuet, igorri zidan poema, Bitorianoren nolakotasuna
ren berri izan dezazuen, eta, gainera, Euskera gure agerkarian gera dadinjatorrizko tes
tu autografoa. Hala dago idatzia:
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b) Arantzazura joan nendin konbita

Bederatzi folio dira, berauetan 13 poema datoz, 1aburrak eta ez hain 1aburrak, 1e
henengo poesiaren ondoren ohar hau daramate1a: "Juan Mari Lekuonarekin / Arantza
zun zehar egiteko nintzen ibilaldirako / prestatu nuen apunte sorta". Ez nuen joaterik
izan eta orain pena dut bihotzean. Ezagutu ahalko nuen gure mendi-hega1 sakratua, era
kus1e eta protagonista Bitoriano ze1arik, Arantzazu epikoa baztertu eta XX. mendeko
Arantzazu ideiaz eta jokabidez jantzi zuena, testigantza emanez.

Euskaltzaindiaren izenean,
agur poetari, agur herrigileari,
handietan handiari.
Goian bego!

Juan M" Lekuona





ROSA MARl ARTZA AZUETA langile ohiaren
hilberri txostena

(1946-2001)

Bilbo, 2001-1V-27

1946.eko abuztuaren 30ean jaio zen Iurretako Arriandi auzoan.

Ikasketak: 1952tik 60rarte Amezketako auzo eskoletan, alegia, Iurretako bi ko
fradia edo auzoen artean dauden Bizkaiko Diputazioarenak izandako eskola ohietan
egin zituen lehen ikasketak. Bi geletan zeuden, nesken maistra Maria Teresa Lizarri
bar, donostiarra, eta, mutilena, Antonia Egibar, andoindarra, zirelarik.

1960an, 14 urterekin "Celulosas del Nervi6n" Arriandiko paper fabrikan hasi zen
lanean, zakuak josteko makinan, hain zuzen. Lanetik aparte hasi zen papelerako ber
tako maistrarekin batxillerra ikasten eta gero, monjen ikastetxean, mekanografia eta
beste. Hori guztia eta baserriko Ian bat edo beste ere egin behar izaten zuen.

1964an sartu zen Baserri Gaztedin geroago Herri Gaztedi deitu zen elizaren mu
gimenduan. Bizkaiko liberada gisa, Mari Karmen Ibarra dimoztarraren ondoren. Une
berean, Gipuzkoan, Mari Karmen Garmendia zen ardura berbera zeukana eta Iparral
dean, "aumonier", geroago euskaltzain oso izango zen Jean Hiriart-Urruti, hain zuzen.

I970ean Euskaltzaindian idazkaririk gabe gelditu nintzen, nire aurreko idazkarior
de izan zen Alfonso Irigoienen idazkaria, Begoiia Zelaia, errigoitiarra, Telef6nica-ra,
soldata hobeagoarekin, aide egin zidalako. Egun erdiz hartu nuen lanerako Rosa Mari,
beste egun erdiz Apezpikutegiko Alameda Mazarredoko bulegoetan, bere lanarekin ki
dekatuz.

Esan bchar dut Herri Gaztedikoa zuzenean ez banintzen ere, hitzaldi, batzar eta
beste ekintza askotan partaide edo laguntzaile nintzela, hala nola, "Herri Ekintza" dei
tzen zen lanetan. Hor czagutu nituen, Mari Karmen biak, Ibarra eta Garmendia cta Rosa
Mari Artza gerotxoago, baina ia une beretik, zeren eta eskualde berekoak baikinen.
Hainbat hitzaldi eta bileretan partaide izan ginen aipatutako hirurok, gehi Felix Azpi
roz, Mari Karmen Garmendiaren senarra, Jose Julian Mendiola eta beste asko, Bizkaia
eta Gipuzkoakoetakoak, batez ere. Bileren oroimen batzuk oraindik gogoan dauzkat,
hala nola, Markina-Xemeingo parrokian egindakoak, 1967ko rcferendumari buruzko
hausnarketa prestatzeko.

Zenbait urtetan Rosa Mari Artza izan nuen, Erribera kaleko egoitza zaharrean, la
guntzaile bakarra, bigarrena, Maria Pilar Lasarte, Donostiako ordezkaritzan aritzen bai
tzen. Hirurok ginen Euskaltzaindiaren plantilla osoa, orduak kontatu gabe, Ian egiteko
soldata gutxirekin cta atzerakizunekin kobratzeko. Berdin lagundu behar izaten zidan
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mekanografia lanetan, Euskera, Arantzazutik Villasantek frogak korregituta, Bilboko
inprentara eramaten eta kontularitzan laguntzen, zehatz eginda, Eusebio Erkiaga diru
zainari xehetasunak "Banco Vizcaya"ko bere bulegora eramaten eta abar. Gaurko pers
pektibatik eta erakundetzetik nekez asma dezake belaunaldi berriko batek urte haieta
ko egoera latza nolakoa zen.

Herri Gaztediren inguran polizia, txapel oker eta beste ibiltzen baitziren. Erribe
ra kaletik ere, ez urrun, inoiz, Rosa Marik eta biok, etxe barrura, ziurtagiri faltsuak es
katzera ere etorri baitzitzaizkigun edo galdera maltzurrak egitera. Horretarako bazeu
kan aparteko usaina.

Egoera frankismoaren amaieran aldatzen hasi zelarik, langile berriak sartu ziren,
Euskaltzaindian, hala nola, Juanjo Zearreta, Rikardo Badiola eta Nere Altuna. Gero
txoago, Bego Amundarain, Lutxi Alberdi, Jose Antonio Arana eta Josune Olabarria.

1976-77an, Erribera kaleko egoitza zaharrean, Jose Antonio Arana eta Nere Al
tuna lehendabizi, geroago, Josune Olabarria, Azkue Biblioteka atontzen hasi ziren eta
besteok, Bizkaiko Diputazioak utzitako Arbietoko kaleko bulego zaharretara pasatu gi
nen. Orduan hasi zen Rosa Mari Artza, gaixoaldia iritsi arte, bere Ian propioan. lrala
barriko, frantziskotarretatik hurbil, lonja bat alokatu eta Euskaltzaindiaren liburu ba
naketa eta salmentaz aritu zen. Horretan espezializatu zen, Ian hau oso zehatz
eramanda, bazekien argitaletxe, banatzaile eta liburu dendariekin harremanak izaten.
Baita ere erakusketa eta bestetara joaten ere. Esan behar da Parisko "Expolangues"
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Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin, Euskaltzaindiak berak anto
latzen zuela gobernuek baino lehenago. Bertara Jose Antonio Arana Martija, Martin
Ugalde, Edurne Basoa, bera eta ni joan ginen. Baita ere Madril eta Barcelonako "Li
ber"etara, Xabier Gereno, Rikardo Badiola, Juanjo Zearreta eta beste batzurekin. Ho
rietan beti ikasten zela zerbait, esaten zidan. Euskaltzaindiaren Jardunaldi eta Biltza
rretan bere lanpostua betetzen saiatzen zen.

Bere euskalgintzan edo herri ekintzetan ez zen mugatu Herri Gaztedi eta geroa
go Euskaltzaindiarekin, zeren eta Durangoko Merindadeko Adiskideen Gerediaga EI
karteko bazkide izan baitzen eta 2-3 urtetan, zuzendaritzakide eta Iurretako ordezkari.
Elkarte horretan Ian ugarietan partaide izan zen, ez bakarrik Liburu Azokan, baita ere
eskualdetako herrietan zehar egindako Ian askotan, Kirikino Sailean, ikastola koordi
naketa eta abarretan Iurreta bere herriko ordezkaritzakoak barne, hirigintza, kofradia,
basoen erreklamazio eta antzerakoetan.

I995.eko abenduaren 29an, Euskaltzaindian lanean 25 urteak bete zituenean, Jean
Haritschelhar euskaltzainburuak eman zion, Erakundearen zilarrezko domina, egoitza
honetan egindako bilkura batean. Bestalde, langileok, usterik gabe, berak ez zekiela,
omenaldi-bazkari bat eskaini genion Manarian, hil bereko 15ean. Hunkigarria izan zen.

Euskeraz idatzitako bere produkzioa aipatu nahi nuke, oparoa izan ez bazen ere,
izenordez, klandestinoak barne. Herri Gaztediko aldizkari, Gerediaga eta bestetik ba
rraiatuak direnak. Biltzea interesgarri izango litzateke. Azken baten, nik prentsari adie
razi bezala, Rosa Mari Artza Euskaltzaindiarentzat langile leiala izatetik aparte, eus
kalgintzak eman dituen "soldadu ez ezagun" horietako militante bat izan baitzen.

Har bezate, Josean Garaita haren senar eta nire euskal ikasle izandakoak, haren
seme-alaba Araitz eta Urtzik eta neba-arrebak, nire eskerrik beroena. Jakinik, ez dire
la nireak bakarrik, haren lankide guztienak eta Erakunde osoarenak.

Gure Rosa Mari 200l.eko otsailaren 25ean hil zitzaigun Deustun.

Jose Luis Lizundia, idazkariorde-kudeatzailea
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ORDEZKARITZAK I DELEGACIONES

ARABA I ALAVA (GASTEIZko ordezkaritza)
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01005 VITORIAIGASTEIZ
Telf. 945-233648; faxa: 945-233940
E-mail: gasteizordez@euskaltzaindia.net
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Iker sailburua/Presidente Secci6n Investigaci6n: Befiat Oihartzabal

lagon sailburua/Presidente Secci6n Tutelar: Andres M. Urrutia Badiola

Idazkariorde-kudeatzaileaNicesecretario-Gerente: Jose Luis Lizundia

Bibliotekaria/Bibliotecario: Jose Antonio Arana Martija
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Ekonomi eragilea/Gestor econ6mico: Juan Jose Zearreta
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EUSKALTZAIN OSOAK/
ACADEMICOS DE NUMEROI

ACADEMICIENS TITULAIRES

1. Patxi Altuna. Deustuko Unibertsitatea, Mundaiz bidea, 50; 20012
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN. 943-326600; faxa: 943-292635;
Loiola: 943-816508.

2. Jose Antonio Arana Martija. Karmelo Etxegarai 6, 48300 GERNIKA.
94-625070 I; bulegoa: 94-4152745.

3. Miren Azkarate. Antso Jakituna, 26, 6. D, 20010 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-467585.

4. Pierre Charritton. 3 impasse Port Neuf, 64100 BAYONNE/BAIONA.
00-33-(0) 559-598127; ordezkaritza: 00-33-(0) 559-256426.

5. Jean-Louis Davant Iratzabal. Aizagerria, 64130 ARRAST-LARREBIEUI
URRUSTOI-LARRABILE. 00-33-(0) 559-288167.

6. Xabier Diharce "Iratzeder". Abbaye-Notre Dame de Belloc, 64240
URTIAHURTI. 00-33-(0) 559-296555, faxa: 00-33-(0) 559-294408;
E-mail: belloc@pratique.fr.

7. Andolin Eguzkitza. Iturribide, 10, 5. esk., 48006 BILBO. 94-4160820;
E-mail: fepegbia@vh.ehu.es.

8. Patxi Goenaga. Landazuri, 17, 5. ezk., 01008 VITORIAIGASTEIZ.
945-136557; UPVIEHU: 945-013146; faxa: 945-144290; E-mail:
fvpgomep@vc.ehu.es.

9. Jean Haritschelhar. Elorrieta, 24. rue de Lamigotte, 64600ANGLET/AN
GELU. 00-33-(0) 559-038506.

10. Andres Inigo. Sangtiesa, 1, 3. 31003 IRUNEA/PAMPLONA.
948-247474; Hizkuntza Eskola, 948-206343; faxa: 948-206344; ordez
karitza: 948-223471; faxa: 948-210731.

11. Xabier Kintana. Haritzezkieta etxea, Askorbeko-Ugarte bidea, 3,
Goierri-Martiartu, 48950 ERANDIO. 94-4170491; UPV/EHU:
94-6012080; faxa: 94-4649550 E-mail: repkiurx@lg.ehu.es.
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12. Henrike Knorr. 834 Posta kutxa. 01080 VITORIAIGASTEIZ. Telf. +
faxa: 945-223803; 609-464152; UPV/EHU: 945-013138; E-mail:
fvpknboe@vc.ehu.es.

13. Emile Larre. Larrazkena, Jai Alai etorbidea, 6, 64220 SAINT JEAN
PIED DE PORTIDONIBANE GARAZI. 00-33-(0) 559-373641; faxa:
00-33-(0) 559-373870.

14. Juan Mari Lekuona. Kontzeju erreka, 2, 1. A, 20180 OIARTZUN.
943-492074; ordezkaritza: 943-428050.

15. Befiat Oihartzabal. Haizpurua, Herauritz/Heraitze, 64480 USTA
RITZ/UZTARITZE. 00-33-(0) 559-930981 ;E-mail: b.oyharcabal@wana
doo.fr.

16. Francisco Ondarra. PP Capuchinos, Errotazahar, 42, 31014
IRUNEAIPAMPLONA. 948-382819; faxa: 948-125623.

17. Txomin Peillen. Ibarburu, 64560 SAINTE ENGRACE/SANTA-GRAZI.
00-33-(0) 559-286244; 5 Ch. Arantzeta, 64100 BAYONNEIBAIONA.
00-33-(0) 559-631648; E-mail: txo.peil@univ-pau.fr.

18. Pello Salaburu. Sarriena, 153, 48940 LEIOA. 6012254; UPV/EHU,
6012254; E-mail: fvpsaetp@lg.ehu.es.

19. Juan San Martin. Bidasoa ibilbidea, 12, 53 Postakutxa, 20280 HONDA
RRIBIA. tef. + faxa: 943-641435.

20. Ibon Sarasola. Fedearen pasealekua, 29, I., 20007 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-452163.

21. Jose Mari Satrustegi. Milikonea, 31840 ARRUAZU. 948-464825; faxa:
948-464871; E-mail: jmsatr@interplanet.es.

22. Andres M. Urrutia Badiola. Notaritza, Rodrfguez Arias, 6, 3. (1. depart.),
48008 BILBO. 94-4790900; faxa: 94-4790858; E-mail:
aurrutia@der.deusto.es.

23. Patxi Zabaleta. Amaia, 2, C, 1., 31002 IRUNEAlPAMPLONA.948
267139; bulegoa: 948-229383; faxa: 948-213112; E-mail: kexuri@te
rra.es.

24. Antonio Zavala. Jesuitak, 31411 XABIER. 948-884000.

* * *
Oharra: Frantziara deitzeko: 00-33-(0) 5 eta gero zortzi zenbakiak.

Frantziatik deitzeko: 00-34 eta gero beste zenbakiak.



EUSKALTZAIN OHOREZKOAKI
ACADEMICOS DE HONOR!

MEMBRES D'HONNEURS DE L'ACADEMIE

1. Eugenio Agirretxe. San Frantzisko, 2, 20800 ZARAUTZ. 943-830100.

2. Pierre Andiazabal. 1, rue de I'Abesque, 64100 BAYONNEIBAIONA.
00-33-(0) 559-461133; faxa: 00-33-(0) 559-598881.

3. Jesus Atxa. Iratxeko monasterioa, 45, 31011 IRUNEA/PAMPLONA.
948-255241.

4. Jan Braun. Leszczynska, 10 m. 54, 00-339 WARSZAWA (Polonia).
00.4822 8266644.

5. Junes Casenave-Harigile. Apez etxea, 64470 AL<;AY/ALTZAI.
00-33-(0) 559-285466.

6. William Anthony Douglass. Basque Studies Program, University of Ne
vada, 322, RENO, NV 89557-0012. (702)784-4854; faxa: 001 (702)784
1355; E-mail: douglass@unv.edu.

7. Karmele Esnal. Txofre, 2, 2. B, 20001 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
943-271576.

8. Karmelo Etxenagusia Uribe. Begonako Andra Maria, 41,48006 BILBO.
Gotzaitegia: 94-4119999; 94-4126927; faxa: 94-4734111; E-mail: go
tzainlagun@bizkeliza.or

9. Xabier Gereno. Agirre Lehendakaria, 18, 3. esk., 48014 BILBO.
94-4755263; 94-4751300

10. Jose M. Jimeno Jurio. Usungo monasterioa, 4, 2. C esk., 31011
IRUNEAlPAMPLONA. 948-260572.

II. Marie Jeanne Minaberry. Atalkienea, 64480 USTARITZIUZTARITZE.
00-33-(0) 559-930002

12. Jose Antonio Retolaza Ibarguengoitia. Eleizaldeburu, Ugartegoikoa, 8,
48392 MUXIKA. 94-6254324.

13. Rudolf de Rijk. Newtonstraat, 69, II, 1098 HAAMSTERDAM (Holanda).
31 206 935650.
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14. Martin Ugalde. Almirante Juan Allondo, Villa Carolina, A, 4. esk., 20280
HONDARRIBIA. 943-641505.

15. Suzuko A. Tamura. Hamadayama, 3-35-1-301, SUGINAMI-KU,
TOKYO, 168 (Japon).

16. Pedro de Yrizar. Lagasca, 54, 28001 MADRID. 91-5766393

17. Augustin Zubikarai. Sabin Arana, 4, 4., 48700 ONDARROA.
94-6830287.

18. Yu. VI. Zytsar. Ligovsky prospect 65, Apart. 62 ST. PETERSBURG,
191040, ERRUSIA. 1645654.



EUSKALTZAIN URGAZLEAKI
ACADEMICOS CORRESPONDIENTESI

MEMBRES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE

Jose Antonio Aduriz. Ategorrieta, 23, 2., 20013 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-277346; bulegoa: 943-473377; faxa: 943-457944.

Gexan Alfaro. 47, Golf etorbidea, 64600 ANGLET/ANGELU. 00-33-(0) 559
596161; lanekoa: 00-33(0) 559-036977.

Xabier Altzibar. Rodriguez Arias, 30, 11.C., 48011 BILBO. 94-4416512;
U.P.Y.IE.H.U.: Gizarte eta Komunikazio Zientzia Fakultatea, Sarriena, z.g.,
48940 LEIOA; 94-6012324.

Jose Luis Alvarez Enparanza "Txillardegi", Lasala, 1, 5.A., 20003 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN. 943-692187.

Dionisio Amundarain. Postakutxa, 84, Areso, 16, 1. esk., 20210 LAZKAO.
943-888883; E-mail: dioni@facilnet.es.

Xabier Amuriza. Andikoa auzunea, 48240 BERRIZ. 94-6225169.

Marcelino Andrinua. Abadetxea, 48212 MANARIA. 94-6824004

Juan Apezetxea. Gipuzkoako etorbidea, 5, Villa Antonia, 31012
IRUNEAlPAMPLONA. 948-112131.

Jose Mari Aranalde. San Ignazio auzoa etorbidea, 9, 1. D, 20400 IBARRA.
bulegoa: 943-216044; 943-674687.

Xabier Aranburu, Miracruz, 28, A, 4. esk., 20001 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-279704; E-mail: aramburu@arrakis.es;jmira@euskalnet.net.

Antton Aranburu. Heriz pasealekua, 153, 4. B, 20009 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN. 943-469255; lanekoa: 943-213643; E-mail: antton@eitb.com.

Xipri Arbelbide. 14, rue de la Salie, 64100 BAYONNE/BAIONA. 00-33-(0)
559-593114.

Adolfo Arejita. Ertzilla,7, 5. esk. 48010 BILBO. 94-4232519; Deustuko Uni
bertsitatea: 4139348; E-mail: arejita@fil.deusto.es.

Josu Arenaza. Gran Via, 82, 2. ezk., 48011 BILBO. 94-4414181.
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Begofia Arregi. Pio Baroja, 8, 4. C, 20008 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
943-216206.

Pakita Arregi. Alfonso XIII plaza, 2, 4. C, 20008 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-212532; U.P.V.lE.H.U. 943-018000.

Joxe Austin Arrieta. Antso Jakituna, 11, 4.A, 20010, DONOSTIAISAN SE
BASTIAN. 943-451287.

Bernardo Atxaga (Joseba Irazu). 01208 ZALDUONDO. Telf. + faxa:
945-314628.

Mikel Atxaga. DEIA egunkaria, Carlos I, 3. behea, 20011 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-462488.

Gorka Aulestia. Gasteiz, 90, 5. esk., 01012 VITORIAIGASTEIZ. 945-226221.

Gotzon Aurrekoetxea. Ziarrusta auzunea, 27, 48141 DIMA. 94-6316102
U.P.Y./E.H.U. 945-013982 E-mail: fvpauolg@vc.ehu.es.

Jose Azurmendi. Arriola Pasealekua, 50, 2. esk., 20009 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN.

Ricardo Badiola Uriarte. Errotalde, 17, J, 48990 GETXO. 94-4600511;
94-4158155 (bulegoa); E-mail: rbadiola@euskaltzaindia.net.

Luis Baraiazarra. Karmeldarrak, Goiko portala, 48270 MARKINA. Telf. +
faxa: 94-6166019.

Gaizka Barandiaran. San Ignazio Ikastetxea, Galtzada Zaharra, 26, 20013
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN. 943-289500; faxa: 943-289332; E-mail:
csiss@i2000.es.

Federico de Barrenengoa. Phicido Careaga plaza, 12, 5. ezk., 48014 BILBO.
94-4753819.

Serafin Basauri. Txirio kalea, I, 3. ezk., 20600 EIBAR. 943-203590.

Erramun Baxok. Mendigaraia, 64990 VILLEFRANQUE/MILAFRANGA.
00-33-(0) 559-449212; 932525 (Euskal Erakundea); E-mail: baxok@wana
doo.fr.

Ifiaki Beobide. Narrika, 31, 3., 20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.
943-420982.

Pedro Berrondo. Urdaneta, 10, 20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.
943-461857

Milagros Bidegain. Sancho-enea, 9, 20100 ERRENTERIA.

Koldo Biguri Otxoa de Eribe. Ospitale plaza, 4, 2. J., 01002 VITORIAIGAS
TEIZ. 945-266502; E-mail: kbigurio@nexo.es.



531

Antonio Bilbao. Zuetza baserria, Ganbe, 48115 MORGA 94-6743602.

Felix Bilbao. Frantziskotarrak, 48393 FORUA 94-6252001.

Gunter G. Brettschneider. Postfach 7155, 50342 HURTH (Alemania), 933681.
02233.

Joseba Butron. Domingo Iturrate, 5, 3. B, 48990 GETXO. 94-4301877

Joseph Camino. Eveche, Place Mgr Vansteenberghe, 64100
BAYONNE/BAIONA 00-33-(0) 559-591688.

Jorge Cortes Izal. Belateko monasterioa 5, 7, 31011 IRUNEAlPAMPLONA
948-255759.

Jean-Pierre Curutchet. Ithurburua, Quartier Habia, 64640 HELETTEI
HELETA 00-33-(0)559 376104.

Jean-Baptiste Dirassar. 5 impasse Euskalduna, 64500 CIBOURE/ZIBURU.
00-33-(0)559-260595.

Pierre Duny Petre. Maison Heguitoa, 4 chemin d'Olhonce, 64220 SAINT
JEAN-PIED-DE-PORT/DONIBANE-GARAZI. 00-33-(0)559-370491.

Kepa Enbeita. Auzo-Iana, S.A, 01449 (ABORNIKANO) URKABUSTAIZ.
945-437070.

Martzel Ensunza. Col6n de Larreategui, 3, 2. A, 48001 BILBO. 94-4237683;
U.P.Y./E.H.U. 94-6012000.

PeBo Esnal. Kasino, 8, 3. A, 20800 ZARAUTZ. 943-833320; HABE:
943-022607; faxa: 943-412601; E-mail: esnal@bezeroak.euskaIte1.es.

Efiaut Etchamendy. Arandikia, Route d'Iholdy, 64120 BEYRIE-SUR-JOYEU
SE/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 BeIIoc, 64240 URT/AHURTI.
00-33-(0) 559-296555; faxa: 00-33-(0) 559-294408.

Jacques Etcheverry. Foyer Andre HarambiIIet, Hauts de Ste Croix, Avenue
Andre HarambiIIet, 64100 BAYONNE/BAIONA

Jose Mari Etxaburu. ViIIa Ongi-etorri, Amute auzoa, 20280 HONDARRIBIA.
943-643002

Ana Mari Etxaide. Trav. Baiona, 1, 2. G, 31011 IRUNEA/PAMPLONA.
948-260880; lanekoa: 948-425600; faxa: 948-425636; E-mail: aechaide@unav.es.
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Jose Mari Etxebarria. Easo, 75, 20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
943-474432-34.

Juan Manuel Etxebarria. Zamakoa, 29, 4. B, 48960 GALDAKAO.
94-6008698; Deustuko Unibertsitatea: 94-4139094.

Igone Etxebarria, Elexalde auzoa, 27, 1,3. B, 48390 BEDIA. 94-6314337; la
nekoa: 94-6031000; E-mail: etxebarria-igone@eitb.com.

Pilartxo Etxeberria Murua. Mendigain, 32, 1. D, 20014 DONOSTIAISAN SE
BASTIAN. 943-450228, 943-018000; faxa: 943-311056; E-mail:
fvpetmup@sf.ehu.es.

Luzien Etxezaharreta. 15 Pontrique karrika, 64100 BAYONNE/BAIONA.
00-33-(0) 559-598633.

Jesus Mari Etxezarreta. Calbeton zumardia, 2, 2., 20820 DEBA. 943-603545;
943-191622.

Eustasio Etxezarreta. Urdaneta, 10, 579 Postakutxa, 20080 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-465326; faxa: 943-470363.

Patrik Farrell. 12, Leopardstown Grove, DUBLIN 18 (lrlanda). 2882644.

Hiazinto Fernandorena Setien. Arantzibia, 12, 4. A, 20130 URNIETA.
943-008571.

Salome Gabunia. Am Anger, 17, 85053 INGOLSTADT, (Alemania).

Ifiaki Gaminde. Artazurifia, 6, 3., 48004 BILBO. 94-4111262; E-mail: tlpga
tei@lg.ehu.es.

Sebastian Garcia Trujillo. Andikollano, 2, 2., 48903 BARAKALDO.
94-4732060; 94-4795652.

Jose Garmendia Arruebarrena. Consulado, 8, 2. B, 20011 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-472841.

Juan Garmendia Larrafiaga. San Francisco, 13-3.B, 20400 TOLOSA.
943-654384.

Salvador Garmendia. Mugika-enea, 20270 ANOETA. 943-652539.

Manex Goienetxe. Chikitoys, 46 route d' Aritxague, 64600 ANGLET/ANGE
LU. 00-33-(0) 559-423933.

Juan Luis Goikoetxea Arrieta. Santiago etorbidea, 4, 48160 DERIO.
94-4540176; 94-4543258; faxa: 94-4543262.

Bernard Goity. Apezpikutegia, Place Mgr Vansteenberghe, 64100 BAYON
NE/BAIONA. 00-33-(0) 559-591688.
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Mikel Gorrotxategi. Euskal Herria, 23, 3. F, 48990 GETXO. 94-4607275.

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 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
Telf. + faxa: 943-311276.

Jose Angel Irigaray. Aldamar, 9, 1. esk., 20003 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN. 943-426489; 94-4246107.

Joan Mari Irigoien. Elizazu, 16,6. C, 20017 ALTZA.

Jose Mari Iriondo. Nafarroa, 11, Eguzki-Iore, 2, 3. B, 20800 ZARAUTZ.
943-834351.

Mixel Itzaina. Maldargia, 64250 ITXASSOU/ITSASU. 00-33-(0)
559-292446.

Fermin Ixurko. Nafarroa Behereko etorbidea, 64 "Argarai", apaiz etxea, 31004
IRUNEAlPAMPLONA.

Jabier Kaltzakorta. Zabalbide, 45, 4. esk., 48007 BILBO. 94-4332203;
Lanekoa: 94-4139348.

Ramuntxo Kanblong. 34 Allee Fontaine Laborde, 64600 ANGLET/ANGELU.
00-33-(0) 559-637991.

Jon Kortazar. 205 postakutxa, 48100 MUNGIA. 94-6742902; EHU/UPV:
945-013149.

Joseba Andoni Lakarra. EHU/uPV, Euskal Filologia, Unibertsitatearen etorbi
dea, 5, 01006 VITORIAIGASTEIZ. 945-013000.

Daniel Landart. Xahaldegiberria, Rue Principal, 64480 USTARITZ/UZTARI
TZE. 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 IRUNEAI
PAMPLONA. 948-150014.

M: Pilar Lasarte. Portuene, 10, 3. ezk., 20008 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-215015; LEITZA: 948-510208.
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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; bu1egoa: 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;
bulegoa: 94-4158155.

Peli Martin Latorre. Manuel Iradier, 9, 4. ezk., 01006 VITORIAIGASTEIZ,
945-232386.

Xabier Mendiguren. Delgado Doktorea, 8, 4. C, 20001 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN. 943-272951; faxa: 943-29 29 31; E-mail: mendiber@mai1.sen
danet.es.

Fernando Mendizaba1. Zarategi paseabidea, 12, 2. B, Marrutxipi, 20013
DONOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-289959.

Jose Antonio Mujika. Zedroaren plaza, 3, 9. esk., Bidebieta 1, 20016
DONOSTIA/SAN 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 945-019116; faxa:
945-019153.

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;
656728835; E-mail: fvponol1@vh.ehu.es.

Jean-Baptiste Orpustan. Tipirena, 64780 OSSES/ORTZAIZE. 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 VITORIA/GASTEIZ.
945-274121; UPVIEHU: 945-013000; faxa 945-144290.

Rosa Miren Pagola. Unibertsitate etorbidea, 3, 4. ezk., 48007 BILBO.
94-4130667; Lanekoa: 94-4139000.
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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.

Karmele Rotaetxe. Bombero Echaniz-Plaza, 4, 6. ezk., 48010 BILBO.
94-4214033.

Manuel M: Ruiz Urrestarazu. Berroztegieta, 59, 01194 BERROZTEGIETA.
Bulegoa: 945-181843.

Andoni Sagarna. Arratzain bidea, 12,20170 USURBIL. 943-365373.

Ramon Saizarbitoria. Pena y Goni, 1, 6. esk., 20002 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN. 943-287990.

Patxi Salaberri Zaratiegi. Jose Jimeno zeharkalea, 2, 4. ezk., 31015
IRUNEA/PAMPLONA. 948-148846; Lanekoa: 948-169517; faxa:
948-169463; E-mail: salaberri@si.unavarra.es

Pedro Sancristoval. Arabako Diputazioa, Probintziako plaza zIg. 01001
Vitoria/Gasteiz. 945-181818; faxa: 945-181760.

Jose Mari Sanchez Carrion. Udaletxeko plaza, 1, 6., 31001 IRUNEAI
PAMPLONA.

Joseba Sarrionaindia. Landako etorbidea, 1, 3., 48200 DURANGO.
94-6811882.

Ifiaki Segurola. Paulo VI, 10, 20730 AZPEITIA. Bulegoa: 943-470284; faxa:
943-459964.

Natela Sturua. 535 Everett Ave. Apt. 303, Palo alto, CA 94301 (USA).1-650
321-8126; E-mail: nsturua@usa.net

Jose Ignacio Tellechea. Usandizaga, 27, 5. ezk., 20002 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN, 943-280062.

Ana M. Toledo. Lapurdi, 11, 3.A, 20800 ZARAUTZ. 943-130746; lanekoa:
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; bule
goa: 94-4207939; faxa: 94-4207830; E-mail: patxi.uribarren@bizkaia.net.
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Patri Urkizu. Kristo Santuaren plaza, 4, 20100 LEZO. 943-527224; lanekoa:
943-457015.

Ignacio Urquijo Olano, Ertzilla, 24, 2. Dpto.5, 48011 BILBO

Arantza Urretabizkaia. Madril etorbidea, 8, 9. A, 20011 DONOSTIA/SAN
SEBASTIAN. 943-428756; Fco. Si1vela, 27, 8. E, 28028 MADRID. E-mail:
urreta1@euska1net.net

Jose Mari Velez de Mendizabal. Nafarroa etorbidea, 9, 3., 20500 ARRASA
TE. 943-793682; bulegoa: 943-310855; faxa: 943-213956; E-mail:
ix0909@xpress.es.

Xarles Videgain. 38, rue Jules Labat, 64100 BAYONNEIBAIONA. 00-33-(0)
559-591407; bulegoa: 00-33-(0) 559-256426; faxa: 00-33-(0) 559-594559.

Mikel Zalbide. Karlos I, 13, 9. C, 20011 DONOSTIAISAN SEBASTIAN.
943-465462; bu1egoa: 945-018341; faxa: 945-018336.

Juan Jose Zearreta. Andrandi auzunea, 7, 3., 48340 ZORNOTZA. 94-6731520;
bu1egoa: 94-4158155.

Koldo Zuazo. UPVIEHU, Fi101ogia, Geografia eta Historia Faku1tatea, Uni
bertsitateko ibi1bidea, 5, 01006 VITORIAIGASTEIZ. 945-013984; faxa:
945-138227; E-mail: fvpzuzek@vc.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.

Kasildo Alkorta. Carlos VII, 14, 4. 48920 PORTUGALETE. 94-4621074;
Lanekoa. 945-017648 E-maila:izo@ivap.es

Kepa Altonaga Sustatxa. ViIlamonte, B- 1, 4. czk., 48990 GETXO.

Ur Apalategi. Residence Plein soleil, Chemin BaiIlenia, 64500 DONIBANE
LOHIZUNE. 00-33-(0) 55985321 l; 00-33-6679887483; E-mail: ur.apalate
gui@freesbee.fr

Jose AranzabaI. Berrio-Otxoa, 41, 2., 48230 ELORRIO. Tel+faxa:
94-6583272; 630218303; E-mail: joxearanzabal@euskalnet.net

Aurelia Arkotxa. Goiz eder, 22 rue Bigarren, 64700 HENDAIA. 00-33-(0)559
204011; E-mail: aure.a@wanadoo.fr

Jon Artatxo. Makua Aholkularitza, Dr. Atxukarro, 7, 48011 BILBO.
94-4153477, faxa: 94-4150572.

Isaak Atutxa. Elexabeiti auzunea, zig; 48142 ARTEA. 94-6317017.

Jon Aurre, Urkijo, 19, 4. esk., 48930 GETXO. 94-4648893; Lanekoa:
94-4104462, faxa: 94-4104693; E-mail: jonaurre@euskalnet.net

Gidor Bilbao TelIetxea. Sandurdi, 11, OII70 LEGUTIANO. 617-060853.

lfiaki Camino. 31790 ARANTZA.

Jon Casenave. Eleparria, 64640 HELETA. 00-33-(0)-335-59376791.

Arantza Egia. Hiztegigintza bulegoa, Xalbador bertsolaria, 14, 20009 DO
NOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-313538; faxa: 943-313537.

Juan Martin Elexpuru Arregi. Ankabarren, Ubera auzoa, 20570 BERGARA.
943-763269; E-mail: m.eIcxpuru@cuskalnet.net

Xabier Erdozia. Jose Luis Iiiarra pasealekua, 9, 20500 ARRASATE.
943-795934.
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Ainara Estarrona. Hiztegigintza bulegoa, Xalbador bertsolaria, 14, 20009 DO
NOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-313538; faxa: 943-313537.

Izaskun Etxebeste. Garibai, 10, 5. 20004 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.
943-429104, bulegoa: 943-271038.

Gabriel Fraile. Hiztegigintza bulegoa, Xalbador bertsolaria, 14, 20009 DO
NOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-313538; faxa: 943-313537.

Patxi Gale. Tribifiu, 17, 1 K 48630 GORLIZ. 94-6775155; Lanekoa:
94-4129534.

Pruden Gartzia Isasti. Aralar mendia, 15, 5. ezk., 01010 VITORIAIGASTEIZ,
945-174870; lanekoa: 94-4152745; faxa: 94-4158144; E-mail: pruden@eus
kaltzaindia.net.

Jose Antonio Gonzalez Salazar. Casa Cural, 01139 DOMAIKIA.

Juan Cruz Igerabide. Sonola etxea, 20150 ADUNA. Telf. 943-691646.

Hektor Iglesias. Aldapa etxea, Cog de la Nive, 64100 BAIONAIBAYONNE,
00-33-(0)-559424759

Patxi lfiigo. Altzate, 10, 31780 BERA, 948-630307; lanekoa: 948-206343;
faxa: 948-206343; E-mail: jinigoar@pnte.cfnavarra.es.

lfiaki Irazabalbeitia. Elhuyar, Asteasuain poligonoa, 14. pabilioia, Txikierdi au
zoa, 20170 USURBIL. 943-363040, faxa: 943-363144.

Iraide Iturri. Mastibarrena, 7-3.D, 48100 MUNGIA, 94-6155946. E-mail:
labayrOl @sarenet.es

Alan King, Orkolaga. 3, 1. A. 20800 ZARAUTZ. 943-134125.

Elizabet Kruzeta. Hiztegigintza bulegoa, Xalbador bertsolaria, 14, 20009 DO
NOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-313538; faxa: 943-313537.

Juan Luis Laskurain. Merkaritza, Industria eta Itsasketa Ganbara, AIda.
Rekalde, 50, 3. 48008 BILBO. 94-4104664, faxa: 94-4433295.

Gotzon Lobera. Zurbaran auzoa, 59, Txaleta, 48007 BILBO. 94-4208770;
faxa: 94-84208736; E-mail: angel.lobera@bizkaia.net.

Ane Loidi. Hiztegigintza bulegoa, Xalbador bertsolaria, 14, 20009 DONOS
TIAiSAN SEBASTIAN. 943-313538; faxa: 943-313537.

Jesus Mari Makatzaga. Bainuetxeko zumardia, 4, 1. ezk., 20860 Altzola,
ELGOIBAR. 943-741748; lanekoa: 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.
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Elena Martinez de Madina. Euskaltzaindiko ordezkaritza, San Antonio, 41,
01005 VITORIAIGASTEIZ, 945-233648; faxa: 945-233940

Koro Navarro. Katalin Erauso, 4, 3. C, 20010 DONOSTIA/SAN SEBAS
TIAN. 943-456698; ROSSETA testu zerbitzuak, Karakaseko Errege-konpai
nia, I-behea, 20011 DONOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-286343.

Amaia Olabarria. Hiztegigintza bulegoa, Xalbador bertsolaria, 14, 20009 DO
NOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-313538; faxa: 943-313537.

Maria Jose Olaziregi. Beloka pasealekua, 7, 2. C, 20009 DONOSTIAISAN
SEBASTIAN. 943-468652.

Jose Luis Ormaetxea. Alberto Schommer, 5, 4. esk., 01006 VITORIAl
GASTEIZ. 945-132758.

Manu Ormazabal Galartza. Pract. Adan y Grijalba, 1, 3. E, 48920 PORTU
GALETE. 94-4832003; 94-4204417. E-mail: cuItura@ayto.bilbao.net

Lourdes Otaegi. Vitoria/Gasteiz, 8, 6. C, 20009 DONOSTIAISAN SEBAS
TIAN. 943-211180; lanekoa: 943-529907.

Ainhoa Otamendi. Hiztegigintza bulegoa, Xalbador bertsolaria, 14,20009 DO
NOSTIAISAN SEBASTIAN. 943-313538; faxa: 943-313537.

Paskual Rekalde Irigoien. Zabalgaina, 23, 4. esk., 31180 ZIZUR NAGUSIA.
948-184132, E-mail: paxkal@euskalnet.net.

Patxi Salaberri Mufioa. Joaquin Collar, 10, 01002 VITORIA/GASTEIZ.
945-280760.

Koro Segurola. EstraperIo, 4, Argarbi etxea, 20170 USURBIL. 943-360096,
bulegoa: 943-271038.

Miriam Urkia. Narrika, 21, 4.C, 20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.
943-420663; UZEI, Aldapeta, 20, 20009 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN,
943-473377, faxa: 943-457944.

Amaia Usabiaga. San Juan, 16,4. B, 20130 URNIETA. 943-008131. E-mail:
euskera@astigarraga.net





EUSKALTZAINDIAREN BATZORDE·ORGANIGRAMA (*)

A. IKER SAILA: sailburua: Befiat Oihartzabal

I. HIZTEGIGINTZA

Bum: Ibon Sarasola

1. OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIA lantaldea

Arduradun:
Kideak:

lfiaki Segurola
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

Jean-Louis Davant
Koro Navarro
Paskual Rekalde
Andoni Sagarna
Ifiaki Segurola
Miriam Urkia
Xarles Videgain

* * *
II. GRAMATIKA batzordea

Bum:
Idazkari:
Kideak:

Patxi Altuna
Jesus Mari Makatzaga
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
Karrnele Rotaetxe
Pello Salaburu

(*) 2001-11-04, Lekeition, XII. Bame Jardunaldietan, onartutako organigrama.
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III. DIALEKTOLOGIA batzordea
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Bum: Befiat Oihartzabal

ATLASGINTZA lantaldea

Arduradunak:
Kideak:

Gotzon Aurrekoetxea - Xarles Videgain
Isaak Atutxa
Ifiaki Camino
Ana M. Etxaide
Jose M. Etxebarria
Izaskun Etxebeste
Juan Antonio Letamendia
Koro Segurola

* * *

IV. ONOMASTIKA batzordea

Bum:
Idazkari:
Kideak:

Andres Iiiigo
Mikel Gorrotxategi
Henrike Knorr
Jose Luis Lizundia
Txomin Peillen
Patxi Salaberri Zaratiegi
Juan San Martin
Jose M. Satmstegi
Amaia Usabiaga

Exonomastika kideak:

Gidor Bilbao
Andolin Eguzkitza
Iiiaki Irazabalbeitia
Xabier Kintana

Aholkulariak:

Patxi Gale
Jose Antonio Gonzalez Salazar
Hektor Iglesias
Jose Maria Jimeno Jurio
Elena Martinez de Madina
Francisco Ondarra
Jose Luis Ormaetxea
Jean-Baptiste Orpustan
Manuel Maria Ruiz Urrestarazu
Patxi Uribarren



V. LITERATURA batzordea
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Buru: Juan M. Lekuona

1. HERRI LITERATURA azpibatzordea

Arduradun:
Idazkari:
Kideak:

Juan M. Lekuona
Pello Esnal
Jose M. Aranalde
Antton Aranburu
Juan Manuel Etxebarria
Jesus M. Etxezarreta
Jose M. Iriondo
Jabier Kaltzakorta
Emile Larre
Abel Muniategi
Antonio Zavala
Joxe Ramon Zubimendi

* * *

2. LITERATURA IKERKETA azpibatzordea

Arduradun:
Idazkari:
Kideak:

Juan M. Lekuona
Lourdes Otaegi
Xabier Altzibar
Ur Apalategi
Aurelia Arkotxa
Gorka Aulestia
Jon Casenave
Jean Haritschelhar
Juan Cruz Igerabide
Jon Kortazar
Maria Jose Olaziregi
Karlos Otegi
Txomin Peillen
Patxi Salaberri Mufioa
Ana Toledo
Patri Urkizu
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VI. EUSKARA BATUKO batzordea
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Buru:
Idazkari:
Kideak:

Pello Salaburu
Miren Azkarate
Patxi Altuna
Xabier Kintana
Henrike Knorr
Befiat Oihartzabal
Ibon Sarasola

* * *
B. JAGON SAILA: sailburua: Andres Urrutia Badiola

1. CORPUS batzordea: 2. SUSTAPEN (estatus) batzordea:

Buru: Andres Urrutia
Idazkari: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak: Dionisio Amundarain

Joseba Butron
Pello Esnal
Igone Etxebarria
Juan Luis Goikoetxea
Patxi Ifiigo
Xabier Mendiguren
Paskual Rekalde

Buru:
Idazkari.
Kideak:

Andres Urrutia
Gotzon Lobera
Erramun Baxok
Pierre Charritton
Andres Ifiigo
Henrike Knorr
Juan M. Lekuona

Arduradun:
Kideak:

Aholkulariak: Jose Luis Lizundia eta Juan San Martin

* * *

EUSKALKIEN lantaldea:

Paskual Rekalde
Kaxildo Alkorta
Jose Aranzabal
Jon Aurre
Juan Luis Goikoetxea
Patxi Ifiigo
Juan Martin Elexpuru
Iraide Iturri
Manu Onnazabal
Koldo Zuazo

Komunikabideen lantaldea:
Ardaradun: Joxe Ramon Zubimendi
Kideak: Komunikabideen ordezkariak



545

C. EGITURAZKO batzordeak (Zuzendaritzari atxikiak)

1. ARGITALPEN batzordca

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Euskaltzainburua, Jean Haritschelhar
Argitalpen eragilea, Ricardo Badiola Uriarte
Euskaltzainburuordea, Henrike Knorr
Idazkaria, Patxi Goenaga
Diruzaina, Jose Antonio Arana Martija
Iker sailburua, Beliat Oihartzabal
lagon sailburua, Andres Urrutia Badiola
Miren Azkarate
Juan San Martin

* * *

2. AZKUE BIBLIOTEKA batzordca

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 batzordca

ZUZENDARITZA

3.1. LEGE azpibatzordea 3.2. EKONOMIA azpibatzordca

Buru: Andres Urrutia
Idazknri: Jose Luis Lizundia
Kideak: Jose A. Arana Martija

Jon Artatxo
Abel Muniategi
Patxi Zabaleta

Buru:
Idazkari:
Kideak:

Jose A. Arana Martija
Juan Jose Zearreta
Xabier Erdozia
Sebastian Garcia Trujillo
Juan Luis Laskurain
J. M. Makua Goienetxe
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