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Euskera Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala da, 1920. urtetik argitaratzen dena. Urtean hiru zen
baki argitaratzen ditu, lehena eta hirugarrena, Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa biltzen
dituztenak (sarrera-hitzaldiak, hizkuntza-arauak, jardunaldiak...), eta bigarrena, Akademiaren lan
esparruetako ikerketa-artikulu originalak, liburu-aipamenak eta antzekoak jasotzen dituena.
Euskerako artikuluak banan-banan katalogatzen eta indexatzen dira Azkue Bibliotekaren katalo
goan (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) eta erakundearen web guneko bilatzaile berezi batean
(http://www.euskaltzaindia.net/euskera), aldi berean formatu digitalean eskainiz. Orobat, Inguma
(http://www.inguma.org), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/), ISOC (http://bddoc.csic:8080/isoc.
html) datu-baseetan eta Latindex katalogoan (http://www.latindex.unam.mx/) jasotzen dira.
La revista Euskera es el órgano oficial de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia y se publica desde 1920. Publica tres números al año, de los cuales el primero y el tercero
recogen los trabajos y actos académicos de Euskaltzaindia (discursos de ingreso, normas lingüísticas, coloquios...), mientras que el segundo se dedica a publicar artículos de investigación originales en los varios ámbitos de trabajo de la Academia, reseñas de libros y similares.
Los artículos de Euskera son catalogados e indexados en el catálogo de Azkue Biblioteka, la
biblioteca de la Real Academia de la Lengua Vasca (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) así
como en un buscador específico disponible en su página web: (http://www.euskaltzaindia.net/
euskera) donde además se ofrecen en formato digital. Asimismo se recogen en las bases de datos
Inguma (http://www.inguma.org), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/), ISOC (http://bddoc.
csic:8080/isoc.html) y en el catálogo Latindex (http://www.latindex.unam.mx/).
La revue Euskera est la publication officielle de l’Académie de la langue basque / Euskaltzain
dia, elle paraît depuis 1920. Trois numéros sont publiés par an, dont le premier et le troisième
rassemblent les travaux et activités académiques d’Euskaltzaindia (discours d’intronisation,
normes linguistiques, colloques, etc.), tandis que dans le deuxième sont publiés des articles originaux de recherche portant sur l’un des différents domaines de travail de l’Académie, comptes
rendus de livres et autres publications.
Chaque article d’Euskera est répertorié et indexé dans le catalogue de la Bibliothèque Azkue, la
bibliothèque de l’Académie de la langue basque (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) ainsi que dans
un moteur de recherche spécifique disponible sur son site Web: (http://www.euskaltzaindia.net/
euskera), où ils sont également proposés au format numérique. Par ailleurs, ils sont enregistrés dans
les bases de données Inguma (http://www.inguma.org), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/), ISOC
(http://bddoc.csic:8080/isoc.html) et dans le catalogue Latindex (http://www.latindex.unam.mx/).
Euskera is the official journal of the Royal Academy of the Basque Language/Euskaltzaindia
and has been published since 1920. Issues are published three times a year: the first and third
contain the work and academic activity of Euskaltzaindia (induction speeches, language rules,
symposia...), while the second is dedicated to publishing original research articles in the various
areas of the Academy’s work, book reviews and the like.
Euskera articles are catalogued and indexed in the Royal Academy of the Basque Language’s Azkue
Library, (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) as well as on a specific search engine available on its
website (http://www.euskaltzaindia.net/euskera), where they are also provided in digital format. They
are also held on the Inguma (http://www.inguma.org), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es), ISOC (http://
bddoc.csic:8080/isoc.html) data-bases and on the catalogue Latindex (http://www.latindex.unam.mx/).
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Sarrera

2012ko martxoaren 13tik 15era bitartean, «Euskarari gorazarre / El euskera, una lengua con futuro» jardunaldiak egin ziren Madrilen. Etxepare
Euskal Institutuak, Euskaltzaindiak eta Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak
antolatuak, jardunaldi horien helburua hau izan zen: Madrilen euskarari gorazarre egitea, azken urteotan euskalgintzan eman diren aurrerapausoak nabarmenduz, etorkizun handiko hizkuntza dela erakutsiz, eta hizkuntzalaritzan eta literaturan goi-mailako emaitzak ematen ari direla adieraziz.
Hitzaldiak ez ezik, bestelako ekitaldiak ere izan ziren jardunaldietan.
Hala, Henrike Knörr eta Pedro de Irizar omendu zituzten hilaren 14an eta
15ean, hurrenez hurren; eta, 15ean ere, Bernardo Atxagak eta Jabier Muguruzak Katuak eta paradisua emanaldi artistikoa eskaini zuten, Círculo de
Bellas Artesen egoitzan. Jardunaldien barruan ere, lau euskal idazlek –Mariasun Landak, Arantxa Urretabizkaiak, Eider Rodriguezek eta Miren Agur
Meabek– mahai-inguru bat egin zuten.
Ekitaldi nagusia, baina, martxoaren 14an izan zen, egun horretan egin
baitzen euskara omentzeko ekitaldi instituzionala, Espainiako Errege Akademian.
Jardunaldiak 13an hasi ziren. Egun horretan, Alcalako Unibertsitateko
Iberiar Hizkuntzen aretoan, hainbat unibertsitatetan euskara edo euskal
kultura ikasten ari diren ikasleekin elkartu ziren Andres Urrutia euskaltzainburua, Aizpea Goenaga Etxepare Institutuko zuzendaria eta Mari Jose
Olaziregi Etxepare Institutuko Euskara sustatzeko eta zabaltzeko zuzenda-
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ria. Aretoa bete egin zen ekitaldirako, eta ikasleen artean denetarik egon
zen, bereziki gazteak. Jatorriari dagokionez, madrildarrak, italiarrak, frantziarrak edota txinatarrak ziren, besteak beste.
Esan bezala, martxoaren 14an egin zen euskara omentzeko ekitaldi instituzionala. Bertan, jardunaldiok antolatu zituzten erakundeekin batera,
Espainiako Errege Akademiako, Galiziako Errege Akademiako eta Institut
d'Estudis Catalans-eko ordezkariak izan ziren. Jose Ignacio Wert Espainiako
Gobernuko Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko ministroa buru izan zuen ekitaldi honetan hauek hartu mintzatu ziren:
– José Manuel Blecua, Espainiako Errege Akademiako zuzendaria
– Arantza Quiroga, Eusko Legebiltzarreko presidentea
– Aizpea Goenaga Etxepare Institutuko zuzendaria
– Andres Urrutia, euskaltzainburua
– José María Urkia, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko zuzendaria
– Xosé Luis Méndez Ferrín, Galiziako Errege Akademiaren presidentea
– Joan A. Argenter, Institut d’Estudis Catalans-eko UNESCOren hizkuntza katedren zuzendaria
Egun horretan ere, beste ekitaldi batean, hitzaldi bana eman zuten Andres Urrutia euskaltzainburuak eta Lourdes Auzmendi Eusko Jaurlaritzako
Hizkuntza Politikarako sailburuordeak. Arratsaldean izan zen, Iberiar Hizkuntzen Aretoan.
Hitzaldi horretan, Euskaltzaindiaren lana eta ibilbidea aldarrikatu zituen
euskaltzainburuak. Akademiaren ekarpena, bere ustez, erabakigarria izan
da, euskara batuari bidea eginez, eta hizkuntzaren alor desberdinak kodifikatuz, ortografia edota morfologiatik hasi, eta hiztegigintzaraino, Hiztegi
Batua lorpen sekulakoa izan delarik.
Akademiaren lanak aurkeztu
Bestalde, martxoaren 15ean, Iberiar Hizkuntzen aretoan, Euskaltzaindiaren lan bi aurkeztu ziren: batetik, Andoni Sagarna Iker sailburuak Euskal-
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tzaindiak hiztegigintzaren eremuan egin duen ibilbidea azaldu zuen, besteak
beste, azken urteetan halako lanetan ibili diren pertsonen izenak aipatu eta
egindako lana eskertuz; bestetik, Adolfo Arejita egitasmoaren zuzendariak
Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren (EHHA) nondik norakoa azaldu
zuen. Xabier Kintana Euskaltzaindiko idazkaria izan zen aurkezlea.

Hiztegia
Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta Adibideak lanarekin, Euskaltzaindiak, euskal hizkuntza normalizatzeko eta arautzeko bere gain dituen eginkizun nagusietako bat bete duela esan zuen Andoni Sagarnak.
Hiztegigintza arloan Euskaltzaindiak egindako lanak ekarri zituen gogora. Hala, Orotariko Euskal Hiztegia. 2005ean osatu zen, 16 liburukitan sei
milioi sarrera biltzen ditu, antzinatetik xx. mendera arteko euskal lexikografiaren lekuko. Halaber, xx. mendeko lexikografiaren azterketak lan propioa izan du, Egungo Euskararen Bilketa-Lan Sistematikoa (EEBS), lau milioi
eta erdi sarreraz hornitua.
Euskara tradizionalean finkatuta dauden adierak eta joan den mendeko
hitz erabilienak oinarri hartuta, berriz, Hiztegi Batua osatu zen, 20.000 formen erabilera zuzen eta arautua jaso dituena. Hiztegi hori bera dago Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta Adibideak lanaren oinarrian, oraingo honetan hitzen esanahia eta erabilerarako ereduak bildu direlarik.

EHHA
Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren xede nagusia euskararen herri hizkera
jasotzea eta kultur ondarea berreskuratzea da. Hizkuntzaren ahozko aldaera
desberdinak mapetan agerian emateko egiten dira hizkuntza atlasak. Hortaz,
Euskararen Herri Hizkeren Atlasak (EHHA) ahozko euskararen aldaerak mapetan jasotzea du helburu. Euskaltzaindiak 1983an onartu zuen egitasmo hau.
Galdeketa-puntuen sarea, galde-sorta eta lan-metodologia finkatu ondoren, 1987an hasi zen Euskaltzaindia inkestak egiten. 145 herri hautatu
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ziren galdeketarako. Inkesta-leku bakoitzean 2.857 itaun egin ziren. 145
herri horietan 830.000 erantzun inguru jaso ziren. Egitasmoaren lehen
hiru liburukiak jada argitaratu ditu Euskaltzaindiak eta laugarrena argitaratze bidean da.
Honetaz guztiaz hitz egin zuen Adolfo Arejitak. Hala, besteren artean,
hainbat gauza azaldu zuen: egitasmoaren garapena denboran zehar zein izan
den; lan prozesu zehatzaren nondik norakoa, ahozko inkestetatik hasi eta
corpus egituratua osatzeraino; inkesten metodologia: erantzunak jasotzeko
informatzaileekin zer-nolako estrategiak erabili izan diren; jasotako informazio guztia nola tratatu izan den; ediziorako zer-nolako bideak hartu diren
(edizio bikoitza, paperezko inprimatzea, batetik, eta edizio digitala, sarerakoa, bigarrenik).
Bestalde, Atlasaren irudikatze praktiko bat egin zen mapa jakin batzuen
bidez, era horretan euskara bizi den eremu osoan kontzeptu baten euskal
izendapena nola antolatua den erakusteko: sinonimoak, aldaerak, maileguak eta abar.
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Euskara omendua Madrilen

2012ko martxoaren 14an, «Euskarari gorazarre / El euskera, una lengua
con futuro» jardunaldien barruan, euskara omentzeko ekitaldi instituzionala egin zen Espainiako Errege Akademian.
Jose Ignacio Wert Espainiako Gobernuko Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko ministroa buru izan zen ekitaldian honako hauek izan ziren hizlari:
– José Manuel Blecua, Espainiako Errege Akademiako zuzendaria
– Arantza Quiroga, Eusko Legebiltzarreko presidentea
– Aizpea Goenaga Etxepare Institutuko zuzendaria
– Andres Urrutia, Euskaltzainburua
– José María Urkia, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko zuzendaria
– Xosé Luis Méndez Ferrín, Galiziako Errege Akademiaren presidentea
– Joan A. Argenter, Institut d’Estudis Catalans-eko UNESCOren hizkuntza katedren zuzendaria
Ekitaldi instituzional honetan Henrike Knörr zena ere omendu zuten,
bere familia bertan zela. Jose Luis Lizundia Euskaltzaindiko diruzainak eta
José Antonio Pascual Espainiako Errege Akademiako zuzendariordeak ekarri zuten gogora Henrike Knörr zena.
Bestalde, ekitaldian Euskaltzaindiko, Espainiako Errege Akademiako eta
Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko beste hainbat kide eta euskal ordez-

Euskera. 2012, 57, 1-2. 19-22. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 19

13/12/13 09:02

20

Euskara omendua Madrilen

kari politiko izan ziren. Bertaratutakoen artean hauek izan ziren: Lourdes
Auzmendi Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordea; Víctor García de la Concha, Cervantes Institutuko zuzendaria eta Espainiako
Errege Akademiako kide dena; Xabier Kintana, Andoni Sagarna, Andres
Iñigo eta Adolfo Arejita euskaltzainak; Mari Jose Olaziregi Etxepare Institutuko Euskara sustatzeko eta zabaltzeko zuzendaria; Manuel González Galiziako Akademiako kidea; Carlos Urquijo Espainiako Gobernuak EAEn
duen ordezkaria; Marcelino Oreja Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas delakoaren burua; eta euskal politikari ugari.
Poza adierazteaz gain, esker oneko hitzak izan zituzten ekitaldian parte
hartu zutenek. Orobat, euskara bizirik dagoela eta etorkizun oparoa duen
hizkuntza dela esan zuten, eta, beste hizkuntza guztiek bezala, pertsonen
arteko komunikazioa bideratzeko zein errazteko balio duela adierazi zen.
Jose Manuel Blecuak ongietorria eman zien bertaratu ziren guztiei, eta
ekitaldian izan ziren lau akademiak –berak zuzentzen duen RAE, Euskaltzaindia, Real Academia Galega eta Institut d’Estudis Catalans– batera doazela esan zuen, «gure lau hizkuntzek» sortzen duten ardurak baturik.
Arantza Quirogak euskarak etorkizuna duela adierazi zuen, eta «inposizioa»ren kontra jo zuen jarraian. Euskara babestu behar da, bere hitzetan,
eta, horretarako «politikatik urruntzea da babesteko modurik onena».
Aizpea Goenagak irakurri zituen Madrilen egoterik izan ez zuen Blanca
Urgell Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuaren hitzak. Euskararen historiari buruz zenbait zertzelada eman ostean, euskara bizirik dagoela esan
zuen, euskal gizarteak garai berrietan premia berriei egokitzeko beti erakutsi
duen ahalmenari esker. Espainian, Estatuko hizkuntzak ezagutu ahal izateko, bideak zabal daitezen eskatu zuen, eta Espainiako irrati eta telebistan
Estatuko hizkuntzak entzun daitezen eskatu. «Euskara ez da harresia, zubia
baizik» baieztatu zuen.
Ezin aproposagoa iruditu zitzaion Andres Urrutia euskaltzainburuari
Henrike Knörr euskaltzain oso zena omentzeko aukeratu zen testuingurua,
«hizkuntzen eta kulturen arteko elkarlanaren bultzatzaile sutsua izan baitzen». Akademiaren xede nagusia «hizkuntza arautzeaz batera, euskararen
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beraren erabilera sustatzea» dela nabarmendu zuen. Euskararen lurraldean,
instituzionalki lurralde zatitua, Akademiaren helburuak betetzeko behar
diren oinarriak hauek dira, euskaltzainburuaren ustez: hizkuntza-politikan
eskumenak dituzten erakundeekiko elkarlana, baita gizarte eragileekikoa
ere. Era berean, beste akademiekiko harremana, teknologia berrien garapena, eta Euskaltzaindiaren kudeaketa zerbitzu publikora bideratzea ezinbestekotzat jo ziren.
Urrutiak Europako hizkuntzarik zaharrenaren irudi berria erakutsi nahi
izan zuen, «ideologia politikoak baldintzatu gabea, Euskal Herrian eta baita
Euskal Herritik kanpo ere gizartea kohesionatzeko ahalmen handia duena».
José María Urkiak euskara etorkizuneko hizkuntza dela esan zuen, bai eta
leku guztietara zabaldu behar dela ere. Gaur egun Espainiako agintean direnek, eta etorkizunean izango direnek ere, eredugarriak izan beharko lukete, bere ustez, euskarari babesa eta maitasuna erakusteko orduan.
Xosé Luis Méndezek ere euskara etengabeko aurrerapen prozesuan dagoen hizkuntza dela esan zuen, eta espainiar estatua eleanitza dela gogora
ekarri zuen.
Joan Argenterrek, azkenean, hizkuntza guztiek dimentsio publikoa dutela esan zuen. Hala ere, Antonio Machado olerkariaren hitzak ekarri zituen
gogora, poetak esaten baitzuen gauzarik intimoena unibertsalena ere badela. Norberaren hizkuntza –esan zuen– benetan gauza intimoa da, baina baita ere unibertsala, eta besteekiko komunikazioa bideratzeaz gain, gu geu
izateko ere balio du, bakar-bakarrik garen eremu propio horretatik abiatuta,
gauza berriak sor ditzakegu-eta. «Hauxe da –esan zuen– euskal hizkuntzaren zein beste edozein hizkuntzaren kasuan, dugun erronka».

Henrike Knörri omenaldia
Ondoren, Henrike Knörr zena omendu zuten. Jose Luis Lizundia Euskaltzaindiko diruzainak eta José Antonio Pascual Espainiako Errege Akademiako zuzendariordeak ekarri zuten gogora Henrike Knörr zena.
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Henrike Knörrek Euskaltzaindiarekin izan zuen lotura estuaz hitz egin
zuen Jose Luis Lizundiak. Hala, Euskaltzaindiaren barruan, kargu gehien
izan duen pertsona izan dela adierazi zuen: Arabako ordezkari, hiru aldiz
izana; diruzain (1983-1986); Jagon sailburu (1989-1994); idazkari (19921996) buruorde (1997-2003); Iker sailburu (2004-2008). «Beraz –esan du
Lizundiak– Euskaltzaindiaren barruan, kargu recordman-a izan dugu Knörr
jauna». Kargu guztietan erakutsi zuen prestutasuna goraipatu zuen Lizundiak, eta ondokoa azpimarratu: gainerako erakunde eta eragileekin harremanak egiteko erakusten zuen erraztasuna.
Jose Ignacio Wert Espainiako Gobernuko Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko ministroak itxi zuen ekitaldia.
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Henrike Knörr Borràsen omenez
Lizundia Askondo, Jose Luis
Euskaltzain osoa

Bigarrenez tokatzen zait José Antonio Pascual RAE-Real Academia
Española-ko kidearekin gure Henrike Knörr zenaren omenaldi baten
partaide izatea. Lehendabizikoa, 2009ko maiatzaren 5ean, Euskal Herriko
Unibertsitateko Arabako Campusean eta, bigarrenez, hemen, RAEko
egoitzan. Lan banaketan, niri Henrike eta Euskaltzaindia omen dagozkit eta
horra lotuko naiz.
Es para mí un honor participar en estas Jornadas «Euskarari gorazarrea/
Euskera, una lengua con futuro» y, más concretamente en esta sede académica en la que antes de mi jubilación y en mi condición de vicesecretario
-gerente estuve en más de una ocasión, interesándome o gestionando en
asuntos de interés mutuo.
Hoy, sin embargo, coincido de nuevo con mi viejo amigo José Antonio
Pascual en un quehacer común, rendirle un sencillo homenaje al académico de número de la Real Academia de la Lengua Vasca–Euskaltzaindia
Henrike Knörr Borràs. Ya lo hicimos en mayo de 2009 en la Universidad
del País Vasco. Por lo que a mi respecta, me centraré en su labor en nuestra
institución académica.
Si no me equivoco, Henrike Knörr ha sido el académico que más cargos
ha ocupado en Euskaltzaindia: delegado de Álava, presidente de la Comisión de Onomástica, tesorero, director de la Sección Tutelar, secretario de
la institución, vicepresidente, director de la Sección de Investigación. Es
decir, siete cargos, que los he enumerado cronológicamente, no jerárquica-
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mente. Le superó a Juan San Martín que llegó a tener seis. Es de momento,
el recordman.

Delegado de Álava
En el particular organigrama de Euskaltzaindia las delegaciones territoriales cumplen unos cometidos importantes que están recogidos en el artículo 16 de sus Estatutos (Real Decreto 573/1976, de 26 de febrero, por el
que se reconoce a la Academia de la Lengua Vasca bajo la denominación
de Real Academia de la Lengua Vasca–Euskaltzaindia) y que dice así:
«Podrán establecerse Delegaciones en las distintas capitales de provincia».
El Reglamento Interior desarrolla en sus artículos 37, 38 y 39 sus funciones
que podíamos resumir en atender a los fines de la Sección Tutelar, relacionarse con las instituciones o administraciones públicas, a las consultas de
los ciudadanos y la coordinación de las comisiones o proyectos residenciados en la Delegación. La primera vez que ocupó el cargo de delegado en
Álava fue el año 1975, cargo que alternó en otras dos ocasiones con Manu
Ruiz Urrestarazu y Patxi Goenaga. Su labor al frente de esta Delegación se
extendió a toda la provincia alavesa, a sus ayuntamientos y concejos, si
bien, como es de comprender, la actividad más importante se centró en la
capital y la relación expresa con la Diputación Foral.
Pero ya, antes, concretamente el año 1973 se había estrenado Henrike
Knörr en nuestro boletín Euskera con un trabajo sobre testimonios de la
presencia de la lengua vasca en la cuenca alavesa del Ega, en el siglo xix. Y
el 17 de julio de 1975 con motivo de la entrega de los nombramientos de
académicos correspondientes, en el ayuntamiento alavés de Okendo fue el
único que aprovechó la ocasión para leer una comunicación sobre Ullibarri
Galíndez, un vascófilo hijo de la localidad y uno de los políticos precursores
de la Academia a comienzos del xix. En el homenaje póstumo que, en enero, Euskaltzaindia dedica a los académicos numerarios, eméritos, correspondientes y honorarios fallecidos el año anterior me pude explayar con más
detalle, tanto en esta tarea, como en las siguientes.
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Onomástica
El 19 de abril de 1974 comenzó su andadura en la Comisión de Onomástica con un trabajo que publicamos conjuntamente y denominado: Herri eta
herritaren izendegia (Nomenclátor de localidades y sus gentilicios). En su
amplia bibliografía se pueden encontrar los numerosos artículos y trabajos
de investigación en esta materia, siendo, seguramente uno de los más prolijos. Al dejar la presidencia de la comisión el profesor Luis Mitxelena el año
1975, tomó dicho cargo en el que continuó hasta el año 2001, pasando el
testigo a Andrés Iñigo, pero siguiendo como vocal. Es más, el mes anterior
a su fallecimiento participó a la mañana en la reunión de la comisión, aunque, a nuestra insistencia una compañera le llevó a casa –estábamos a 40
kilómetros, en Altsasu– puesto que estaba en una fase muy avanzada de su
grave enfermedad. Habiendo sido secretario, en ambas presidencias de comisión, puedo testificar su gran y meritoria labor. Destacaría el Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle Entitateen Izendegia / Nomenclátor de Entidades
de Población de la Comunidad Autónoma Vasca. Vitoria-Gasteiz: Gobierno
Vasco-Euskaltzaindia, 1986; Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor
Euskérico de Navarra. Pamplona/Iruñea: Gobierno de Navarra-Euskaltzaindia, 1990 y Euskal Deituren Izendegia / Nomenclátor de Apellidos Vascos. Madrid: Ministerio de Justicia-Euskaltzaindia, Boletín Oficial del Estado, 1998.
Tres publicaciones muy importantes en la tarea de investigación y normativización del euskera. Subrayaría, asimismo, su participación con ponencias
y comunicaciones en numerosos congresos y simposios de esta disciplina,
por ejemplo en los ICOS (congresos internacionales de onomástica) celebrados en 1993, en Tréveris; 1996, en Aberdeen; en 1999, en Santiago de
Compostela; en 2002, en Uppsala; en 2005, en Pisa y, si le hubiera dado
tiempo, en verano de 2008, hubiera ido a la XXIII ICOS a Toronto. Murió
en abril, pero ya tenía pensado el tema de su comunicación. Conjuntamente organizamos, bajo el patrocinio de la Comisión del V Centenario y del
Basque Studies Program de la Universidad de Nevada, el congreso Onomástica Vasca en América, el año 1992, en el campus de Reno.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 23-27. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 25

13/12/13 09:02

26

Lizundia Askondo, J.L.: Henrike Knörr Borràsen omenez

Tesorero
Henrike comentaba en más de una ocasión la anedocta de su madre Teresa Borràs, refiriéndose a dos de sus doce hijos: «Éste, Henrike, es el intelectual; éste, Román (el empresario), el inteligente». Pues bien, Henrike, además
de un gran intelectual, era también muy inteligente, ya que sabiendo de sus
limitaciones como economista, al ser nombrado miembro de la Junta de Gobierno en su calidad de tesorero, creó una comisión asesora Ekonomia Batzordea (Comisión de Economía) en la que participaban economistas, expertos en
recursos humanos y un letrado. Fruto de ello fue la relación permanente con
técnicos de las administraciones públicas (estatales, autonómicas y forales)
que dejó preparado el primer convenio general conjunto con las cinco administraciones públicas de nuestro ámbito territorial de acción (Gobierno Vasco, Gobierno-Diputación Foral de Navarra y las otras tres diputaciones forales), la primera valoración de los puestos de trabajo de la institución, etc.

Sección tutelar
Henrike fue el director de la Sección Tutelar durante tres bienios, desde
1989 a 1994. Se preocupó, tanto del seguimiento que diferentes instituciones
y administraciones hacían en pro del euskera, de su promoción o normalización, como colaborando con ellas. En aras a la brevedad exigida, citaré dos
ejemplos. Abrió una línea de asesoramiento con la Delegación del Gobierno
de España en el País Vasco y, habiéndonos citado el presidente de las Juntas
Generales de Álava a una comparecencia en una ponencia o comisión especial de la cámara foral sobre un estudio sociolingüístico de la provincia, presentamos un trabajo conjunto, nuestro actual presidente Andrés Urrutia, el
delegado Manuel Ruiz Urrestarazu, Henrike y el que suscribe.

Secretario
El cargo de secretario de la institución lo ejerció desde el año 1993 a
1996. No fueron, tampoco, años fáciles para Euskaltzaindia, con una deli-
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cada situación económica y en la que Henrike colaboró decisivamente con
el tesorero José Antonio Arana, como con la vicesecretaría-gerencia, utilizando sus numerosos contactos en diferentes ámbitos. Supo dar, por otra
parte, a este cargo, el segundo en importancia en la Academia, la relevancia
debida, tanto a nivel interno, como externo. No puedo dar, por la premura
del tiempo, numerosos detalles que conservo.

Vicepresidente
En el período 1997-2004, «ascendió», protocolariamente, al cargo de vicepresidente, siendo presidente Jean Haritschelhar, llevando, dignamente, la representación de éste, en numerosas ocasiones. Era nuestro mejor «embajador».
Podía dar numerosos testimonios y, no solamente en esta Villa y Corte, sino en
Barcelona, Santiago de Compostela, Bruselas, Lyon, Alemania, Escocia, etc.

Sección de investigación
Por último, el cuatrienio 2005-2008, tomó a su cargo la dirección de la
Sección de Investigación, en la que se encuadran las cinco comisiones permanentes de Lexicografía, Gramática, Dialectología, Onomástica y Literatura. Presentó, tanto, el año 2005, en las XIV Barne Jardunaldiak (Jornadas
Internas), en Argomaiz, para el bienio entrante; como en 2007, en la XV
edición de las mismas, en Etxalar, para el siguiente, numerosas iniciativas
en materias de investigación en las comisiones, entre ellas el Congreso de
las Lenguas Pirenáicas, celebrado en Pamplona en octubre de 2008. Congreso, en el que no pudo participar, a pesar de que fue el principal impulsor.
Tampoco pudo terminar su mandato, ya que falleció el 30 de abril de 2008.
Seguro, que de haber sobrevivido, con éste o con cualquier otro cargo, hubiese presentado, en nuestras XVI Jornadas Internas, que se celebraron junto al santuario de Urkiola –precisamente, allí donde iniciamos nuestra relación profesional y amistad personal el año 1971– nuevas y numerosas
iniciativas en pro del euskera y de su academia de la lengua.
Madrilen, 2012ko martxoaren 14an
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Endrike Knörr In memoriam
Pascual, José Antonio
Real Academia Española

De la emoción que sintió Endrique Knörr el día en que conoció a Pedro
Yrizar me habló su hijo Íñigo, explicándome que nuestro común amigo veía
en aquel apretón de manos con que le recibió su padre el encuentro con un
pasado distante y en alguna medida mítico, que lo enlazaba con uno de los
más antiguos eslabones que conforman la ya larga cadena de estudiosos
sobre el eusquera, el príncipe Bonaparte. En ese recio pilar de vascófilos y
vascólogos que empieza con él y llega hasta nuestros días se sustenta el conocimiento científico de vuestra lengua –nuestra lengua, si me lo permiten–, que no se ha convertido así en esa venerable reliquia a la que don
Miguel de Unamuno le auguró, en los Juegos florales de 1901, una pronta
desaparición. Se trata, por el contrario, de un idioma que dispone de unos
instrumentos de estudio que han permitido su normativización y consiguientemente su enseñanza reglada y de cuyo conocimiento científico sacamos hoy gran provecho filólogos y lingüistas. Aquel saludo entre Endrike
Knörr y Pedro Yrizar fue tan revelador como el encuentro que tuvo un Joan
Coromines, todavía adolescente, un día en que caminando con su padre,
conoció a Pompeu Fabra. Ese día se insertó mi maestro –tal y como me
contó él– en esa larga serie de personas que han convertido al catalán en la
admirable lengua de cultura que es en la actualidad.
Ocasiones como estas dejan de pertenecer al dominio de lo convencional
para convertirse en claves interpretativas de la historia de una persona y
hasta de la Historia a secas. Esa emoción que sentía un Endrique Knörr al
verse a sí mismo como un modesto eslabón dentro de una cadena de tantos
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esforzados vascólogos hacía latir en sus venas los pulsos de una lengua que
se negó a que la enterraran –era la propuesta de don Miguel de Unamuno–
«santamente, con dignos funerales, embalsamad[a] en ciencia». Para ello,
no le falto a Endrike, en su opción de euskaldunberri, ese amor que nace de
las razones del corazón, pero de las de la mente también. Amor que compartió con otros maestros suyos y míos: particularmente con Luis Michelena, quien supo añadir a la sólida formación filosófica del joven Knörr aquellos instrumentos lingüísticos y filológicos que le iban a permitir acercarse
al estudio del vasco. Pienso que el impaciente Michelena debió someter no
pocas veces al impecable y ponderado Knörr a esa tortura a la que los maestros someten a sus discípulos en aquellas ocasiones en que entienden que
dedican menos esfuerzo a su investigación del que debieran. El hecho es que
el magisterio de Michelena algo debió influir para que Enrique se convirtiera en un reputado lexicógrafo –para muestra me basta con referirme a su
tesis doctoral sobre el diccionario de Maurice Harriet– y que se convirtiera
en un referente para el conocimiento de la toponimia relacionada con el
eusquera del pasado y del presente. No fue la toponimia el único camino
por el que deambuló nuestro filólogo; otros muchos los recorrió, con tanta
pasión como cuidado, referentes a la Filología vasca, que van desde la sintaxis a la historia de la lengua, del estudio de los textos a la dialectología y
a la archivística. Tuvo incluso algunas incursiones en el campo del español,
preferentemente en el terreno del léxico: en uno de sus últimos artículos,
aparecido después de haber fallecido, en el Boletín de nuestra Academia se
dan pistas decisivas para poder historiar adecuadamente en el Diccionario
histórico del español la recepción de una voz en el español del País Vasco. Es
una contribución más, entre otras varias dedicadas a los préstamos del vasco al castellano así como de los del latín y de los romances al eusquera.
Si me refería a la desazón que pudo tener el maestro Michelena con su
joven discípulo es porque aquel sabía que algunas de las tareas alejaban a
Endrike del estudio e interpretación de los datos. La investigación era ciertamente una parte importante de su proyecto profesional, pero ello no le
hizo olvidar que en aquella universidad vasca recién creada, que lo acogió
muy pronto, era imprescindible realizar un gran esfuerzo para hacerla creí-
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ble hacia afuera, pero hacia adentro también, si el diagnóstico de Michelena era correcto:
Solo quiero advertir que un pueblo que deja enteramente en manos extrañas –y nosotros lo veníamos haciendo en mayor o menor
medida desde hace mucho tiempo– la educación de sus hijos está
irremisiblemente condenado si la Divina Providencia no extiende un
dedo milagroso.

El joven vicerrector al que yo conocí en aquellos primeros tiempos de la
Universidad vasca no confió en la Providencia para presentarnos la imagen
de una universidad dinámica y moderna. Recurrió a su esfuerzo, unido a
una impecable educación, diplomacia y cordialidad. No tasaba el tiempo
para servir a la universidad ni se le desvaía la sonrisa para aguantar las ocurrencias de tantos como podíamos llegar a creer que bastaba con sembrar
ideas para que estas germinaran por sí solas. Poner el hombro en el incipiente Estudio vasco –y hacerlo además en el campus que, no por casualidad, se
había creado en Álava– era en aquellos momentos la tarea más urgente de
cuantas urgentes había que afrontar a diario. Poner en marcha en los años
ochenta una nueva universidad exigía un esfuerzo nacido de la generosidad
y de la inteligencia, pero que obligaba también a contar con una capacidad
de convencer que solo puede tener quien está profundamente convencido
de sus ideas.
Pero Endrike no fue solo un gestor importante de su universidad, sino un
intermediario privilegiado entre personas que fueron referentes en el dominio de la Lingüística y de la Filología, como Joan Coromines o Antonio
Tovar, que buscaron su mediación por ver si se lograba convencer a Michelena de la necesidad de poner en marcha el diccionario etimológico del
eusquera. No es el momento de explicar por qué mi añorado amigo y yo no
logramos convencer al gran filólogo vasco de la oportunidad de velar las
armas etimológicas en esta lengua, dadas las graves dificultades que existían
en este terreno; pero de aquel proyecto finalmente no emprendido surgieron otros en la lexicografía que hacen que el vasco sea en la actualidad una
lengua relevante en el campo de la lexicografía. Esa misma actitud de mediación la tuvo con los vascólogos, como es el caso de Odón de Apraiz o de
José Miguel Barandiarán, o del ya mentado Pedro de Yrizar y de muchos
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más, sin que importara la lejanía que los separaba –por la época en que vivieron o por la distintas formas de exilio que les tocó padecer–, como es el
caso de Federico Baraibar, Justo Garate o Julio de Urquijo.
Esta capacidad catalizadora de Endrike con los de dentro la extiende a
ese ancho mundo que recorrió buscando las huellas de lo vasco, amparado
en su capacidad de desenvolverse en todas las lenguas que a uno le hubiera
gustado hablar –latín incluido–, sin perder la humildad de quien pretendía
pasar por un erudito de provincias. Un erudito movido por la curiosidad de
una persona del Renacimiento, a la vez que por los conocimientos de un
ilustrado que había entendido como nadie la importancia que tiene la convivencia entre las lenguas. Su mera presencia en muchos actos de nuestra
Academia Española servía para explicarnos a sus colegas y amigos su idea
de que difícilmente se puede amar a la propia lengua si no se está dispuesto
a amar a las demás, aparte de prevenirnos sobre la absurda forma de suicidio
que supone para una lengua –para cualquiera de ellas– aislarse de las demás.
Era lo que entendí que me explicaba con su sonrisa y su aplauso a mi intervención, aquí en este mismo lugar, aquel día en que ingresé en la Academia
Española y me referí de refilón, como he vuelto a hacerlo hoy, a mi lengua
y a mis lenguas.
Otro día, tiempo después –bien situado en el calendario de mi tristeza–
estando con algunos amigos en Vitoria, tuvo Endrike la deferencia de sumarse a cenar con todos nosotros. Me di cuenta de que trataba de decirme
algo. Al final me explicó con toda naturalidad su enfermedad. Hubo luego
alguna comunicación más entre nosotros. Como si yo hubiera querido conjurar el mal con el silencio, no le pregunté nunca por su salud a él ni a nadie.
Una sibilina nota de su hija diciendo que no podía asistir a un acto importante de nuestra Academia me bastó para temer que pudiera estar a punto
de ocurrir algo muy grave.
Y, en efecto, ocurrió lo no deseado, pero ha ocurrido también que sus
colegas y amigos notamos el peso de su ausencia. Ha ocurrido además que
el hueco que ha dejado sigue lleno de su media y cortés sonrisa y de su limpia mirada de miope ilustrado. Ha ocurrido incluso que hemos aprendido
de nuestro buen amigo a entender con claridad la importancia que tiene
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amparar las palabras con el comportamiento. El de Endrike Knörr, pocas
veces tenso, nunca suspicaz, jamás rencoroso con nadie, ha servido para
romper unas cuantas barreras, de forma que hoy me siento yo como se sentía él con Pedro de Yrizar, enlazado a través de su figura con el pasado, pero
además con un porvenir para nuestras lenguas que quisiera que fuera esperanzador.
Termino. El apresuramiento no me ha despojado de la pasión por mostrar
algunos jirones de la vida pública o, si se prefiere, profesional de Endrike
Knörr, uno de los mejores embajadores que ha tenido el vasco en nuestro
ancho mundo. Cuando el tiempo con su implacable caminar vaya difuminando su memoria, esta permanecerá en los genes de las palabras de nuestras lenguas por las que tanto ha trabajado.
No es pequeña la herencia que nos ha dejado Endrike Knörr.
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El Proceso de actualización de la lengua
vasca: evolución, situación actual y retos
Urrutia, Andres
Euskaltzaindia

El título propuesto me permite abordar el tema del euskera, visto desde
una perspectiva básica, desde sus características fundamentales como lengua, hasta su utilización social, para intentar descubrir, a través de una serie
de pinceladas, algunos datos de trascendencia en la realidad del euskera y
su presencia en nuestra sociedad, además de su futuro entre nosotros.
Vaya por delante que mi enfoque no es ni puede ser otro que quien analiza la lengua vasca desde la atalaya que le da una institución como Euskal
tzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca, que, sin tener dependencia
pública alguna, es una institución consultiva oficial que tiene por objeto
tanto la investigación en torno a la lengua vasca como la promoción de su
uso, y la formulación de sus mecanismos de estandarización.

1. El euskera, una lengua singular
La primera de las precisiones que cabe hacer acerca del euskera es su
naturaleza singular en el contexto de la Europa Occidental. Su singularidad
se deriva de una serie de características:
1.1. Su origen. Todavía hoy es una incógnita, si bien en mi opinión, cada
vez gana más terreno la hipótesis de lo autóctono de la lengua del país y su
ubicación en este territorio desde una época remota. Pero no olvidemos
también que es ese origen el que a veces nos hace dejar de pensar en la
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realidad actual de la lengua vasca, por lo que, más allá de las innumerables
obras que aparecen de uno u otro sesgo sobre orígenes más o menos fantásticos, o sobre parentescos más o menos fiables del euskera, la investigación
en este campo va poco a poco consolidándose y estableciendo que los procesos vgr. de colonización romana suponen una interactividad importante
entre la lengua vasca y la latina que deja sus huellas desde fechas muy
tempranas en el euskera.
Son precisamente la toponimia y la arqueología las que de forma gradual
y con el auxilio de otras ciencias van desgranando los puntos en los que esos
elementos se han ido desarrollando a lo largo de la historia, sin desdeñar los
factores culturales e incluso biológicos.
1.2. Sus rasgos morfológicos y sintácticos, su vocabulario, que hacen,
que, sin desdecir el contacto con las otras lenguas que le han rodeado y del
que ha tomado diferentes préstamos y calcos lingüísticos, podamos afirmar
que se trata de una lengua sin relación con las románicas que le rodean y
con una gran distancia lingüística con ellas.
Y éste ha sido precisamente otro de los hechos que una y otra vez han
llamado la atención de los vascólogos de dentro y fuera del País Vasco.
¿Cómo es posible que una lengua de unas características tan alejadas a las
que le rodean pudiera sobrevivir cuando otras mucho más potentes quedaron aplastadas por el peso de la historia?
Lo cierto es que una comparación de este tipo con las lenguas europeas
se ha intentado desde diferentes ángulos, tanto con las lenguas caucásicas,
como con las viejas lenguas indoeuropeas. Pero en ningún caso los resultados han sido concluyentes. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que
el contacto con la lengua latina y las posteriores romances, ha tenido una
influencia decisiva en la evolución posterior del euskera, y en su supervivencia a la hora de adaptarse a las nuevas realidades lingüísticas del territorio vasco.
1.3. Es una lengua singular formada por el aporte de los diferentes dialectos territoriales, dialectos de gran vigor histórico y que han dado lugar
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durante los últimos cuatro siglos a auténticas «literaturas» que han confluido finalmente en la lengua estandarizada.
Dos temas son aquí de atención:
1.3.1. El primero acerca de si hubo un euskera único del que luego surgieron los dialectos o bien fueron varios los dialectos, relacionados entre sí,
los que conformaron la realidad de esa lengua complex, el euskera. Los defensores de ésta última teoría veían las posibles variables en el vizcaíno de
un lado, y en el resto de los dialectos por otro. Hoy, tanto la gramática como
la morfología y el léxico inclinan a pensar, como lo expuso Koldo Mitxelena, el gran lingüista vasco, que existió un protoeuskera de estructura única
que luego, con el paso del tiempo, tuvo su desarrollo en los diferentes dialectos hoy existentes.
1.3.2. El segundo nace del hecho de que la convergencia de esos dialectos se ha acelerado en el empleo escrito de la lengua durante estos cuarenta años, los que cumple precisamente la propuesta de estándar que Euskaltzaindia lanzó el año 1968 en Aránzazu y a la que luego me referiré más en
extenso.
1.4. Su historia. En efecto, la lengua vasca tiene una historia en la que
ha convivido territorialmente con lenguas vecinas diferentes: el latín, el
gascón, el francés, el castellano, el romance navarro… y con regímenes
políticos y administrativos muy distintos, desde la época foral hasta la actual, en una situación a caballo entre España y Francia, y con un estatus de
cooficialidad actual con la lengua castellana en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y parte de la Comunidad Foral de Navarra.
Esa historia es la que nos hace ver que el euskera ha tenido distintos
modos de vida que han ido desde el Reino de Navarra en la que era una
lengua en concurrencia con el romance navarro o el castellano, pasando por
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en donde el bilingüismo, sobre todo el social,
con la lengua castellana es muy antiguo, y llegando a Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa, donde la relación con la lengua gascona primero, y la lengua
francesa hoy en día, son algo arraigado.
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En ningún caso y con la excepción del Estatuto de Autonomía de la Segunda República española en la época de la guerra civil y la actual etapa
constitucional, la lengua vasca llegó a gozar de oficialidad, si bien es cierto
que históricamente el reino protestante de Baja Navarra la aceptó como
lengua de predicación y traducción del Nuevo Testamento en el siglo xvii,
y que la propia Revolución Francesa, a finales del siglo xviii o las Juntas
Generales de Bizkaia en el siglo xix dotaron de una cierta oficialidad y vida
pública al euskera, siempre desde la perspectiva de la traducción textual del
francés o el castellano al euskera.
Contrasta esta realidad con el empleo y utilización corriente de la lengua
a nivel oral entre el pueblo llano monolingüe en euskera en prácticamente
su totalidad hasta el siglo xix y la contraposición entre una literatura popular oral en euskera de gran vigor, y una literatura culta mucho menos esplendorosa y centrada hasta hace poco básicamente en lo religioso.

2. El euskera, una lengua en sociedad
Las características anteriores, por generales, si bien nos describen de forma sucinta la historia del euskera, no nos deben hacer olvidar que el euskera es una lengua viva, y, como tal, un fenómeno social incardinado en la
sociedad que nos rodea y que recibe de ésta su fuerza y vigor.
Así, la primera constatación, por obvia, no es menos importante: es evidente que el euskera hoy en día tiene desde el punto de vista social una
situación complicada tanto respecto de su utilización práctica como de su
estandarización, en una sociedad a su vez tan compleja y sofisticada como
es la del País Vasco.
2.1. Respecto de su utilización, las cifras demuestran claramente el esfuerzo que éstos últimos años se están llevando a cabo por las políticas públicas de promoción de la lengua, aunque aún es evidente la distancia entre
las cifras de utilización oficial de las encuestas y la utilización real por los
hablantes.
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Me limitaré a la reciente encuesta de utilización de la lengua vasca realizada por el Clúster de Sociolingüística del País Vasco sobre una muestra
de 185.316 personas de toda Euskal Herria1:
Las conclusiones son las siguientes:
– La lengua vasca cada vez se utiliza más en Euskal Herria. Aproximadamente un 14,2% de las conversaciones se hacen en euskera.
1
Amonarriz, K. (2007): «2006ko hizkuntzen kale-erabileraren neurketa: aurreikuspenak eta
emaitzak». Kale neurketaren V. neurketa. 2006. Emaitzak, azterketak, gogoetak. BAT
SOZIOLINGUISTIKA ALDIZKARIA (Hizkuntza Normalkuntza eta glotopolitika aldizkaria).
64. zk. 45. or.:

Honako hauek dira 2006ko hizkuntzen kale-erabileraren neurketatik ateratako emaitza nagusienak:
• E
 uskara gero eta gehiago erabiltzen da Euskal Herrian. 2006an Euskal Herriko elkarrizketen %14,2
euskaraz izan dira.
• Euskararen erabilera, oraindik ere, guztiz minoritarioa da euskal gizartearen eremu eta jendarte gehienetan.
• Erabileraren hazkundea motela da; 17 urtetan 3,4 puntu.
• Azken neurketaldiak hazkunde-erritmoa bizitu egin du, nahiz eta ez iritsi lehen 3 neurketaldien arteko
hazkunde-erritmoetara.
• Herrialdeen arabera:
– Gipuzkoak euskararen erabileraren etengabeko hobekuntzarekin jarraitu du, %33ra heldu delarik.
– Arabak lehen aldiz hobetu du modu nabarmenean kaleko erabilera (%4,7).
– Nafarroa eta Bizkaiko erabilera-proportzioak egonkortu egin dira. Nafarroan %6-7 inguruan eta
Bizkaian %10-11 inguruan.
   – Iparraldean euskararen erabileraren galerak ez du etenik.
• Adin-taldeei dagokienez, hizkuntza normalizazio-prozesu batean egon daitekeen hurrenkerarik onena
lortu dute: zenbat eta gazteagoak izan, orduan eta euskararen erabilera altuagoa.
• Haurren artean handitu da gehien erabilera (%20,8), helduek ere puntu batean hobetu dute (%12,3)
eta zaharrek etengabeko jaitsieran darraite (%10,6). Gazteen artean, berriz, ez da hobekuntza nabarmenik gertatu, aurreko neurketaldiko ia proportzio bera lortu dutelarik (%13,8).
• Euskara, gaztelania edo frantsesa ez diren hizkuntzen erabilera %2,3koa da.
• Emakumezkoek gizonezkoek baino erabilera-tasa hobeak azaldu dituzte sistematikoki.
• Elkarrizketetan haurrak tarteko direnean euskara gehiago erabiltzen da haurrik ez dagoenean baino,
nahiz eta zonalderik erdaldunetan haurrak bakarrik daudenean erabilera nabarmen jaisten den.
• 10.000 eta 25.000 mila biztanle arteko herrietan egiten da euskara gehien (%26,9) eta ondoren herri
txikietan (<5.000 biztanle). Herriak zenbat eta handiagoak izan, ordea, euskararen erabileraren
hazkunde-erritmoa orduan eta handiagoa.
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– En diecisiete años, esa utilización ha subido en 3,4 puntos.
– Por territorios, Gipuzkoa muestra el mejor papel con una mejora continua del 33%.
– Araba también tiene una mejora del 4,7%.
– Bizkaia y Nafarroa están estabilizadas en torno al 10-11% y 6-7%.
– Por edades mejoran los niños y adultos, bajan las personas de tercera
edad y se mantienen los jóvenes.
El empleo de la lengua es, además, otro elemento de desequilibrio entre
los diferentes territorios de lengua vasca, ya que el 50% de Gipuzkoa queda reducido a una mitad en Bizkaia, y a un 10% en Araba, Nafarroa o
Iparralde.
Esta utilización, sin embargo, no es óbice para que estos últimos años, al
amparo de la cooficialidad del euskera en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y Comunidad Foral de Navarra, aunque en ésta haya sido muchos
más limitada territorialmente, hayan surgido una serie de sectores, recogidos específicamente en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, que han experimentado un gran crecimiento en la utilización del euskera, al menos a nivel textual. Me refiero a la
Administración Pública, la enseñanza y los medios de comunicación. Y no
me olvido, desde luego, del mundo socioeconómico, el tiempo libre o las
tecnologías de la información y la comunicación, todo ello basándose en
principios tan importantes, desde el punto de vista de la política lingüística,
como son el de cooficialidad, territorialidad, derecho al uso de la lengua, no
discriminación por razón de la misma y normalización de su situación.
Estamos, por tanto, ante un panorama que presenta una implicación
cada vez mayor de los poderes públicos en la promoción del euskera en
distintos ámbitos de la vida social y una utilización social, a su vez, que no
acaba de despegar del todo.
2.2. Además para poder acceder a estas funciones y ámbitos, normales
en una sociedad moderna, el euskera necesita, como lengua, superar una
serie de barreras como lo son su falta de utilización histórica en los sectores
especializados de la sociedad, la ausencia de una herramienta lingüística
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común a todos los vascos que, por encima de las diferencias dialectales,
permita tener un marco de referencia compartido por todos, marco de referencia que, además, sea la infraestructura mínima necesaria para responder
a las necesidades de una sociedad actual.
Me refiero al proceso de unificación y estandarización de la lengua vasca,
proceso que se inicia en 1918-1919 al crearse Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca, creación que es a su vez consecuencia del Congreso de Estudios Vascos de 1918 y que supone un formidable paso adelante
en la institucionalización de la lengua vasca. Es precisamente Euskaltzaindia, la que, tras la fase de prohibiciones y catacumbas de la posguerra, comienza en 1968 un proceso de convergencia de la lengua vasca, que se conocerá popularmente como «euskera batua», que, a pesar de los pesares,
continúa hoy en día, y que trata de definir unos criterios gramaticales, de
vocabulario, onomástica, toponimia, etc., en los que todos los vascos se
reconozcan a través de la lengua vasca. Tanto por su composición, con representantes de todos los territorios y dialectos vascos, como por sus trabajos en los campos reseñados, Euskaltzaindia continúa siendo, hoy en día, la
institución de referencia en materia de lengua vasca, reconocida ya oficialmente a través del Decreto 573/1976, de 26 de febrero, posteriormente
actualizado por los Reales Decretos 272/2000, de 25 de febrero y 750/2006,
de 16 de junio.
La creación de Euskaltzaindia, sin embargo, tuvo también otro objetivo,
que era la promoción del cultivo del euskera. Así lo hizo en los tiempos
duros del franquismo y lo continúa haciendo hoy en día, en que los poderes
públicos tienen ya una serie de políticas lingüísticas de promoción de la
lengua vasca, porque Euskaltzaindia entiende precisamente que esa actuación suya debe de realizarse teniendo en cuenta las realidades y exigencias
de cada uno de los territorios de la lengua vasca, realidades y exigencias que
son obviamente diferentes en cada uno de ellos.
Partiendo de esas diferentes realidades y teniendo claro que la lengua
vasca es una en su variedad, Euskaltzaindia propugna la unidad de la lengua
vasca como elemento cultural común a todos los territorios de lengua vasca,
unidad que desde luego no implica uniformidad forzada e impuesta.
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Hoy en día, por otra parte, Euskaltzaindia sabe que su labor se ha de
realizar en coordinación tanto con las administraciones públicas de los territorios de lengua vasca como con las instituciones de investigación y docencia del país, tales como las universidades o el conjunto de industrias de
la lengua que trabajan ya en campos que incluyen la formulación de terminologías y discursos especializados, corpus lingüísticos y otros, al albur de las
nuevas tecnologías y la sociedad de la información.
2.3. En alguna otra ocasión he afirmado que el reto del euskera, en esta
época de globalización es precisamente ése, el ascender desde los dialectos,
desde el día a día vital que enriquece el euskera, a la lengua unificada, y
ascender desde esta lengua unificada común a su utilización en los diferentes campos del saber y de la sociedad, ya que sólo así seremos capaces de que
el euskera tenga una presencia eficaz y significativa dentro de la sociedad
vasca.
2.4. Y éste es el camino también para lograr que el euskera tenga una
vitalidad y una visibilidad suficientes en esta sociedad, esto es, para que
pasemos en muchos casos, utilizando el símil de Quebec, de una sociedad
de traducción a una sociedad de expresión en lengua vasca.
Todos somos testigos de las dificultades que ello supone en un proceso
como el educativo, el profesional o el investigador, donde la introducción
de la lengua vasca plantea problemas como los de su utilización como lengua de trabajo, la creación de material escolar y de libros de referencia, y un
largo etcétera que en estos momentos constituyen precisamente la historia
que estamos haciendo y viviendo entre todos.
3. La normalización y la normativización de la lengua vasca
3.1. La normalización de la lengua vasca: pluralidad de territorios, pluralidad de objetivos: Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de
Navarra e Iparralde.
Una realidad evidente es que lo que históricamente hemos denominado
en euskera Euskal Herria o si se quiere, en castellano, Vasconia, compren-
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de tres realidades que comparten la lengua vasca pero que están organizadas política y administrativamente en tres espacios diferentes, dentro de
dos estados distintos y con una consideración absolutamente diversa del
euskera.
Su cooficialidad en la CAV junto con el castellano es además diferente
de la cooficialidad vigente en la Comunidad Foral de Navarra y contrasta
en ambos casos con la ausencia de reconocimiento oficial en los territorios
de Iparralde.
Las consecuencias jurídicas y sociales de este diferente estatus tienen
trascendencia a la hora de delimitar los perfiles que en cada territorio tienen
la legislación y las políticas lingüísticas.
Una primera aproximación contrapone así el objetivo de normalización
que se predica de la lengua vasca en la CAV con el simple uso de la lengua
que se pretende regular, restringido territorialmente además en el caso de
Navarra y con una simple actividad de fomento, sin estatus legal alguno,
que recientemente se está impulsando en Iparralde.
El euskera es, hoy, por lo tanto, una lengua con diferentes «velocidades»
ya que a la aparentemente mayor pujanza de la CAV en su promoción y
regulación y a las mayores limitaciones de Navarra, se une una situación
mucho más voluntarista en Iparralde. Es a veces esta situación la que nos
resulta difícil de comprender, cuando sólo juzgamos lo que nos rodea y
además lo hacemos o bien desde la óptica del exceso o bien desde la óptica
de la autosatisfacción, sin darnos cuenta de que tanto una como otra están
desenfocadas cuando tratamos de referirnos al papel social de una lengua
minoritaria y minorizada como el euskera.
Es también esa la conclusión que nos ha de llevar a huir de triunfalismos
fáciles y a intentar reforzar el papel de las instituciones culturales como
Euskaltzaindia, que, sin objetivos políticos, que lo son y muy legítimos, lucha por una mayor institucionalización del euskera, entendido éste como
una riqueza y patrimonio cultural de todos los territorios donde se utiliza,
así como en la diáspora.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 35-52. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 43

13/12/13 09:02

44

Urrutia, A.: El Proceso de actualización de la lengua vasca: evolución...

3.2. Los ámbitos de aplicación
El apartado anterior ya pone como condición necesaria para continuar el
fijar los ámbitos en los que el esfuerzo de estos últimos años ha sido más
significativo.
En la CAV, tras la ley de 1982, la administración, la enseñanza, los medios de comunicación, la política cultural y editorial y el mundo socioeconómico, junto con las nuevas tecnologías y el tiempo libre son los sectores
donde más ha incidido el trabajo de los poderes públicos a través de diferentes textos e informes, junto con líneas de actuación como el Plan General de Promoción del uso del euskera (1999) y las reflexiones mas recientes
del Consejo Asesor del Euskera.
En la Comunidad Foral de Navarra, la administración pública y la enseñanza junto con la actividad de fomento son los sectores de incidencia de
la ley de 1986.
Por último en Iparralde, la creación de la Oficina Pública de la Lengua
vasca en 2004, ha supuesto la toma en consideración, por primera vez, de
las administraciones públicas francesas, desde el estado hasta la región y el
departamento del euskera, a la hora de promover su presencia en los medios
de comunicación. Tiempo libre, publicaciones, toponimia, vida social, son
sectores de trabajo así como garantizar la transmisión familiar de la lengua
vasca. Ese es el resumen de su primer Proyecto de política lingüística formulado entre finales de 2006 y 2007 y de la actividad conjunta que en este
momento desarrolla junto con el Gobierno Vasco.
El panorama, parece, en principio ilusionante y en mi opinión sí lo es,
siempre que sepamos desarrollar estrategias capaces de hacernos valorizar
el euskera como un elemento cultural y de cohesión social importante, no
como un apartado más de nuestra sociedad, sino como un medio de expresión natural de ésta.
En este sentido me voy a referir posteriormente al ámbito socioeconómico más en extenso, ya que a mi juicio supone una piedra de toque importante en el futuro del euskera.
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3.3. La normativización de la lengua vasca: Euskaltzaindia
En todo este proceso, el euskera, además, está acumulando un capital
lingüístico propio muy importante en el mundo profesional. Me refiero a la
labor de creación de una terminología y un discurso propios del mundo
profesional, que afectan no sólo al proceso de formación e información de
esos agentes profesionales, sino a las características lingüísticas del mercado, a los condicionantes lingüísticos de la sociedad y, en definitiva, a la
creación de un mundo referencial propio, de un mundo autodefinido en
euskera, en el que se pueda utilizar la lengua vasca con carácter habitual.
En esta labor de creación de un discurso propio en euskera tiene gran
trascendencia una actuación más básica, pero imprescindible, como es la
que lleva a cabo, desde la perspectiva de la lengua general, EuskaltzaindiaReal Academia de la Lengua Vasca. Antes he comentado que esa labor de
Euskaltzaindia se centraba básicamente, en el caso de la estandarización de
la lengua, en la definición de un diccionario normalizado de la misma que
sirva de base para cualquier desarrollo posterior de la misma. Ese diccionario es, hoy por hoy, el Hiztegi Batua o Diccionario de la Lengua Unificada,
en el que Euskaltzaindia, como institución consultiva oficial en materia de
lengua vasca, conforme a lo establecido en el artículo 6.4 del Estatuto de
Autonomía vigente, ha recogido, en una primera redacción, 21.119 entradas, dentro de las cuales no faltan las entradas correspondientes al ámbito
económico y financiero.
La labor actual de Euskaltzaindia es, precisamente, la ampliación de ese
número de entradas hasta duplicarlas y, simultáneamente, dotar de definiciones adecuadas a las entradas ya establecidas en esa primera redacción
concluida el año 2000. He ahí una primera labor que es la base de posteriores desarrollos que permitan que la lengua vasca pueda ir generando un
léxico profesional adecuado a sus necesidades expresivas.
En este mismo sentido, deben citarse trabajos terminológicos como los
diccionarios de UZEI y ELHUYAR.
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3.4. Un repaso a estos últimos años: realizaciones de Euskaltzaindia
3.4.1. Elección del modelo de unificación. A la vista está que el modelo
escogido para el euskara fue el composicional, es decir, el formado a base de
diferentes componentes de cada uno de los diversos dialectos, y a ser posible, tratarlos diasistémicamente, decantándose por las estructuras lingüísticas más amplias.
Dicha elección ha recibido el beneplácito de casi todos y, asimismo, una
gran mayoría de la sociedad aprueba el esfuerzo hecho y que aún sigue haciendo Euskaltzaindia; desde que el euskara es oficial, la elección también
ha sido ratificada por las leyes.
Otra cuestión es sin duda el cultivo de la dialectología, tal y como lo ha
hecho Euskaltzaindia con su proyecto de EHHA o Atlas de los Lenguajes
Locales del Euskara, o la recomendación sobre cuándo se debe utilizar el
batua y cuándo los dialectos, tal y como hizo en Lezama (2004), con el reconocimiento del uso de diferentes registros lingüísticos (Norma 137 de
Euskaltzaindia).
3.4.2. Codificación
Repasemos brevemente sus campos de actuación:
Ortografía. Se ha hecho un esfuerzo básico. Aún faltan algunas cuestiones, como puede ser letra mayúscula/letra minúscula, o v/b, x/s, en términos
cultos principalmente.
Sintaxis. La Comisión de Gramática ha concluido la publicación de los
llamados EGLU (Primeros pasos de gramática vasca), y en los próximos
años habrán de darse más pasos para convertir en realidad la verdadera
gramática normativa del euskera.
Morfología. Están acabadas, en cierta medida, la declinación y composición de palabras, la sufijación y la prefijación. Sin embargo, aún está incompleto el trabajo de la comision LEF (Lexiko Egituren Finkapena –Consolidación de Estructuras Léxicas–).
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Diccionario. El Diccionario Unificado (Hiztegi Batua) sigue enriqueciéndose continuamente. Euskaltzaindia, además, ha acelerado el ritmo creando dos comisiones delegadas, y es su intención que para finales de año se
encuentre disponible la 3ª edición del citado diccionario. Esta última edición recogerá además las dudas resueltas de la 2ª edición; comparada con
la anterior, su contenido tendrá un tercio más de entradas. La Academia
ha terminado el año 2011 su diccionario normativo «euskara-euskara» y
tendrá acabada la 2ª revisión de Hiztegi Batua para el período 2011-2012.
En total serán: por una parte, 40.000 formas normadas, y, por otra, por
primera vez en la historia, las entradas léxicas y acepciones de la primera
edición del denominado Hiztegi Batua, con sus significados y ejemplos
correspondientes expresados en euskara. Se trata, por tanto, de dos frutos
diferentes de la planificación del euskara batua: Hiztegi Batua (Diccionario Unificado) y Euskaltzaindiaren Hiztegia, adierak eta adibideak (Diccionario de la Academia de la Lengua, acepciones y ejemplos). Por otra parte, se ha comenzado a dar los pasos para un diccionario etimológico del
euskera.
Onomástica/Exonimia. En este momento Euskaltzaindia se encuentra trabajando de lleno en el desarrollo normativo, y así deberá seguir durante los
próximos años e incorporándolo a corpus de factura moderna que faciliten
su consulta.
Fonética/Fonología. Aunque han sido aprobadas algunas normas, todavía
quedan muchos ámbitos por desarrollar.
Difusión de la codificación. La Academia está trabajando con ahínco en este
campo; para ello utiliza tres recursos a) La carpeta Arauak (Normas); b) Su
publicación periódica Euskera; c) Su página web: www.euskaltzaindia.net.
3.2.3. Implementación. El llamado euskara batua actualmente es lengua
oficial; por otra parte es innegable su penetración en ámbitos muy diversos,
sobre todo en la administración pública, la enseñanza, los medios de comunicación, en el ámbito socio-económico en general… Su presencia en la
sociedad es, pues, notoria y esa implementación resulta imprescindible si se
quiere alcanzar un euskara pleno de expresividad y funciones.
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3.2.4. Elaboración. Para trabajos de terminología nos servimos del euskara batua, es decir, para nosotros ese euskara unificado es un instrumento de
trabajo para el desarrollo de la lengua vasca, y también es de gran ayuda
para perfilar su trayectoria estilística. (literatura, traducción, etc.). En ese
sentido, hemos de destacar la actividad de la comisión CORPUS de Euskaltzaindia, que es la que se ocupa de la revisión estilística del euskara batua.
Por poner un ejemplo, citaré el libro Testu-antolatzaileak, trabajo coordinado por Pello Esnal y que acaba de tener continuación con una publicación
sobre el orden de la frase. En ese sentido, y he de decirlo claramente, un
aspecto que preocupa muy especialmente a la Academia es que aquellas
personas e instituciones que trabajan en el proceso de estandarización y en
las vías de desarrollo del idioma, tengan noticia las unas de los otros, porque
en su opinión es más que necesario que su actividad normativa tenga eco
entre los autores y agentes que se desenvuelven en ese ámbito.
Con ese fin, el año pasado se puso en marcha una encuesta, a través de
la empresa SIADECO, para conocer qué gama de relaciones se daba en este
campo; es un trabajo que la Academia lleva a cabo con gran ilusión, sirviéndose de diferentes mecanismos que sirvan para poder mantener una relación cada vez más fluida con quienes trabajan en la implementación y elaboración de la norma lingüística y, a ser posible, también para recoger sus
propuestas para el momento de la formulación del estándar. Muestra de ello
son los diferentes convenios suscritos con aquellos que, junto con Euskaltzaindia, velan por el euskara y se dedican a su estudio e intentar tejer una
red de relaciones sociales entre los agentes del mundo del euskera.

4. El euskera: una lengua es un mercado
La frase, debo reconocerlo, no es mía, sino del autor catalán Jesús Royo2,
quien, en un libro con el mismo título, explicaba que una lengua es un
mercado, esto es, un conjunto de intercambios diarios en los que se compra
y se vende, se cambia, se discute, se fija el valor de las cosas etc. Añade este
2

Royo, J. (1991): Una llengua és un mercat. Llibres Al’abast. Edicions 62. Bartzelona.
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autor que quien no va al mercado, quien no contrasta todos los días en el
mercado la vitalidad de su lengua, su propio instrumento, ve cómo éste va
poco a poco esclerotizándose e inhabilitándose para el tráfico ordinario.
Una lengua es un mercado porque la relación entre las tres funciones
primordiales de una lengua, la simbólica, la comunicativa y la económica,
es evidente3. De hecho, la función simbólica, la de cohesión de una comunidad lingüística en torno a la propia lengua, tiene unas consecuencias obvias a la hora de establecer un mecanismo de consenso importante dentro
de la propia comunidad lingüística y garantizar así la consolidación de un
mercado y la primacía de una serie de agentes económicos. Este tema se está
planteando de una forma más clara en el caso de lenguas como el castellano, pero es todavía un elemento a desarrollar dentro de una lengua como
el euskera.
Así, en el propio estado español, lenguas como el castellano y el catalán
ocupan lugares destacados en el tema de su utilización socioeconómica,
mientras que el euskera y el gallego se encuentran en una posición más retrasada4.
4.1. La primera variable es la progresiva introducción del euskera en el
mundo socioeconómico y laboral a través de una política de promoción de
la lengua, sustentada en las disposiciones legales vigentes y desarrolladas
por medio de los planes de euskera para las empresas.
3
Valle, J. del, Gabriel-Stheeman, L. (arg.) (2004): La batalla del idioma (La intelectualidad hispánica ante la lengua). La Casa de la Riqueza. Estudios de Cultura de España, 4. Vervuert / Iberoamericana. Madril. 2623. or: Es bien sabido que las lenguas desempeñan múltiples funciones además de
la estrictamente comunicativa (tal como se expresó en el capítulo 1). En el análisis de las ideologías
lingüísticas que han dominado el discurso público sobre la lengua en los últimos dos siglos se percibe fácilmente la especial importancia que han cobrado dos de ellas: la simbólica y la económica.

Ibidem. 258. or.: Esta gigantesca campaña de marketing lingüístico no incluye, sin embargo, la promoción de otras lenguas peninsulares, lenguas que, por su escaso valor de cambio, no funcionan bien en
el mercado lingüístico internacional. Si bien al catalán se le conceden ciertas posibilidades como lengua
«comercial», no es el caso del euskera ni del gallego… la demanda del euskera ha descendido.
4
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Lo cierto es que el desarrollo de estos planes ha tenido un empuje importante con el Plan General de Promoción del Uso del Euskera del Gobierno
Vasco (1999).
4.2. Además de las empresas, agentes económicos de primer orden en el
mercado, es importante destacar también el valor de las personas, de los
profesionales que trabajan en esas empresas. Su capacitación lingüística en
lengua vasca resulta un factor imprescindible en este campo, y a eso contribuye de forma evidente el sistema educativo, desde la formación profesional
a la universidad.
Un proceso de formación de este tipo no es sencillo y mucho menos en
una lengua que prácticamente ha empezado de cero. La formación del profesorado, de los cuerpos no docentes, el funcionamiento diario de la facultad o centro educativo… requieren de un esfuerzo continuado en su bilingüismo, con los costes que ello supone.
En todo caso, soy consciente de que todavía éste es un mundo en plena
ebullición en el que criterios como la calidad en la gestión lingüística, la
aplicación de las nuevas tecnologías y la eficiencia económica y la competitividad tienen mucho que decir a la hora de sopesar la relación entre la
normalización lingüística de la lengua vasca y su incidencia en el campo
profesional.
4.3. La realidad social y económica del País Vasco se ha transformado
profundamente durante estos años, y nuestra sociedad ha pasado, desde el
punto de vista de la economía, a perder peso en el sector agrícola y pesquero, y ganarlo en el sector industrial y de servicios. Ello ha tenido, sin lugar
a dudas, una transcendencia fundamental también en la utilización de la
lengua vasca, que, por decirlo de alguna forma, se nos ha «desruralizado» y
ha pasado a ser un medio de expresión de una población euskaldún urbana
y culta, y se puede decir que por primera vez en la historia, alfabetizada en
euskera.
De forma simultánea, la sociedad de la información y el conocimiento, y
su dimensión globalizadora también han irrumpido dentro de una sociedad
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vasca que hoy es al menos trilingüe con el castellano, el euskera y el francés,
e incluso cuatrilingüe, con el inglés, en su actuación diaria.
4.4. Quizás dentro de este panorama de creciente protagonismo del euskera en ese mundo socioeconómico falte una adecuada ubicación del mundo de los Colegios Profesionales, que agrupan a una gran cantidad de personas que, de forma cada vez más creciente, tienen una formación en
euskera y prestan unos servicios, tanto a los agentes económicos como a la
sociedad, en los que el componente lingüístico tiene una gran trascendencia
y en los que la lengua vasca todavía tiene una presencia mínima.

5. Conclusiones
5.1. El euskera, como cualquier otra lengua, tiene una historia y unas
circunstancias propias que marcan tanto la lengua como la cultura desarrollada a través de ella.
5.2. La situación social del euskera no presenta hoy por hoy un paralelismo absoluto entre su utilización como lengua habitual y los importantes
avances que ha tenido en estos últimos años en su utilización como lengua
de cultura.
5.3. Los ámbitos de trabajo de la normalización lingüística del euskera
han experimentado un desarrollo considerable si bien todavía queda mucho
por hacer a la hora de desarrollar la presencia del euskera en la vida social.
A nadie se le escapa que la pluralidad administrativa que vive el euskera y
las diferentes políticas lingüísticas de cada administración exigen una mayor
coordinación y concurrencia. En este sentido es importante reafirmar la
«institucionalización» del euskera a través de instituciones como Euskaltzaindia que visualiza la totalidad de los territorios de lengua vasca y canaliza su aportación en la investigación y promoción de la lengua vasca.
5.4. El euskera, como cualquier otra lengua, está sujeto a las vicisitudes
del mercado, esto es, del intercambio lingüístico, mercado además donde
tiene un valor simbólico, comunicativo y económico. El valor económico
del euskera es todavía algo en proceso de desarrollo y algo que nosotros
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mismos estamos haciendo, a través de su inserción en el proceso educativo,
en las administraciones públicas y, entre otros, en el ámbito socioeconómico y laboral.
5.5. No podemos olvidar, asimismo, la importancia capital que en todos
estos procesos ha tenido la recuperación del autogobierno vasco, ya que ello
ha originado la existencia de un poder público vasco que, de forma consciente, ha optado por un bilingüismo oficial y por una política de normalización de la lengua vasca, política a la que ha dotado de medios económicos
para poder llevarse a cabo. Indudablemente, mecanismos de financiación
como el Concierto Económico en el caso del País Vasco, o el Convenio
Económico en el caso de la Comunidad Foral Navarra, han permitido un
desarrollo de la lengua vasca impensable en otras épocas.
5.6. En eso estamos todos, y también Euskaltzaindia, que tiene que emplearse también en la gobernanza del euskara al realizar sus trabajos, sean
sobre el corpus, o sean de otro tipo.
Precisamente por ese motivo deseo terminar formulando un proyecto de
futuro, y convertiré el tantas veces citado dakigunetik ez dakigunera (partir
de lo que sabemos para ir hacia lo que no sabemos) en éste de diglosiatik
gobernantzara (de la diglosia a la gobernanza), con el objeto de que también
el euskara pase de ser lengua minoritaria a ser una lengua que pueda ser
tomada en cuenta para la gobernanza de la sociedad, de nuestra sociedad.
En definitiva, todo lo que redunde en beneficio del euskera, no como
algo pasado de moda, sino como algo actual y vivo, es y será también en
provecho y beneficio de nuestra propia identidad, de nuestro ser y estar hoy
y aquí, no contra nadie, sino con todos, no en defensa de monolingüismos
cerrados sino de pluralidades lingüísticas que nos enriquezcan a todos y en
las que el euskera también ha de estar presente.
Muchas gracias
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«Una lengua viva y con futuro
evolución socio-lingüística del euskera»
Urgell, Blanca1
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco

Excmo. Sr. Ministro,
Sr. Presidente de la RAE,
autoridades, apreciados asistentes…
Buenos días a todos, egun on.
Es un verdadero honor, y un placer, estar hoy aquí en este acto que abre
las jornadas dedicadas al euskera. El hecho de que para esta ocasión nos
hayamos dado cita las instituciones que estamos hoy representadas en Madrid es motivo para mí de una gran satisfacción. Por eso quiero agradecer
públicamente esta iniciativa a los promotores y organizadores de este encuentro, e infinitamente a la Academia por recibirnos en su casa.
La lengua vasca, que hoy cuenta con más de 850.000 hablantes, es una
lengua con una larga trayectoria histórica, aunque a la escritura aflorara relativamente tarde. Los testimonios directos más antiguos, dos glosas no fáciles
de interpretar, se remontan a un documento del siglo xi, el mismo en el que
el castellano comenzó a ser escrito, por lo que ambas lenguas comparten el
punto de partida en su respectiva historia literaria. En el caso vasco, no obstante, no será hasta mediados del siglo xvi cuando, al arrimo del Renacimiento cultural y lingüístico, se establezca una tradición escrita ininterrumpida.
La comunidad de habla vasca ha ido siendo testigo de muchos de los
cambios sociales y culturales producidos en la Península Ibérica a lo largo
de la historia. Es probable, aunque no seguro, que mantuviera contactos
1
La consejera no pudo acudir al acto. En su representación, el discurso fué leido por Aizpea Goenaga, directora del Instituto Etxepare.
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continuados con civilizaciones paleohispánicas que nos han dejado testimonio de su existencia, como la ibérica o la celtibérica. El contacto con los
romanos llegados a partir del siglo ii a. C. dejó una impronta indeleble en
una parte del léxico vasco, prueba manifiesta de la intensidad de aquellas
relaciones. De época romana, ya en la nueva era, son las inscripciones de
Aquitania, que contienen nombres propios (antropónimos y teónimos) cuya
afinidad con el euskera está fuera de toda duda, de forma que podemos
afirmar que aquel idioma aquitano –que también dejó algún rastro al sur de
los Pirineos– es el ancestro más o menos directo de la lengua vasca actual.
Posteriormente, la vecindad de la lengua vasca con los romances a partir
de la Edad Media ha producido nuevos intercambios de rasgos lingüísticos,
tanto en la fonética como en el léxico, entre el euskera y el castellano en el
sur y el euskera y el gascón o el francés en el norte. Algunos préstamos de
palabras son evidentes: izquierdo en español procede del vasco ezker; a la
inversa, una palabra como aitzakia, que significa en euskera «pretexto» o
«excusa», debe su origen al castellano achaque, documentado con esa acepción en obras clásicas como el Lazarillo de Tormes. Los ejemplos son numerosos. A este respecto me gustaría mencionar que en la primera mitad del
siglo xviii, ya en tiempos más recientes, el guipuzcoano Manuel de Larramendi pudo ejercer cierta influencia en las decisiones que tomó la Academia de la Lengua Española sobre el origen de algunas palabras castellanas,
como mostraron Corominas y Pascual en su etimológico. Curiosamente,
algunas de las propuestas de Larramendi (en realidad, del suletino Oihenart), incorporadas en su día al Diccionario de Autoridades, siguen estando
presentes en el diccionario de la RAE (al menos en su edición electrónica),
pese a que en la actualidad no todas se sostienen.
Tras siglos de contactos con diversas culturas y lenguas, el euskera, que
ha perdurado durante todo este tiempo de manera casi inexplicable, mientras tal vez docenas de lenguas preindoeuropeas sucumbían una tras otra,
sigue siendo un testigo excepcional de la historia, que atesora en su léxico
e incluso en su estructura gramatical información de primer orden acerca
del pasado lingüístico del norte peninsular. Esa es, junto con sus peculiaridades morfológicas y sintácticas, la razón quizá principal que explica el interés secular que la lengua ha despertado entre propios y ajenos.
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Pero lo que nos sirve para conocer la historia, nos sirve, además, y esto
es lo importante a día de hoy, para seguir adaptando la lengua a las necesidades cambiantes de los tiempos. Aunque nadie tenga la respuesta definitiva a esta cuestión, no parece descabellado pensar que una de las claves en
la pervivencia de la lengua ha sido la habilidad de la comunidad lingüística
vasca para adaptarse a su entorno en cada época, fueran las circunstancias
históricas propicias o más bien desfavorables.
Los hablantes de euskera disponen hoy de un instrumento de comunicación diversificado, perfectamente adaptado a los diversos ámbitos expresivos
y comunicativos. El proceso de estandarización dirigido a crear un euskera
unificado que sirviera de referencia para todos los hablantes es una pieza
esencial de la revitalización de la lengua en tiempos modernos, la base sine
qua non de nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación y
nuestra administración bilingües. Aunque fraguó en 1968, gracias al empeño
de gentes como el gran vascólogo Luis Michelena, el euskera estándar ha
seguido fijándose y enriqueciéndose en los decenios posteriores. No es exagerado afirmar que ha sido ese euskera unificado el que ha permitido tanto
los avances en la normalización de la lengua (hoy dos de cada tres jóvenes
del País Vasco la conocen) como el despegue de las manifestaciones culturales en euskera. El esfuerzo en materia de léxico y de terminología ha sido
–y continúa siendo– ingente, pero los resultados están a la vista. La integración del euskera en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cuestión vital para las lenguas minoritarias –como ha señalado el lingüista David Crystal-, es un proceso imparable en el que la comunidad vasca
se ha volcado de forma muy activa. No en vano el desarrollo de determinados recursos electrónicos se encuentra en la actualidad muy por encima del
que suele caracterizar a las lenguas minoritarias e incluso supera a comunidades lingüísticas que cuentan con varios millones de hablantes. Por ejemplo, nuestra wikipedia tenía ayer 122.837 entradas y ocupaba el 36 en el
ranking de lenguas, mientras el griego tiene 70.717 (y ocupa el puesto 48) y
el letón (con el doble de hablantes que el euskera) 40.372 (y el puesto 64).
El vigor cultural y mediático de las lenguas que los bilingües vascos conocen y usan mayoritariamente (el español y el francés) suele ser considerado un factor que no actúa precisamente a favor del desarrollo y consoli-
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dación de la lengua vasca. Creo que debemos cambiar radicalmente de
perspectiva: sustituir la idea de tensión constante entre lenguas por un
marco colaborativo que busque –y además encuentre– el equilibrio necesario para que la gestión del bilingüismo contribuya a reforzar la convivencia
y la cohesión de la sociedad vasca.
Y, ¿por qué no hacer esto extensivo a España, señor ministro? Demos la
vuelta al «desprecia cuanto ignora» machadiano. Conocer es el primer paso
del aprecio. El euskera, como todas las lenguas, es para comunicarse, para
acercarse al otro y unir. Que se abran caminos para que cualquier persona
en cualquier comunidad de España pueda acceder al conocimiento de las
lenguas que son nuestro patrimonio. Y también que en RTVE se puedan oir
las lenguas cooficiales es un paso no suficiente, pero sí necesario, para que
su situación se normalice, no sólo en sus territorios, sino en todo el territorio español. Que las sintamos como riqueza, no como barrera. El euskera no
es un muro, sino un puente. Y –déjenme que les diga (algunos de vds. ya lo
saben)– que pocas cosas hay que ensanchen tanto el corazón de un vasco
que oirles a cualquiera de Vds. unas palabras en euskera.
En este sentido, el de la labor común, aprovecho para agradecer públicamente al Instituto Cervantes su colaboración con el Instituto Etxepare, su
homónimo vasco, al que ya ha ayudado en múltiples ocasiones en su corta
vida y con el que espero que profundicemos la relación en lo sucesivo.
En Euskadi, ahora que ha callado la violencia, queremos hablar. Pero
hablar entre todos, y que las lenguas nos unan, sirvan para expresar sentimientos, para trabajar, para ser utilizadas cada día y en cada momento, para
convivir. Debemos aprovechar el momento y, para ello, resulta indispensable la colaboración de todas las instituciones y los agentes sociales. El objetivo, desde luego, merece la pena: estamos tocando con los dedos (con
permiso de Benedetti) un porvenir luminoso para nuestro pasado y, por
supuesto, para nuestro presente.
Muchas gracias. Eskerrik asko!
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Ongi etorri
Barcos, Javier
San Fermin Ikastolako lehendakaria

1. Ongi etorria eta eskerrak
Jaun-andreok, ongi etorri San Fermin Ikastolara.
Eskerrik asko abeslari eta antolatzaile guztiei. Gaurko ospakizunaren
atzean jende askoren lanordu pila dago eta beraiei esker egin ahal izan da
prestatutako ekitaldia.

2. San Fermin Ikastola
San Fermin Ikastola ibilbide luzeko ikastetxea da, 1970ean sortua, eta
urteetan zehar handitzen eta haren proiektua sendotzen joan da.
Gure ikastola partaidetza sozialeko ikastetxea da, 3 eta 18 urte bitarteko
ikasleen heziketa bere gain hartzen duena. Irakaskuntzaren maila bakoitzaren berezko izaera zainduz, San Fermin Ikastolak ziklo guztiak kontuan hartzen ditu: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergoa.
Gaur egun, 950 familiek, 1.465 ikaslek, 98 irakaslek eta zerbitzuetako 38
profesionalek osatzen dute ikastolako komunitatea.
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3. Nafarroa Oinez. Leloa eta logoa
San Fermin Ikastolak Nafarroa Oinez 2012 antolatzeko ardura hartu
zuen joan zen urriaren 16an Tafallako Garcés de los Fayos Ikastolaren eskutik lekukoa hartu eta gero.

4. Nafarroa Oinez. Helburuak
Gure Nafarroa Oinezen helburua San Fermin Ikastolaren eraikinak handitzea eta berritzea da, batez ere Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan.
Zorionez, ikasle kopurua urtez urte goraka doa.
Horrez gain, Nafarroa Oinezen eta Nafarroako ikastola guztien helburu
orokorrak dira, batetik, kalitateko hezkuntza euskaraz ematea eta, bestetik,
gure lurraldean euskara garatzea.

5. Nafarroa Oinez. Ekintzak
Nafarroa Oinez 2012ren antolaketan, San Fermin Ikastolaren helburu
garrantzitsuetako bat festari kultura ekarpena egitea izan da. Horretarako
hainbat jarduera antolatu dira: Oinez Jazz musika zikloa, Hitz&Hitz hitzaldiak, Oinez Artea erakusketa eta beste batzuk, ikastolaren eguneroko zereginaren haraindian, euskararen sustapenerako.
Gaurkoa, guretzako, oso berezia da. Azken jarduera izateaz gain, San
Fermin Ikastolarentzako ohore handia da bere etxean Euskaltzaindia eta
bere ordezkariak hartzea.

6 Ekitaldia
Eta, besterik gabe, saioari hasiera emango diogu:
Lehenik, San Fermin Ikastolako Abesbatzak eta Zangozako Nora
Abesbatzak hiru kanta eskainiko dizkigute.
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Gero, bi hitzaldi entzungo ditugu: lehena Pilar Vicente ikastolako
zuzendariak emana, eta bigarrena, Paula Kasares euskaltzain urgazleak
prestatutakoa.
Musikarekin jarraitzeko, kanta ederren sortatxoa.
Eta, azkenik, Andres Urrutia euskaltzainburuaren hitzak.
Eskerrik asko eta gozatu.
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Ikastolen hogeita batgarren mendeko
erronkak: etengabeko ametsari eutsiz
Vicente, Pilar
San Fermin Ikastolako zuzendaria

Euskaltzain jaun-andereak,
Ikastolako guraso eta profesionalak,
Gainerako adiskide eta lagunak:
Arratsalde on eta eskerrik asko etortzeagatik.
«Ikastolen hogeita batgarren mendeko erronkak: etengabeko ametsari
eutsiz», horixe da hitzaldiaren izenburua. Nahita aukeratu dut amets hitza,
ikastolen ibilbidea ulertzeko ezinbestekoa delakoan.
Ikastolako sarreran San Fermin sortu zutenen omenezko arte-lan bat
dago, honako esaldia duena: «Ametsa egia bihurtu zuten guztiak gogoan».
Duela berrogei urtetik gora, ameslari eta ausarta izan behar baitzen, dudarik
gabe, ikastolen sorreran parte hartzeko. Kikiltzen ez zirenetakoak izanik,
euskaltzale haiek eutsi egin zioten erronkari, ametsari, eta haiei esker gaude
gu gaur hemen bilduak, beste ameslari baten izena duen aretoan: Etxepare
aretoan.
Baxenabartarrak «Euskara jalgi hadi mundura» idatzi zuen 1545ean, euskaraz argitaratutako lehen liburuan. Euskara beste hizkuntzen mailan ikustea zen haren ametsa. Handik ehun urtera, Axular handiak Gero liburu
ospetsua idatzi zuen, eta irakurlearendako hasierako oharretan lezio ahaztezina utzi zigun:
«Baldin egin baliz euskaraz hanbat liburu, nola egin baita latinez,
frantsesez, edo bertze erdaraz eta hizkuntzaz, hek bezain aberats eta
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konplitu izanen zen euskara ere, eta baldin hala ezpada, euskaldunek
berek dute falta eta ez euskarak».

Etxeparek zein Axularrek amestu zuten pizkundea hogeigarren mendean
heldu zen, bereziki hirurogeiko hamarkadatik aurrera. Garai hartan euskal
kulturarentzat giltzarri diren bi gertaera azpimarratu behar dira, biak elkarri
lotuta: ikastolen sorrera eta euskararen batasuna.
Ikastolen sortzaileek bazekiten eskolan zuela euskarak hil edo biziko
apustua. Eta apustua zaila izan arren, baikor eta kementsu jokatu zuten,
garaiko zailtasunei aurre eginez, ametsa egia bihur daitekeela erakutsiz. Beste horrenbeste esan daiteke hasierako profesionalei buruz.
Ikastola herritik eta herrirako sorturiko eskola da. Berritzailea, noski,
hizkuntza eredu berria ekarri zuelako, euskara irakaskuntzaren ardatz bihurtuz. Baina berritzailea, halaber, pedagogian. Gogoratu duela berrogei urte
ikastetxe gehienetan neskak eta mutikoak bereizi egiten zituztela. Gure aurrekoak aitzindariak izan ziren irakaskuntza mistoaren eta, oro har, pedagogia berriaren aldeko apustuan. Antolaketari dagokionez ere, ikastolek eredu
berria eskaini zuten. Gureak kooperatibak dira, eta gurasoak ikastolaren
martxan protagonista zuzenak dira.
Euskal Herriko hainbat tokitan ikastolak martxan jartzen ari zirenean,
esan bezala, Euskaltzaindiak garrantzi handiko erabakia hartu zuen: euskara arautu, batu egin zuen. Gaurko talaiatik ikusita begi bistakoa da Euskaltzaindiak erabaki hori hartu izan ez balu, euskara hankamotz geratuko zela,
administrazio, komunikabide eta irakaskuntzatik kanpo eta, beraz, etorkizunik gabe, hiltzera kondenaturik.
Gurea ez, baizik eta gure aurrekoen meritua denez, lasai esan dezakegu:
Etxepare eta Axularren ametsa egia bihurtu bada, neurri handi batean, Euskaltzaindiak eta ikastolek eginiko lanari esker izan da. Badira, jakina, horren alde aritu diren beste asko, hainbat esparrutan, hala nola, unibertsitatean, helduen irakaskuntzan edota enpresa munduan.
Eta bide horretan hasieratik aipatu dudan etengabeko ametsa behar-beharrezkotzat jotzen dut. «Bizitza bizikleta bezalakoa da: aurrera eragin behar
zaie pedalei, oreka ez galtzeko», Albert Einsteinek esan omen zuen hori.
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Hura bezain argia ez izan arren, guk ere badakigu pedalei etengabe eragin
behar zaiela, bestela tokian gelditu eta, azkenean, lurrera eroriko garelako.
Bada, Axular gogoan, ni ere «luzamendutan ibili gabe» etorkizuneko
erronka horietako batzuk aletuko ditut jarraian.

Mundu irekian, euskaldunak
Gurera etortzen diren ikasleek edukiak, gaitasunak eta trebetasunak bereganatzea da gure erronka nagusienetakoa, baina ez bakarra: ezin ditugu
balioak ahantzi, ikastolen hasieratik funtsezkoak dira (euskara eta euskal
kulturarenganako maitasuna, elkartasuna, errespetua, kritikotasuna, ingurumenarekiko konpromisoa, gizarte hobea eraikitzeko grina…).
Euskara da, hasieran bezala, gure irakaskuntza ereduaren oinarri eta ardatza, baina ez hizkuntza bakarra. Ikastoletan duela hogei urtetik gora hasi
ginen eleaniztasuna lantzen, Eleanitz proiektuaren bitartez; euskara ardatz
harturik, gure ikasleek gaztelania, ingelesa eta frantsesa ikasteko aukera
dute. Betiere, komunikazio gaitasuna lehenetsiz, hizkuntzak erabiliz ikasten
baitira.
Munduan euskaldun eta munduari zabalik, kanpoko kulturak eta eskolak
ezagutzeko asmoz, horrek aberastu egiten gaituelako. San Fermin Ikastolan
2003. urtean hasi ginen trukaketak egiten Europako beste herri batzuetako
ikastetxeekin. Geroztik gure ikasle eta irakasleek Finlandia, Frantzia, Italia,
Norvegia, Hungaria, Turkia eta Belgikako ikastetxeekin harremana izan
dute. Harreman horiek oso aberasgarriak izan dira guztiontzat, elkarrengandik asko ikasi dugulako.
Bide honetatik segitzea da, gure ustez, etorkizuneko erronketako bat.

Profesional talde sendoa
Ikastoletan kalitate handiko irakaskuntza eskaini behar dugu, kalitatea
baita gure etorkizuna bermatuko duena. Eta ikastetxe batean profesionalek
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ematen dute kalitatea, eraikin eta instalazio guztiak baino garrantzitsuagoak
direlako.
Hausnarketa eginbehar profesionalei eskatu beharreko gaitasunen inguruan: zer nolako profesionalak behar ditugun, nola aukeratu, nolako harrera egin ikastolan behar bezala txerta daitezen, nola prestatu... Gure profesionalen aukeraketa eta kudeaketa funtsezkoa denez, arlo horretan egin
daitekeen guztia garrantzi handikotzat jotzen dut.
Ikastola askotan –gurean, esaterako– eskarmentu handiko profesionalak
sartu berriekin ari dira lanean, eta nahasketa hori ere aberasgarria da, elkarrengandik ikasteko aukera ematen duelako.
Ikastoletako profesionalen prestakuntza da, dudarik gabe, aipatu beharreko beste erronka bat. Mundu oso aldakorrean bizi gara, eta begi bistakoa
da gaur egun prestakuntza-aldia ez dela ikasle-garaira mugatzen, etengabekoa behar baitu. Horretarako ikastolen elkarlana ez ezik, ona litzateke ikastoletatik kanpo ere bidea urratzen lagunduko digutenekin lan egitea, unibertsitateekin, esate baterako.
Ikastoletako zuzendaritzaz ere hitz pare bat. Zuzendaritza talde sendoak,
konpromisoa hartzeko prest dauden profesionalek osatuak, pedagogi arloan
lidergoa erakuts dezaketen irakasleak: horrek eguneroko arazo eta erronkei
aurre egiteko gai izatea eskatzen du, baina baita ere etorkizunaz hausnarketa egitea ere. Azken finean, etengabeko hobekuntzaren bidean aitzina egiteko gogo eta adorea dituen jendea behar dugu.
Baina zuzendaritzako kideei ez ezik, gainerako profesionalei ere konpromisoa eskatu behar zaie, aldi berean autonomia emanez, kudeatzeko ahalmena aitortuz. Gure kasuan, Oinarrizko Kudeaketa Unitateak izenekoak
dira antolaketaren ardatza. Gure profesionaltasuna ikaslearen garapenaren
zerbitzura jarri behar dugu. Xede hori ahalik eta hobekien lortzeko lanean
ari gara gu, taldeka, elkarlanean.
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Gaitasunak
Ez da nolanahikoa eskolari eskatzen zaiona: ikasleari edukiak irakasteaz
gain, gaitasunak, trebetasunak, balio onak… erakutsi behar zaizkio. Argi
dago hori dena ezin dela utzi soilik eskolaren bizkar gainean, familiek ere
zeregin handia baitute, baina guri dagokiguna txukun egiten saiatuko gara.
• Komunikatzen ikastea.
• Norbera izaten ikastea.
• Pentsatzen eta ikasten ikastea.
• Egiten eta ekiten ikastea.
Eta elkarrekin bizitzen ikastea, noski.
Azken urteotan, ahalegin berezia egin dugu gure ikastolan bizikidetza
zaintzeko, elkarbizitza eredugarria helburu. Arazo eta liskarrak saihestezinak dira, baina horiek gainditzeko bide berriak urratu daitezke, ikasleei horretan ere protagonismoa emanez, ikasle bitartekariaren bidez, profesionalendako prestakuntza hobetuz...
Arazo eta gatazkez ari garenez, ikastolen azken jardunaldi pedagogikoetan aztertutako gai bat ere aipatu nahi nuke. Han Unesco eta Baketik erakundeek proposamen interesgarriak egin zizkiguten Euskal Herriak bizi
duen garai berri honetarako. Guztion esku dago bizikidetza eredu egokiaren
aldeko apustua egitea.

Materiala eta I+G+i
Ikastolak, hasieratik eta halabeharrez, euskarazko materialen sortzaileak
izan gara. Euskarazko materialik ezak behartu gintuen horretara. Horra hor
eskasiak sorturiko alde mesedegarria.
Horretan segitu behar da, jo eta ke, ikastola guztiak bat eginik, etengabeko hobekuntza helburu, eta betiere gure materialak beste ikastetxeei ere
eskainiz.
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Asmatzen jarraitu beharra dago, baita ikerketa eta garapen arloan ere,
punta-puntako ikastetxeak izaten segitu nahi badugu. Etxeko jendearekin
eta kanpokoekin harremanetan, hezkuntza produktuak garatzeko.

Hezkuntza proiektua, eta eraikinak
Guk geuk gure eraikinak pentsatzen eta egiten ditugu. Etorkizuneko beste erronketako bat da, nire ustez, irakaskuntza-eremuak antolatzen jakitea.
Ez da txantxetako gauza, ezta kontu erraza ere, egoera oso aldakorrean epe
luzerako eraikin eta instalazioak zehaztu behar izaten baititugu. Ikastolaren
eraikin berria pentsatuta egon beharko da hiru elkarrizketa mota erantzuteko: irakasle-ikasle, ikasle-ikasle, norberarekin. Gaur egun sarean ari gara
lanean, teknologia berriek garrantzi handia daukate, eta handiagoa izanen
omen dute etorkizunean.
Gure hezkuntza proiektuaren arabera eta etorkizunari begira, finkatu
behar ditugu eraikin eta instalazioak. Eta horretan asmatzeko funtsezkoa da
ikastoletako profesionalen eta arkitektoen arteko elkarlana.

Gurasoekin elkarlanean, auzolana
Esan bezala, ikastolak herritik eta herrirako sortu ziren. Elkarri lekukoa
emanez egin dugu berrogei urtetik gorako bidea. Elkartasuna izan da gure
ereduaren ezaugarri nagusienetakoa: batetik, hobeki dabiltzan ikastolak
besteei laguntzeko prest daudelako; bestetik, gurasoek etorkizuneko familiak ere gogoan dituztelako ikastolan lanean ari direnean.
Kontuan hartzekoa da hau bezalako ikastola batean era guztietako profesionalak ditugula gurasoen artean. Ikastolaren kudeaketan parte hartzeko
moduak oso ezberdinak dira, eta denak dira inportanteak. Gogotsu datorren
aitak edo amak aurkituko du gurean gogo hori asetzeko modurik. Eta, nire
uste apalean, lan hori ikastolarentzat ez ezik, aita edo amarentzat ere oso
aberasgarria izanen da.
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San Fermin Ikastolak betidanik frogatu du zenbateraino den garrantzitsua gurasoen konpromisoa. Aurtengo Nafarroa Oinezen asko dira konpromisoari eusten diotenak, eta horixe dugu, nire ustez, ikastolen altxor ederrenetakoa.

Etengabeko ametsei eutsiz
Ikastolen erronka nagusi batzuk aletu ondoren, hasierara bueltatuko
naiz. Areto honi izena ematen dion Etxepare edo San Ferminen sortzaile
nekaezinak gogoan, ametsei eutsi behar diegu. Auzolanean eta lekukoa elkarri emanez egin dugun ibilbidean, guri dagokigu orain gure onena ematea,
ikastolek aurrera egin dezaten. Eta amesten segituz, hori baita aurrera egiteko modu bakarra.
Nago etorkizunari begira euskalgintzan ari garen guztion arteko harremanak sendotzea dela erronka handienetakoa, horrek bidean aurrera egitea
erraztuko baitigu.
Etxeparek amets bat izan zuen: euskara «inprimatua» ikusi nahi zuen,
gurea beste hizkuntzen maila berekoa zela frogatzeko. Gure aurrekoek ere
euskara irakaskuntzaren ardatz bihurtzeko ametsa egia bihurtu zuten.
Aurrekoen euskaltzaletasuna, konpromisoa eta kemena gogoan, orain
guri dagokigu bidean aurrera egitea.
Esker aunitz!
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Agurra
Urrutia, Andres
Euskaltzainburua

Jaun-andreok, arratsalde on!
Beste urte batez, Euskaltzaindiak bat egiten du Euskal Herriko ikastolekin eta bereziki Nafarroa Oinez ekitaldiarekin. Aurten Zizur Txikian gaude, San Fermin ikastolan. Ez da hau euskararen akademiak San Fermin
ikastolari egiten dion lehen bisita eta espero dezagun azkena ere ez izatea.
Gaur, Euskaltzaindiaren zuzendaritzak bilera egin du zuen ikastolan eta
zuen guraso, irakasle, ikasle eta langileekin batera lanean jarduteko aukera izan du.
Agurtu ditzadan, beraz, ikastolaren gurasoak, irakasleak, ikasleak eta langileak, zuek osatzen baituzue ikastolaren izana eta presentzia. Zuen lanari
esker euskara bizi da hainbaten ezpain eta esamoldeetan. Beraz, zuen lana
goraipatzekoa da, eta nola ez, Nafarroako euskalgintzaren alorrean txertatu
beharrekoa. Eskerrak, orobat, Pilar Vicente ikastolako zuzendariari eta Paula Casares euskaltzain urgazleari, euren hitzaldi mamitsuengatik.
Kolore & hitz duzue aurtengo leloa. Kolore anitz eta hitz ugari ditu gure
hizkuntzak, gure euskarak. Horiek guztiak batzen saiatzen da Euskaltzaindia
eta Euskal Herriko herrialde bakoitzean bere lekukotasuna ematen, euskaldun guztiok ikus dezagun gure erakundearen lana zein den.
Hitzak esatekoak dira eta sarritan kantatzekoak ere, musika baita euskaldunontzat maitagarri eta erakargarri. Hartara, nire goresmenak eta zorionak
San Fermin ikastolako Abesbatzari eta Zangozako Nora Abesbatzari, bi
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-biek jakin izan dutelako gure burura ekartzen euskal eta erbesteko doinuen
leuntasuna.
Nafarroa Oinez 2012, euskararen jaia eta euskalgintzaren eta euskal kulturaren erakusleihoa, zuen ahaleginei esker.
Izan dadila hau, euskararen onerako eta jarraitu dezagun lanean.
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Manuel Lekuonaren
heriotzaren 25. urteurrena
Oiartzun, 2012/XI/7
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On Manuel Lekuona
Urrutia, Andres
Euskaltzainburua

Arratsalde on / Gabon guztioi.
Mila esker Oiartzungo Udalari eta herriari, on Manuelen etxekoei eta
hona hurreratu zareten guztioi, gaur zuekin egoteko gonbita luzatu diozuelako Euskaltzaindiari. Gonbita onartu eta lanean aritu da Euskaltzaindiaren
Zuzendaritza, arratsalde osoan, Oiartzungo herriko etxean.
Ekitaldira sartu aurretik, kazetari batek bi galdera egin dizkit. Taxuzko
eta egoki ikusten ditut biak, eta horrexegatik berari emandako erantzuna
zuekin partekatuko dut.
Lehena izan da ea nor zen niretzat on Manuel Lekuona. Horretarako hiru
data gogoratu dizkiot galdera egileari: hasteko, 1918-1919, Eusko Ikaskuntzaren sorrerarena eta bertatik etorri zen Euskaltzaindiarena, orobat, Gasteizko apaiz-mintegia eta bertan euskara suspertzeko ahaleginak…, hor zen
on Manuel. Hasian hasi, bigarrena da gerra ondoko urte latzetan eta ilunpean euskarari eman beharreko arnasa…, hor zen on Manuel, erbestean
bazen ere. Hirugarrena datorkigu bere lanaren bidez, lan hori anitza, euskara eta euskal kulturaren aldetik arlo asko ukitu zituena, hala nola, ahozko
literatura, historia, etnografia, euskarologia… hitz batez esateko, poligrafo
euskaldun eta euskaltzale baten ahalegin gogotsuak.
Nik neuk ere, han ikasi nituen hainbat gai, besteak beste, zuzenbideari
lotuak, dela ondazilegiaren kontzeptua, dela Gipuzkoako Foru Zuzenbidearen ibilbidea.
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Hitz gutxitan esateko, euskal kulturaren eremuko eragile sutsua eta aparta, hogeigarren mendea markatu zuena euskaltzaletasunaren aldetik. Gogoan dut berak egindako Axularren Geroren berrargitalpena, gutariko askorentzat erabilgarri izan zena.
On Manuel, era berean, euskaltzainburu izan genuen eta haren presentzia nabarmena da euskaltzainok hilabete oro batzen garen aretoan, hantxe
baitago haren giza irudi irribarretsua, beste euskaltzainburuekin batera.
Irudi hori sarritan izaten da niretzat ere atseden-iturria, eztabaida sutsuen aldian berori baita babes seguruena, irribarre txiki horrekin, Euskaltzaindiaren eta, oro har, euskal kulturaren geroa bermatzeko eta ziurtatzeko
eta, jakina, euskaltzainburu den honi dagokiona betetzeko, hau da, gure
bilerak bideratzea.
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On Manuel Lekuonari buruzko
hitz batzuk
Murua, Iñaki
Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen izenean

Duela ia ehun urte hemen inguruko kazetari batek, donostiarra zehatz
-mehatz esateko, honako zerbait idatzi zuen. Inbidia sortzen omen zioten
alemaniar baserritar xumeek, gai baitziren lanak utzitako atsedenaldietan
tabernara joan eta garagardoa edanez poetarik onenen poemak entzuten
egoteko, Goethe, Schiller eta abar. Hemengo baserritarrek aldiz, sagardotegietara joan eta bertsolarien xinplekeriak entzunez ematen omen zuten denbora.
Min hartu zuen on Manuel Lekuonak. Hala aitortu zuen berak. Xinplekeria hitza entzuteak arima urratu ziola. Eta une hartatik bertatik bertsolaritzaren apologia egiten hasteko premia sentitu zuela. Ordurako hasia zen
lanean. Ezagutzen zituen, umetatik, bertsolariak herriko plazan kantari. Eta
asebetetzen zuten. Eta ezagutzen zituen Europa aldeko jakintsuek (Marcel
Jousse frantziarrak, esaterako) ahozko literaturari buruz zituzten idazki eta
teoriak.
Eta min hartatik, bertsolariak entzutearen esperientzia gozatzetik eta
bere jakinduriatik abiatu zen «ahozko literatura» deritzan hori ez dela bigarren mailako literatura frogatzera. Hirurak ere aldekoak dira lanerako:
mina, gozamena eta jakinduria. Bapo baliatu zituen on Manuelek.
Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindiaren sorrera garaietan hasi eta hurrengo ia hogei urtean, xx. mendearen hasieran bertsolariei buruz zegoen
ikuspegia itzulipurdikatu zuen:
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– Mendeetatik zetorren usadioan kokatu zituen
– Eta kokatu zituen hornidurazko poesia eta «kopla zaharren» konpainian, ahozkotasun zabalago baten eremuan.
– Ikergai bihurtu zuen bertsolaritzaren errima, erritmo, metrika, doinu…
– Eta onartu zien bertsolariei bizkortasuna eta injenioaz gain funtzio bat,
hizkuntzari zegokionez, kulturari, gizarteari zegokionez, oro har.
On Manuelen lan hark sekulako ondorioak izan zituen. Inguruan, besteak beste, Aitzol zeukan. Eta Aitzolek segituan erabaki zuen, Manuelen
lan teorikoetan oinarriturik, bertsolariek izan zezaketela poetek adinako
(edo handiagoko) eragina herri xehearengan euskal pizkunde zeritzan hura
indartzerako garaian.
Handik sortu zen 1935.ean jokatutako Lehen Txapelketa Nagusia.
Eta berrogeita hamar urte geroago, 1986koa antolatzeko asmotan sortu
zen gurea, Euskal Herriko Bertsozale Elkartea. Nire lagun batek, txantxetan,
«galtzerdi zurien» finala deitzen dio Belodromoan jokatu genuen hari. Argazkiak dira salatari. Orduan gazte samarrak ginen bertsolari mordoxka
azaltzen gara, nonbait ordurako modan ez zeuden galtzerdi zuri-zuriekin.
Baina… esango nuke galtzerdi zuriena baino sotana beltzarena izan zela
guk lehenengoz antolatu genuen txapelketa hura. Oso gogoan baitaukat,
irabazleari txapela jartzeko Manuel Lekuona oholtzara igotzen hasi zenean
zer sentitu genuen: une garrantzitsua zela eta gizon haren ondoan egotearen
harrotasuna.
Bagenekien txapela jartzearen ardura emate soilagatik ez genuela genuen
zorrik kitatzen. Bagenekien Bertsozale Elkarteko ohorezko lehen bazkide
egin genuenean ere ez genuela zorrik berdindu. Zorrak berdintzen hasiko
gara bertsolaritzaren iker-lerroak finkatu eta ikerlari gazte eta berriak bertsolaritzari buruzko azterketa sakonak egitera xaxatzen ditugunean. Horretan ari gara. Hori da gure lana eta zorrak berdintzeko modu bakarra: Manuel Lekuonak hasi eta iloba Juan Marik segi zuten bideari jarraitzea.
1986ko martxoko iluntze hartara itzuliz, Manuel sentibera sumatzen genuen hainbesteko jendetzaren aurrean. Sentibera eta apal. Geu ere apaltze-
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raino. Eta ez zait sekula ahaztuko soin ttikiko gizon bihozbera hark, bere
begirada hezearekin, zenbat esan zigun. Milesker on Manuel!
A, eta bukatzeko, 1986ko txapeldun berria, Xebastian Lizaso, egun hartan makurrarazi zuen bakarra ere bera izan zen!
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Manuel Lekuona, zubigilea
Zubimendi, Joxe Ramon
Euskaltzaindiko herri literatura batzordeko idazkaria

Arratsalde on, jaun-andreok!
Manuel Lekuona Etxabeguren hil zela 25 urte bete dira aurten, eta horregatik bildu gara gaur hemen, Oiartzungo udaletxean: euskaldun bikain
hura gogoratu eta omendu nahi dugulako, horrenbeste zor diogu eta.
Hitzaldi labur-laburra egiteko eskatu didate eta, laburtu beharrez, Manuel Lekuonak erretiroa hartu zuen garaira noa zuzenean.
Jubilatu zenean, Oiartzuna itzuli zen Manuel Lekuona, eta bere Idazlan
guztiak argitaratzeko prestaketa-lanetan jardun zuen, nekagaitz; harik eta
Oiartzunen bertan hil zen arte.
Lan-mahaiaren aurreko apalategian dauzkat zenduaren Idazlan guztiak. Sorta mardula, alajaina! Bat, bi, hiru... hamaika! Bai, hamaika liburu trinko behar
izan ziren On Manuel zenak idatzitakoen bilduma azaltzeko. Eta beste liburu
bat, hamabigarrena, aurkibideetarako: hirurehundik gora orrialdeko zerrenda
luzea, aurkibideetarako bakarrik. Ez zen langile makala; ez horixe! Eta oraindik
ere izango dira, noski, argitara gabeko haren ohar eta lan baliosak.
Harrigarria da landu zituen gaien ugaritasuna: Ahozko Literatura, Eusko
Etnografia, Artea, Historia, Euskeralogia, Antzerkia, Haur-kantak, Gabon
eta Eliza-kantak, Zigor izeneko operaren libretoa...
Dakizuenez, apaiza genuen On Manuel; lanbidez, irakaslea: Gasteizko
Apaiztegiko katedratikoa, Arkeologia Sakratuko katedratikoa, Euskarazko
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katedratikoa eta Hebraierazko katedratikoa. Gainera, adituek diotenez, berebiziko dohaiak eta jakituria zituen arte-kritikari bikaina izateko ere (gogoratu El Greco ospetsuaren koadro bi aurkitu zituela: Gatzagan, bata; Iraetan, bestea).
Zer genuen, baina, Manuel Lekuona: xx. mendeko euskalduna, xx. mendeko oiartzuar gailena, ala xv. mende bukaerako florentziar gailena? Esango
nuke, zinez, oparo uztartu zituela bere baitan Errenazimentua eta Euskal
Pizkundea. Esango nuke, beraz, goi mailako euskal humanista zela; eta humanista, Joxe Migel Barandiaran zenak azaldu zigun ikuspegiaren arabera:
«El vasco ha guardado a través de los tiempos y de las influencias
su propio y original sistema de valores, con unos derechos, unos deberes y una responsabilidad, o sea: es todo el sistema jurídico y moral
en el cual están insertos todos los valores del hombre. Este sistema
de valores, basado en la mencionada concepción del mundo y del
hombre, es el elemento más importante de una etnia, porque es el
más característicamente humano. Y en eso descansa el humanismo.»
[J.M. Barandiaran, Hablando con los vascos, 32. or.]

Hitz horren esanahia argitu beharra ikusirik edo, errenteriar gailen batek,
Koldo Mitxelena zenak, hauxe idatzi zuen humanismo hitzaren adieraz:
«... aquí hay una cierta manera un tanto exclusiva de entender
el humanismo, que a mí no me gusta. Entienden a menudo por
humanismo algo difuso entre lo poético y lo artístico, casi hasta lo
cursi; desde luego que acientífico. Estamos de acuerdo, claro, en
que la ciencia es esencialmente humana, porque, que se sepa, el
hombre es el único animal que ha producido ese producto que es la
ciencia, y, por lo tanto, la ciencia es un producto humano, y el
humanismo no puede estar reñido con la ciencia, ni la ciencia con
el humanismo.»
[Koldo Mitxelena, Hablando con los vascos, 101. or.]

Manuel Lekuonak ederki uztartu zituen bere baitan Errenazimentua eta
Euskal Pizkundea: haren emaitzen zerrenda ikusi besterik ez dago. Bestalde,
ederki uztartu zituen humanismoa eta zientzia ere: metodologia zorrotzeko
langile trebea zen, aditu zuhurra, jakintsu gozoa eta gizalegeko gizona.
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Latinezko esaera zahar bat bada Omnibus artibus, commune vinculum dioena, eta esaera hori oso egoki datorkio Manuel Lekuonaren jarduerari; ardatz
beraren inguruan antolatu baitzituen bere lan guztiak. Ederki ezagutzen
zuen, inondik ere, jakintzaren eta artearen alor desberdinek elkarrekin duten zerikusia edo barne-lotura. Baita fruitu emanarazi ere!
Isilka bezala egin zigun, beraz, zubi nagusi bat: humanismoaren eta zientziaren arteko zubi nagusia; teknikaren eta espezializazioaren lilurapean
gaudenontzat, izan ere, eredu bikaina baita On Manuelek eragin zuen jakintzaren ikuspegi aberatsa eta aberasgarria: intelektual euskaldunaren
eredu.
Ageriago eta nabarmenago egin zigun, ordea, zubirik nagusiena: kulturaren ikuspegiari dagokiona. Eta eskerrak ozenki salatu zuen kulturaren ikuspegi aristokratikoa! Zertan ote lirateke gaur egungo euskalgintza eta bertsolaritza, baldin eta Manuel Lekuonak ez balu frogatu izan Ahozko Literatura
ere lehen mailako kultura agerpidea dela?
Hona hemen haren idatzietatik hartutako pasarte bat:
Hay una propensión muy generalizada a juzgar con un cierto aire
de conmiseración, si ya no de verdadero desdén, todo lo que no está
consignado por escrito. No cabe duda de que la escritura es un gran
medio para el adelantamiento cultural de la Humanidad; pero no es
el único, ni mucho menos. El hombre iliterato tiene también su cultura, y hasta cultura muy adelantada en algunos aspectos, como, por
ejemplo, en las Ciencias Morales, en el arte de la expresión oral del
pensamiento –expresión exacta–, en las artes de la Elocuencia, y en
las artes de carácter dinámico como la Danza y la Música.
Esas consideraciones nos permiten comprender la posible categoría y altura de las producciones de la Literatura Oral. Producciones
que –dentro de su módulo sui generis– son de verdadero valor literario. Prueba de ello es que la Literatura actual trata de imitar con loco
empeño algunas de ellas.
[Manuel Lekuona, Idazlan Guztiak 1. lib., 546. or.]

Esan beharra dago –ez baita huskeria– Manuel Lekuonak aurrea hartu
ziola Lévi-Strauss delako antropologo ospetsuari jende xumearen kultura-
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gintzaren aldeko argudioetan. Horretarako, ahozkotasunaren literatura-balioak adierazteko, era askotako arrazoiei eman behar izan zien buelta. Entzun, Lekuonaren hitzok:
Bai musikaz, bai hitzez benetan zoragarriak dira gure artzain-kantak (...) Baina neroni entzunik nago Aita Donostia zena lantua jotzen «Arranoak bortietan» aztertzean; eta lantua joaz nola esaten
zigun lastima handia dela kanta hegalari eder horretan, arranoaren
hegada gaingirozkoa pintatu ondoren, olerkariak giro horri ez eustea,
eta jaistea, gero esaten dituen huskeriatara.
Ni ere, lehen, andereki
ebilten, kanberetan.
Orai, aldiz, ardura-ardura
nigarra dizut begietan.
Aita Donostiak, bere garaiko giroari jarraikiz, bukera sentikor horri nolanahiko huskeria zeritzon. Azkuek ere zenbait kantu erdara
-kutsukori egiten dizkion muxinak oso ezagunak dira. Horrelako giroa zegoen orduan. Gaur gauzak beste era batera irizten ditugu:
hitzari baino pentsamenduari hobeto begiratuz.
[Manuel Lekuona, Idazlan Guztiak 1. lib., 13-14. or.]

Baina pentsamenduari dagokionean ere alorrak ongi bereizi beharra zegoen, baldin eta kanon klasikoak denak irentsiko ez bazituen. Sendoak, irmoak dira On Manuelen hitz hauek:
Yo expresamente digo e insisto en que los fenómenos de nuestra
peculiar Literatura están completamente al margen de toda la Poesía
Clásica, y que es necesario examinarlos y analizarlos a la luz de otra
Poética muy distinta de la clásica.
[Manuel Lekuona, Idazlan Guztiak 1. lib., 561. or.]

Zuzen zegoen, eta –behingoz, bederen– arrazoiak zerbaiterako balio izan
zuen, On Manuel berberak adierazi zuenez:
Mis observaciones de los años 1930 y 1935 sobre las aparentes
incoherencias y la mentalidad mágica de nuestras kopla zaharrak,
etc., hallaron en su día un eco de buena acogida, como solución al
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problema de tipo estético que plantea nuestra Literatura Oral. Una
acogida de gran satisfacción aun entre aquellos que antes apreciaban
como verdaderas aberraciones tales aparentes incoherencias, los cuales, en vista de mis explicaciones, vieron que el problema entraba en
los estadios de una posible seria investigación y estudio científico.
[Manuel Lekuona, Idazlan Guztiak 1. lib., 560. or.]

Horrelaxe egin zuen, zorionez, euskal herri-tradizioarekiko zubia. Eta honelaxe laburbildu zuen usadioaren eta ahozkotasunaren garrantzia:
El vasco se mueve, se ha movido siempre, dentro del estadio oral,
consuetudinario. Nuestra cultura ha sido eminentemente oral. La
escritura, para nuestro pueblo, es algo posterior, algo postizo.
[Manuel Lekuona, Idazlan Guztiak 1. lib., 543. or.]

Manuel Lekuonak garaipen bikaina lortu zuen euskal kulturarentzat:
ahaleginaren ahaleginez, asmoz eta jakitez, txapeldun gertatu zen denon
onerako. Eta zalantzarik gabe esango nuke berebiziko poza hartu zuela horrekin. Hara zer zioen On Manuelek berak:
En el terreno de la Euskeralogía tengo un haber muy importante:
el haber salvado la vida del Bertsolarismo Vasco con mis estudios
sobre el tema; dando igualmente vida a todo lo referente a la producción poética de carácter oral.
[Manuel Lekuona, Idazlan Guztiak 12. lib., 102. or.]

Dagoeneko aipatu dizkizuet Manuel Lekuonak egin zizkigun bi zubi nagusiak: bata, humanismoaren eta zientziaren arteko zubia; bestea, kultura-
ikuspegiaren eta herri-jakintzaren arteko zubia.
Hirugarren zubia gure hizkuntzari dagokiona da; hain zuzen ere, euskara
batuaren eta herrian herriko euskararen arteko zubi egokiaren beharra aldarrikatu baitzuen Manuel Lekuonak hitz hauekin:
Batasuna hizkuntzaren bentaja «bat» da; baina, askotan, bentaja
nahasia, konplikatua, beste bentaja batzurentzat kaltegarri gerta daitekeena. Hizkuntzak badu batasuna baino lehenagoko eta beharragoko gauzarik, bentaja handiagorik: adibidez, argitasuna. Hizkuntzak
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argia izan behar du, ezaguna, herrikoia: ahal balitz, hitza ahotik irten
orduko, herriak entzutean, berehala ulertzeko modukoa.
Hizkuntzak badu beste bentaja bat ere, ez txikia: jatortasuna (halako jario gozo bat; gozoa eta garratza denbora berean: grazia). Modismoak dira, batez ere, hizkuntzari jatortasuna ematen diotenak:
hots, gramatika arruntetik kanpora sortzen diren esaerak.
Batasuna lortzeko biderik errazena, berriz, gramatika arruntaz
mintzatzea da; baina gramatika arruntaz mintzatu behar horrek lehenengo baztertzen dituen gauzak, hain xuxen, horiexek izan ohi dira:
modismoak. Eta horixe da hizkuntzari bere jatortasuna galerazten
dion bidea.
–Zer egin, orduan? –esango duzue–. Jatortasunari jarraituz, batasuna alde batera utzi? Ala, batasunari jarraituz, jatortasuna utzi alde
batera?
Ez bata eta ez bestea. Beltxak eta txuriak / mendian ardiak –dio gure
kopla herrikoi batek–. Beltxak eta txuriak / mendian ardiak, / zuk ere ez
dauzkazu / bentaja guztiak.
Ez da munduan ezer eta inor bentaja guztiak dituenik. Bentaja bat
bestearekin osatu beharra dago: beltxa, txuriarekin; txuria, beltxarekin. Batasunak ere ez dauzka bentaja guztiak; baina bera, bere baitan, bentaja bat da. Eta hizkuntza argitasunez, jatortasunez eta batasunez osatu beharra daukagu.
[Manuel Lekuona, Idazlan Guztiak 12. lib., 88-90. or.]

Ekin eta jarrai, Manuel Lekuonak erakutsi zigun bidetik! Eta ez ahaztu
haren iloba Juan Mari Lekuona zena ere: bakoitza bere nortasunarekin eta
bere jakinduriarekin, maisu eta lankide izan genituen Euskaltzaindian biak,
bi oiartzuar horiek, osaba Manuel eta iloba Juan Mari, biak solaskide eta
adiskide maiteak, eta bien itzalak argi egiten segitzen du, bereziki Euskaltzaindiko Herri Literatura batzordean.
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XVII. Jagon Jardunaldiak:
euskararen geroa
Ipar Euskal Herrian
Baiona, 2011/XI/17
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Sarrera
Coyos, Jean-Baptiste
Euskaltzaindiko Jagon sailburua

Euskaltzaindia hizkuntzaren corpusaz arduratzen da; bere helburuetan
hizkuntza lantzea eta arautzea badira. Baina, halaber, euskararen estatus
sozialaren arreta hartzen du ere (1920ko Euskaltzaindiaren sortarauak),
euskararen sustatzea eta erabileraren zabaltzea, besteak beste. Hizkuntzaren
kalitatea bermatzearekin eta hiztunen eskubideak zaintzearekin batera, horiek dira Jagon Sailaren eginkizun nagusiak.
Ildo honetan, urtero, Jagon Sailaren Sustapen batzordeak euskararen
erabileraren nondik norakoak aztertzeko, Jagon jardunaldiak antolatzen
ditu. 2011n Gasteizen izan ziren, euskararen egoera Araban ikertzeko.
2012an, XVII.ak Ipar Euskal Herrian antolatu zituen Euskaltzaindiak, azaroaren 16an, Paue eta Aturriko herrialdeetako Unibertsitatearen Baionako
campusean.
Egun hartan, Euskararen Erakunde Publikoaren laguntzarekin, Euskararen oraina eta geroa Ipar Euskal Herrian izenburu pean, euskararen sustapenean ari diren elkarte eta erakundeekin batean gogoeta egin zuen Euskaltzaindiak. Helburua zen euskararen ezagutza eta erabilera indartzeko lanean
ari direnen ahaleginen, asmoen eta beharren azaltzea, lan horren ezagutarazteko eta, ahal den neurrian, norat jo behar zuen aurreikusteko. Hots,
bigarren aldikoz, lurralde bateko hizkuntza-errealitatea aztertu zen.
Egitarauari dagokionez, bost zati izan ziren. Goizean V. Inkesta soziolinguistikoaren azterketa kualitatiboa proposatu zen, Ipar Euskal Herriko
emaitzak euskararen eremu osoko testuinguruan kokatuz. Ondotik Euskal
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Kultur Erakundeak euskararen balorazio kulturala eskaini zuen. Azkenik,
hizkuntza politikaren eragile nagusiak biltzen zituen mahai-ingurua izan
zen, euskara indarberritzeko hizkuntza politika aipagaiarekin. Arratsaldean,
norbanako edo taldeko esperientzia azpimarragarri zenbait azaldu ziren:
kantagintzan, bertsolaritzan, irratigintzan eta administrazioetako langileen
euskalduntzean. Bururatzeko, Euskararen irakaskuntzan ari diren elkarte
nagusiek irakaskuntza elebidunaren erronkak eztabaidatu zituzten.
Jardunaldietako akta hauetan saioetako testu horiek aurki daitezke:
Erramun Baxoken «2011ko inkesta soziolinguistikoaren azterketa Ipar Euskal Herriko ikuspuntutik» txostena, Sébastien Castet Euskal Konfederazioaren idazkariak egin zuen 2011ko inkesta horri buruzko ekarpena, Pantxoa Etxegoin Euskal Kultur Erakundeko zuzendariaren «Euskararen
balorazio kulturala» txostena, «Euskararen oraina eta geroa Ipar Euskal
Herrian» eta «Irakaskuntza elebidunaren erronka: hiztun osoak egitea» izenak zituzten mahai-inguruetako ekarpenak.
Euskaltzaindiaren izenean esker onak bihoazkie guztiei, jardunaldiak
prestatzen lagundu zutenei, mintzaldietan eta eztabaidetan parte hartu zuten denei.
Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian ez ona izanik ere, erakutsi dute
nola lan egiten zuten, zein ziren alde itxaropentsuak eta besteak, eta, aitzina begira, lan egiteko norabide berri eta eraginkorrak zoin izan zitezkeen.
Bai, Euskera barne-agerkariaren ikerketa-zenbaki honetako txostenek
frogatzen duten bezala, Ipar Euskal Herrian ere euskarak geroa badauka.
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2011ko inkesta soziolinguistikoaren
azterketa Ipar Euskal Herriko ikuspuntutik
Estudio de la encuesta sociolinguística de 2011
desde la óptica del País Vasco Norte.
Etude de l’enquête sociolinguistique de 2011
sur le Pays Basque Nord.
Study of the 2011 sociolinguistic survey from the point
of view of the northern (French) Basque Country
Baxok, Erramun
Ohorezko euskaltzaina. Soziolinguista.

Noiz jasoa: 2013-05-29
Noiz onartua: 2013-07-09
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Erramun Baxok hizkuntzalariak V. inkesta soziolinguistikoa irakurtzen du Ipar Euskal
Herriari begira. Bost ikerketa eremu landu dira: hizkuntza gaitasuna, familia bidezko transmisioa, euskararen gizarte erabilera, euskararen aldeko motibazioa, euskararen prospektiba.
1991ko lekuko zaharra eta 2011ko lekuko gazteenaren artean euskaldun kopuruaren 85
urteko historia idatz daiteke. Euskararen gainbehera ez da bururatua. Baina oraingo hizkuntza politikak bultzatzen du elkarte eta erakundeen arteko lankidetza. Ondorioz garapen bat
abiatua da 16-24 urtekoetan. Eskola bidezko transmisioa da nagusi, halere guraso gazteen
jokabide linguistikoa hobetzen ari da euskararen onetan.
Hitz-gakoak: Ipar Euskal Herria, inkesta soziolinguistikoa, hizkuntza politika.

El linguísta Erramun Baxok analiza la V. encuesta sociolinguística mirando al País Vasco
Norte. Se han trabajado en cinco ámbitos de estudio: competencia linguística, transmisión
familiar de la lengua, uso social del euskera, motivación a favor del euskera, prospectiva del
euskera. Teniendo en cuenta al encuestado de más edad de 1991 y al más jóven de 2011 se
podría escribir la historia de los euskaldunes en los últimos 85 años. Parece ser que el retroceso del euskera no ha tocado suelo. Sin embargo la politica linguística actual fomenta la
cooperación entre instituciones y asociaciones. Surgen además algunos datos esperanzadores: Entre los hablantes entre 16 y 24 años se está dando una evolución positiva. Básicamente a través de la transmisión en las escuelas, aunque es cierto que el comportamiento lingüístico de los jovenes padres está cambiando en beneficio del euskera.
Palabras clave: País Vasco Norte, encuesta sociolinguística, políitica linguística.

Le linguiste Erramun Baxok analyse la Vème enquête sociolinguistique concernant le Pays
Basque Nord. Cinq domaines ont été étudiés: compétence linguistique, transmission familiale
de la langue, usage social de la langue basque, motivation en faveur de la langue basque, prospective de la langue basque. Les témoins les plus anciens de cette enquête étant de 1991 et les
plus récents étant de 2011, on pourrait écrire l’histoire des Basques au cours des 85 dernières
années. Il semble que la régression ne soit pas terminée. Cependant la politique linguistique
actuelle incite à une coopéation entre les institutions et les associations. De plus, des données
encourageantes apparaissent: on remarque une évolution positive chez les jeunes entre 16 et
24 ans. Concrètement grâce à la transmission par l’école. Il est certain aussi que le comportement linguistique des jeunes parents se modifie au bénéfice de la langue basque.
Mots-clés: Pays Basque Nord, enquête sociolinguistique, politique linguistique.

The linguist Erramun Baxok offers a reading of the fifth sociolinguistic survey with regard
to the French Basque Country. Five areas of research are reviewed: language competence,
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language transmission within the family, societal use of Basque, pro-Basque motivation, the
prospects for Basque. Between the oldest informant in 1991 and the youngest in 2011 85
years of the history of Basque speakers can be written. The decline of Basque has not yet
bottomed out, but present-day language policy is promoting collaboration between public
and private sectors. As a result, there is a positive change in 16-24 year olds. Transmission
is primarily via education; nevertheless, young parents’ language behaviour has improved in
Basque’s favour.
Keywords: Northern Basque Country, sociolinguistic survey, language policy.
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Bosgarren inkesta soziolinguistikoa 2011n egin zen Eusko Jaurlaritzaren
eskutik, Iparraldean Euskararen Erakunde Publikoaren lankidetzarekin.
Beste laguntzaileak ziren INSEE erakundea lagina antolatzeko eta
SIADECO datuen biltzeko. Galdetegi berdina erabili da Euskal Herri osoan.
Orotara 7.800 inkesta egin dira, 4.100 Euskal Autonomi Erkidegoan, 1.700
Nafarroan, 2.000 Ipar Euskal Herrian.
Ipar Euskal Herria 3 eskualde demografikotan zatitua zen: Baiona-Angelu-Biarritz (BAB) 99.000 biztanle, Lapurdi bestalde 107.000 biztanle, Nafarroa Beherea eta Zuberoa elkarrekin 33.000 biztanle. Orotara 238.000 biztanle, 16 urte eta gehiagokoak.
Artikulu honetan emaitza nagusien irakurketa kritiko bat eginen dugu,
inkestaren bost atalak landuz:
– hizkuntza gaitasuna;
– euskararen transmisioa familia, haurtzaindegia eta eskolaren bidez;
– euskararen erabilera bereziki gizartean;
– euskararen aldeko motibazioa: jarrerak, euskaltasuna;
– geroari buruzko itxaropenak eta beldurrak.
Aldi bakoitz, taula batzuen bidez, inkestaren emaitzak agertuko dira, noizean behin lotura eginez hizkuntza politikarekin.

Hizkuntza gaitasuna Euskal Herrian
Euskara Euskal Herrian zehar
Hona hemen euskaldunen argazkia herrialdeetan gaindi. Nafarroa Beherea eta Zuberoa ezin ditugu bereizi, inkestaren metodologiagatik.
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Euskal Herriko euskaldungoa
Lurraldeak

Jendetza +16 urte

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Euskal Autonomia Erkidegoa
Lapurdi
Nafarroa Beherea – Zuberoa
Ipar Euskal Herria
Nafarroa
EUSKAL HERRIA

Euskaldunak

Heina

272.000
1.000.000
602.000
1.874.000

46.000
254.000
300.000
600.000

%17
%26
%50
%32

206.000
32.600
238.600

34.000
17.000
51.000

%17
%52
%22

537.000
2.649.600

63.000
714.000

%12
%27

Hiztegi problema bat trenkatu behar dugu. Orain arte «elebiduna» zen
Hegoaldeko bi hizkuntza ofizialak zekizkiena eta «erdalduna» elebakarra
zen. Gaur egun euskaldun elebakarrak desagertu dira eta erdaldunak ere
gero eta gehiago «elebidun» dira ingelesarekin edo etorkin hizkuntza batekin. Idazki honetan «euskaldunak» eta «erdaldunak» aipatuko ditugu, hots
euskara dakitenak edo ez dakitenak.
Gaur egun, Ipar Euskal Herriko 16 urte eta gehiagoko jendetzan, euskaraz ongi edo aski ongi mintzatzen garenok 51.100 gara (%21,4). Elebidun
hartzaileak, euskara ulertzen dutenak eta doi bat mintzatzen 22.000 dira
(%9). Erdaldunak 105.000, (%9,4). Beste lurraldeetan zer gertatzen da?
Proportzioz Nafarroa Beherea eta Zuberoa dira herrialde euskaldunenak
(%52). Noiz arte, 20 urtez bi herrialde hauen euskaldunak %10ez gutitu
delarik? Gaur egun Lapurdi eta Araba hein berean daude %17. Duela 20
urte Lapurdin euskaldunak %27 ziren eta Araban %7. %10 galtzea alde batetik eta hein bereko irabazia bestetik.
Euskararen garapena EAEn gertatu da gehienik. 20 urtez euskaldunak
185.000 gehiago dira eta heina %24tik %32ra igan da.
Oro har Euskal Herri osoan 20 urtez jendetza milioi batez emendatu da
eta euskaldunen kopurua 530.000tik 714.000ra igan da, beraz 184.000 eus-
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kaldun gehiago. Proportzioa ez da biziki mugitu, euskaldunak 1991n %30
ginen, gaur egun %27 gara.
Hizkuntza gaitasuna eskualdeka
BAB eskualde jendetsuena da baina ez euskaldunena. 99.000 hiritarretan,
8.600 euskaldun dira (%9) eta 6.000 erdi-euskaldun (%6) Orotara %14 euskara ongi edo doi bat dakitenak. Haatik hiritar gehienak erdaldunak dira (%85).
Gaineratiko Lapurdin 107.000 herritar bizi dira eta hauetan 25.600 euskaldun (%24) eta 11.200 erdi-euskaldun (%11). Erdaldunak 70.000 (%65).
Nafarroa Beherea eta Zuberoa dira herrialde euskaldunenak baina ahulenak demografiaren aldetik. Elkarrekin 32.600 herritar dira eta hauetan 17.000
euskaldun (%52), 4.600 erdi-euskaldun (%14) eta 11.000 erdaldun (%34).
Hizkuntza gaitasuna Ipar Euskal Herrian
Ipar Euskal
Herria
238.600

BAM
99.000

Lapurdi
bestalde
107.000

Nafarroa B.
Zuberoa
32.600

Euskaldunak

51.400
%22

8.600
%9

25.800
%24

17.000
%52

Elebidun hartzaileak

21.800
%9

6.000
%6

11.200
%11

4.600
%14

165.400
%69

84.400
%85

70.000
%65

11.000
%34

Erdaldunak

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Eskualdeka, euskaldunak eta elebidun hartzaileak elkartzen baditugu
Baionaldea da gutienik euskalduna: nolazbait elebidunak %15 dira. Hiztunak molde berean zenbatuz, Lapurdi barnean heren bat elebidun eta bi
heren erdaldun dira, Nafarroa Beherean eta Zuberoan aldiz bi heren elebidun eta heren bat erdaldun.
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Jendetza kontuan hartuz, non bizi dira Iparraldeko euskaldun multzoak?
– 25.500 euskaldun eta 11.200 erdi-euskaldun Lapurdi barnealdean.
– 17.000 euskaldun eta 4.600 erdi-euskaldun Nafarroa Beherean eta Zuberoan.
– 8.600 euskaldun eta 6.000 erdi-euskaldun Baiona-Angelu-Biarritzen.
Non daude euskaldunak? %50 Lapurdi barnealdean, %30 Nafarroa
Beherean eta Zuberoan, %20 Baionaldean.
Hizkuntza gaitasuna adinaren arabera
Hizkuntza gaitasuna adinaren arabera %
Adin-taldeak
Sorturtea +/–
Jendetza

Euskaldun
Ele. hartzaile
Erdaldun

Ipar EH
2011
238.360

65 eta +
1939
62.266

50-64
1954
55.710

35-49
1969
61.365

25-34
1982
32.056

16-24
1991
26.964

22

31

24

15

14

18

9

8

7

10

12

11

69

61

69

75

74

71

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Euskaldunen kurba gain behera doa lau adin-talde zaharrenetan, %31tik
(1939an) %14ra (1982an) eta gorantz abiatzen da adin-talde gazteenarekin
%17,6 (1991n).
Elebidun hartzaileen kurba oso ezberdina da. Gainbehera bi adin-talde
zaharreneen artean, gero behetik gora bitarteko 3 adin-taldeetan %12,3
arte 25-34 urtekoetan (1982). Bururatzean gainbehera ttipi bat adin-talde
gazteenarekin (%11,3).
Elebidun guziak elkartuz, kurba itxaropentsua dugu: gainbehera %38tik
%25 arte. Bihurgunea 35-46 urtekoekin. Eta gero behetik-gora %25etik
%29 arte adin-talde gazteenean. Erdaldunen kurba alderantzizkoa da. Pe-
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tik gora %62tik %75era (1969an) eta gero gainbehera %75etik %71ra
adin-talde gazteenean.
Hizkuntza gaitasuna bost inkestetan zehar
Hona hemen bost inkesta soziolinguistikoen taula konparatiboa. Lehen
inkestaren emaitzak zuzendu ditugu. Alabaina emaitza ofizialetan 1991 eta
1996 artean 13.000 euskaldun galdu ziren. Ez zen sinesgarri. 1991ko adin
taldeak berriz zenbatu ziren II., III. eta IV. inkestetan eta zenbaketa horren
arabera euskaldunen kopurua 69.000tik 60.000ra jautsi zen 1991koan.
1.
1991
208.900 h.

2.
1996
212.400 h.

3.
2001
221.600 h.

4.
2006
230.200 h.

5.
2011
238.360 h.

Euskaldunak

59.900
%28,7

56.100
%26,5

54.600
%24,7

51.800
%22,5

51.100
%21,4

Elebidun
hartzaileak

17.900
%8,5

19.800
%9,3

26.400
%11,9

19.800
%8,6

21.700
%9,1

Erdaldunak

151.100
%62,8

136.500
%64,2

140.600
%63,4

158.600
%68,9

165.560
%69,5

Jendetza
16 urte eta +

Bost inkestak konparatzen baditugu zer agertzen da? Euskaldunen ehunekoak gainbehera doaz etengabe %29, %27, %25, %22.5, %21.4. Orain arte
inkesta batetik bestera euskaldunen kopuruak 2 puntu galtzen zituen baina
azken aldian puntu bakar bat. Zenbaki gordinetan, bost inkestak konparatuz,
20 urtez jendetza 30.000 biztanlez goratu da. Denbora berean 8.800 euskaldun gutiago gara, hots urtero 450 gutiago. Ulergarri da, kanpotik erdaldun
anitz etortzen baita, hemen bertako sortzeak ez direlarik biziki nasaiak.
Bestalde 3.800 elebidun hartzaile gehiago dira. Ulergaitz da nola elebidun
hartzaileen kopurua bat-batean anitzez gutitu den, hamar urtez goratzen ari
zelarik. Galdeen ulermen problema bat baditaike «doi bat» eta «hitz batzuk»
dakitenen artean. Bien arteko muga malguak baldintzatzen du elebidun
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hartzaileen kopuru aldakorra. Azken bost urte hauetan, elebidun hartzaileen
garapena kontuan hartuz, euskaldunen eta erdi-euskaldunen kopurua goratu da 1.200 hiztunez: 2006an 71.600 elebidun, 2011an 72.800 elebidun.
Denbora berean erdaldunen kopurua ere handitu da, 5 urtez jendetza
8.000 herritarrez emendatu baita. Oro har 20 urtez erdaldunen kopurua
emendatu da 15.000 hiztunez, halere jendetza baino askoz gutiago.
Euskaldunen gaitasun erlatiboa adin-taldeka
Euskaldunei galdegin zaie zein hizkuntza mintzatzen duten errazkienik,
euskaraz, erdaraz ala bietan berdin. Hizkuntza trebetasunaren arabera hiru
elebidun kategoria baditugu: euskal elebidunak, erdal elebidunak eta elebidun orekatuak.
Adin-talde zaharrenetik gazteeneraino euskaraz trebeago direnen heina
eten gabe gainbehera doa eta alderantziz frantsesez trebeago direnen heina
petik-gora. Elebidun orekatuen kurba kasik beti %42 inguru dago eta hein
gorenean, salbu adin-talde gazteenean. Itxuraz hizkuntzen arteko oreka eskolako ikaskuntzaren ondorioa da eta egoera hau kezkagarria da geroari buruz.
Gaitasun erlatiboa adinaren arabera (%)
Adin taldeak

Iparralde

65 eta +

50-64

35-49

25-34

16-24

Euskal elebidunak

23

32

23

15

17

12

Elebidun orekatuak

43

42

42

47

43

38

Erdal elebidunak

34

26

35

38

40

50

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Adin-talde gazteenaren egoera oso berezia da: euskal elebidunen heina
apalenean da, %12, bost puntu galduz 25-30 urtekoei konparatuz. Aldiz
erdal elebidunen heina gorenean da, %50ean, 10 puntuz goratuz. Elebidun
orekatuen heina doi bat apaldu da (%38,5). Itxuraz gazteak irabazle dira

Euskera. 2012, 57, 1-2. 93-134. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 101

13/12/13 09:02

102

Baxok, E.: 2011ko inkesta soziolinguistikoaren azterketa…

euskaldunen kopuruaren aldetik, baina galtzaile euskararen kalitatearen aldetik. Gertatzen dena da elebidunek hizkuntza trebeena erabiltzen dutela.
Gaurko hizkuntza politikaren helburu nagusia «hiztun osoak» formatzea
da. Gaitasun erlatiboaren datuetan ageri da hizkuntzaren kalitatea gainbehera badoala. Zer egin? 2008an onartu zen euskal irakaskuntzaren 2.
atala «egituraketa kualitatiboa». Dokumentu hau botere publikoen bigarren
bide orri nagusia da irakaskuntzaren alorrean eta zazpi norabide definitzen
ditu: lehen mailan gaitasun heinak definitzea, irakasleen formakuntza, eskola elebidunetako irakaskuntzen antolaketa, kolegioan eta lizeoan irakaskuntza elebiduna indartzeko plana. Ondorioz, kalitatearen egituratzean
indar gehiago emateko xedea da, murgilbidea garatuz ama-eskola guzietan
eta euskaraz irakasten diren ikasgaiak zabalduz kolegioetan.

Euskararen familia bidezko transmisioa
Euskara nola jarraitzen den familiaren bidez ikertu da lau puntu landuz:
lehen hizkuntza, hizkuntzen bilakaera, gurasoen jokamoldea eta haurtzaindegien eragina.
Lehen hizkuntza
Galdera zen inkesta egin zaionarentzat zein izan zen lehen hizkuntza
haurtzaroan, 3 urte ukan arte, etxean. Ama-hizkuntza izan daiteke euskara,
frantsesa edo biak. Noizean behin agertzen da kanpoko beste hizkuntza bat.
Lehen hizkuntza adinaren arabera aztertzen bada ikusten da, 3 urte arte
etxean euskaraz bakarrik mintzatu diren euskaldunen heina gainbehera
doala zaharrenetarik gazteenetara %30etik %8ra. Jatorriz frantsesez mintzatu direnen kopurua petik gora %64tik %86ra. Haurtzaroan bi hizkuntzak
erabili dituztenen heina berdintsu egon da adin-talde oroz, %5,5 inguru.
Orokorki Ipar Euskal Herrian %20 haurrek lehen hizkuntza euskara bakarrik ukan dute eta euskara frantsesarekin %5ek. EAEn %18 sortzez euskaldun eta %5 elebidun. Nafarroan %6 eta %3 hurrenez hurren.
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Lehen hizkuntza adinaren arabera (%)
Adin-taldeak
Sorturtea +/–

Ipar EH
2011

65 eta +
1939

50-64
1954

35-49
1969

25-34
1982

16-24
1991

euskara

20

30

23

16

10

8

euskara + frantsesa

5

6

4

5

8

6

frantsesa

75

64

73

79

82

86

Lehen hizkuntza

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Hizkuntzen mugikortasuna
Hizkuntza gaitasuna lehen hizkuntzaren arabera
Iparralde 2011
Hizkuntza
gaitasunak

Lehen hizkuntzak

Orotara
238.360

Euskara
46.478

Biak
12.930

Frantsesa
178.952

Euskaldunak

51.100
%22

37.639
%81

6.687
%52

  6.774
%4

Elebidun
hartzaileak

21.742
%9

6.508
%14

3.132
%24

12.102
%7

Erdaldunak

165.518
%69

2.331
%5

3.112
%24

160.075
%89

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Taula honetan emaitzak gainbehera irakurri behar dira. Hizkuntza gaitasunak (euskaldun, elebidun hartzaile ala erdaldun) lotura handia du lehen
hizkuntzarekin. Euskaraz sortu direnak euskaldun dira %81 (jatorrizko euskaldunak edo euskaldun zaharrak) eta frantsesez sortu direnak frantsesdun
oraino gehiengo handiagoan %89,6 (jatorrizko erdaldunak edo erdaldun be-
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rriak). Jatorrizko elebidunek dute hizkuntza egoera hauskorrena. Erdiek euskara atxiki dute, beste erdiek erdaldun edo elebidun hartzaile bilakatu dira
neurri berdintsuan. Ohargarri da jarraipen linguistikoa dela joera indartsuena.
Ehuneko bertikalean ez, baina zenbaki gordinetan gehiago dira euskaldun
berriak (6.774) ezen ez? eta erdaldun berriak (2.331). Molde berean gehiago
dira euskalduntzen ari diren jatorrizko erdaldunak (12.102) ezen ez eta erdalduntzen ari diren jatorrizko euskaldunak (6.508). Beraz oro har euskara irabazle
ateratzen da. Baina frantsesa ez da galtzaile, euskaldun guziak elebidun baitira.
Euskararen galtze irabaziak adinaren arabera
Oraingo hizkuntza gaitasuna lehen hizkuntzarekin konparatuz, sei hiztun
kategoria agertzen dira: jatorrizko euskaldunak eta euskaldun berriak, euskalduntzen edo erdalduntzen ari diren elebidun hartzaileak, jatorrizko erdaldunak eta erdaldun berriak. Zenbakiek erakusten dute hizkuntzaren jarraipena dela gertakizun nagusia. Euskararentzat irabazi osoak euskaldun
berriak dira eta galtze osoak erdaldun berriak. Irabazi partzialak euskalduntzen ari direnak dira eta galtze partzialak erdalduntzen ari direnak. Ezberdintasun handiak badira adin-taldeen arabera.
Hizkuntzen bilakaera adinaren arabera
Orotara
238.360

65 +
62.266

50-64
55.710

35-49
61.365

25-34
32.056

16-24
26.963

18,6

29,8

21,7

12,6

9,5

10,8

Euskaldun berriak

2,8

0,8

2,7

2,5

4,4

6,8

Euskalduntzen

5,1

3,8

3,4

5,1

7,1

9,0

Erdalduntzen

4,0

3,8

3,8

4,8

5,2

2,3

Erdaldun berriak

2,3

2,3

2,0

3,2

2,7

0,3

67,2

59,5

66,5

71,9

71,0

70,8

Hizkuntzen bilakaera

Jatorrizko euskaldunak

Jatorrizko erdaldunak

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.
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Tipologia honek adierazten du euskararen bilakaera adinaren arabera. 65
urtez goragokoetan euskaldun zahar anitz (%29,8) eta euskaldun berri guti
(%0,8). Alderantziz 16-24 urtekoetan euskaldun zahar gutiago (%10,8) eta
euskaldun berri gehiago (6,8) eta erdaldun berririk ia batere ez (%0,3). Euskarak irabazi gehiago egiten du adin-talde gazteenetan. Hurbilagotik azter
dezagun hizkuntzen mugikortasuna hiztun gazteenengan.
Hizkuntzen bilakaera Iparraldeko gazteengan
Lehen hizkuntza

Hizkuntzen bilakaera 2011n: 16-24 urtekoak

Ondorioak

Euskara 1.H
3.610 = %13,4

Euskaldunak + Euskaldun + Euskalduntzen
jatorriz berriak ari direnak
2.915 = %10,8 + 1.822 = %6,8 + 2.438 = %9

Euskaldungo
dinamikoa
7.175 = %26,6

Frantsesa 1.H
23.353 = %86,6

Erdaldunak + Erdaldun + Erdalduntzen
jatorriz berriak ari direnak
19.093 = 70,8 + 77 = %0,3 + 618 = %2,3

Frankofonia
elebakarra
19.788 = 73,4%

Hiztunak orotara
26.963 = %100

Hiztunak orotara
26.963 = %100

Biribil ditzagun zenbaki gordinak ikusteko zer gertatzen den 16-24 urtekoekin. 27.000 dira. Hiru urtetan 3.600 euskaldun ziren (%13). Gero zer bilakatu
dira? 3.000 jatorrizko euskaldun dira, 2.000 euskaldun berri, 2.000 euskalduntzen ari. 16 urtetan 7.000 euskaldun eta elebidun hartzaile. Euskaldun kopuru
dinamikoa haurtzarotik gaztarora %13tik %27ra igan da. Bikoiztu beraz.
Bestalde hiru urtetan 23.000 erdaldun ziren (%87). Gero zer bilakatu
dira? Erdaldungo elebakarra haurtzarotik gaztarora %87tik %73ra jautsi da,
%13 gutiago. Gazteengan hizkuntzen bilakaera euskararen alde mugitu da
molde indartsuan.
Zein da euskaldun gaztearen argazkia? Euskaldun berri anitz eta erdalduntzerik ez. Euskalduntzen ari direnak erdalduntzen ari direnak baino lautan
gehiago. Gazteenengan hizkuntzen bilakaera euskararen alde mugitu da molde
indartsuan. Haurtzarotik gaztarora euskaldunen heina bikoiztu da eta erdaldunen heina araberan gutitu (-13%). Lehen familia bidezko transmisioa nagusi
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zen, orain eskola bidezko transmisioa eraginkorrago da. Agian eskolako dinamikaren bidez familiako transmisioa berpiztuko da datorren belaunaldian.
Gurasoaen jokamoldea
Gurasoak 3 kategoriatan sailkatzen ditugu:
– gurasoak orokorki, eta hauen artean
– guraso gazteagoak (seme-alabek 2-15 urte), eta hauen artean
– guraso gazteenak (seme-alabek 2-9 urte)
Haurren lehen hizkuntza, gurasoen hizkuntza-gaitasunaren arabera
Guraso euskaldunak
Lehen hizkuntza:

Orotara

Biak

Bat

Batere ez

Haur oro
euskara;
euskara frantsesarekin;
frantsesa bakarrik.

(238.000)
%20
%5
%75

(67.660)
%68
%12
%20

(33.564)
%1
%14
%85

(137.136)

Haurrek 2-15 urte
euskara;
euskara frantsesarekin;
frantsesa bakarrik.

(848)
%5
%11
%84

(118)
%54
%33
%13

(146)

(614)

%56
%44

  %1
%99

Haurrek 2-9 urte
euskara;
euskara frantsesarekin;
frantsesa bakarrik.

(486)
%6
%14
%80

(65)
%59
%35
%6

(90)

-331

%65
%35

  %1
%99

%100

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

1. Lehenagoko bikoteetan biak euskaldun zirelarik %80 haurren lehen
hizkuntza euskara zen (%68rentzat euskara bakarrik) eta frantsesa
bakarrik %20rentzat.
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   Guraso bat euskaldun zelarik %15 haurren lehen hizkuntza euskara
zen frantsesarekin eta frantsesa bakarrik %85entzat.
   Bi gurasoak erdaldun zirelarik, haur guzien lehen hizkuntza frantsesa
zen bakarrik.
2. Bikote gazteagoetan biak euskaldun direlarik %87 haurren lehen hizkuntza euskara da (%54rentzat euskara bakarrik) eta frantsesa bakarrik %33rentzat.
   Guraso bat euskaldun delarik %56 haurren lehen hizkuntza euskara
da frantsesarekin eta frantsesa bakarrik %44rentzat.
   Bi gurasoak erdaldun direlarik, lehen hizkuntza frantsesa da bakarrik
%99 haurrentzat eta euskara frantsesarekin ehuneko batentzat.
3. Bikote gazteenetan biak euskaldun direlarik %94 haurren lehen hizkuntza euskara da (%59rentzat euskara bakarrik) eta frantsesa bakarrik %6rentzat.
   Guraso bat euskaldun delarik %65 haurren lehen hizkuntza euskara
da frantsesarekin eta frantsesa bakarrik %35rentzat.
   Bi gurasoak erdaldun direlarik, lehen hizkuntza frantsesa da bakarrik
%99 haurrentzat eta euskara frantsesarekin ehuneko batentzat.
Laginaren aldetik 3. multzo honetako emaitzak dudazkoak badira ere,
itxuraz, familia bidezko transmisioa hobetuz doa, bikote euskaldunekin, bai
eta euskaldun-erdaldun bikoteekin ere:
– bikote euskaldunekin, haurrak euskaldunak dira %80, 87, 94;
– euskaldun-erdaldun bikoteekin ere haurrak elebidunak dira %15, 56, 65.
Familia bidezko transmisioa Hizkuntza Politika Proiektuaren lehen erronka da: «familia, euskara transmititzeko tresna estrategiko gisa mobilizatzea». Horretarako norabide estrategikoak ziren familiak laguntzea euskara
jarraikiarazten: gurasoen hizkuntza gaitasuna hobetuz, lagungarri diren tresnak eta baliabideak sortuz, esperientzia eraginkorrak trukatuz.
Euskararen Erakunde Publikoaren eragina zeharkakoa izan da: alde batetik proiektu deialdien bidez, guraso elkarteek parte hartzen dute eskola inguruan antolatzen diren euskararen erabiltzeko ekintzetan. Ondorioz esko-
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la eta familien arteko sinergia motibazio nagusi bat bilakatu da euskara
jarraikiarazteko. Bestalde, hizkuntza teknikariek, Herri Elkargoen onarpenarekin, sentiberatze ekintzak eraman dituzte aita-ama berriekin eta gurasogaiekin: informazioak, opari pedagogikoak eta beste.

Haurtzaindegiak eta etxe haurtzainak
Lehen haurtzaroa hizkuntza politikaren bigarren erronka nagusia da:
lehen haurtzaroko egiturei eta profesionalei euskararen transmisioa sustengatuko duen zerbitzua eskaintzea. Norabide estrategikoa da lurralde osoan
familiei beren haur ttipientzat euskarazko zerbitzuak eskaintzea haurtzaindegi sarean, bai eta ama-laguntzaileen edo etxe haurtzainen bitartez ere.
Gainera, beharrezkoak dituzten konpetentziak eta tresna pedagogikoak eskaintzea. Zer da gauzaturik?
Lehen lana izan zen egitura bat eraikitzea, politika publikoa garatzeko gai
honi buruz. Ondorioz euskarazko haurtzaindegi «labelizatuen» egitura bat
sortu da, lehen haurtzaroaren harrera kolektiboen eremuan, irakaskuntzako
ereduen antzekoa. Partaidetza hitzarmen baten bidez, familien laguntzaz
arduratzen diren erakundeek onartu dute eta jadanik lurraldeko harreraetxe publiko eta pribatu batzuek labelizazioa erdietsi dute.
Geroari buruz etxe haurtzainen sare bat antolatzen ari da. Jadanik diagnosi bat egina da: etxe haurtzainek haurren %90 zaintzen dituzte eta anitzek euskara badakite. Inkesta baten bidez jakinen da zein diren euskaraz
lan egiteko gogoa dutenak.
Transmisioa eraginkortzen segitu behar da familia bidezko transmisioa
beste transmisio bideekin uztartuz, kate oso bat indarrean ezarriz, etxean,
haurtzaindegian, eskolan.
Euskararen erabilera
Inkestan euskaldunen mintza-jokabidea aztertu da bost mintzamolde bereiziz, bi hizkuntzen kantitate erlatiboaren arabera. Hemen hiru mintzamolde laburbildu ditugu:

Euskera. 2012, 57, 1-2. 93-134. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 108

13/12/13 09:02

109

Baxok, E.: 2011ko inkesta soziolinguistikoaren azterketa…

– euskal mintzamoldea beti euskaraz ari denarena, euskaraz frantsesez
baino gehiago edo berdin bi hizkuntzetan;
– noizean behingo euskal mintzamoldean aldiz euskara frantsesa baino
gutiago erabilia delarik edo oso gutiago;
– erdal mintzamoldea beti frantsesez ari denarena edo ia beti.
Euskararen erabilera harreman eremuetan
Hemen kontuan hartzen ditugu Ipar Euskal Herriko 51.100 euskaldunak.
Hiru harreman eremu aztertu dira: familia, gizarte hurbila eta zerbitzu publikoak.
Euskaldunen mintzamolde harreman eremuetan (%)
Euskaraz
gehiago edo
berdin

Euskaraz
gutiago edo oso
gutiago

Beti
edo ia beti
frantsesez

Euskararen
heina

Etxean
Bikotean
Seme alabekin
Gurasoekin
Anai-arrebekin
Aiton-amonekin

49
45
48
63
59
59

22
17
16
12
12
13

30
37
37
25
28
28

43
40
42
53
51
51

Lagunartean
Auzokoekin
Lankideekin
Ikaskideekin

64
47
59
31

21
15
15
9

15
38
26
61

54
39
49
26

Saltegietan
Udaletxean
Administrazioan

28
37
2

19
16
5

53
47
92

25
32
2

Harreman
eremuak

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Azken zutabean hiztun guzien hizkuntza erabilera kuantifikatu da. Mintzamolde ezberdin bakoitzean euskararen heina neurtu dugu:
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– beti euskaraz = %100 euskaraz,
– euskaraz frantsesez baino gehiago = %75 euskaraz,
– euskaraz frantsesez bezainbat = %50 euskaraz,
– euskaraz frantsesez baino gutiago = %25 euskaraz,
– beti frantsesez = %0 euskaraz.
Adibidez «etxean euskararen heina %43» delarik, erran nahi da familiako hiztunen solasaldietan %43 euskaraz egiten direla oro har eta ondorioz
%57 frantsesez. Molde honetan ohartzen gara zenbat euskara entzuten den,
hemen euskaldunen artean, beste taula batean herritarren artean.
Familian - Euskaldunek familian dute euskara gehienik erabiltzen eta euskal mintzamoldea da nagusi bereziki seme-alaben aldetik, aita-amekin
(%63), aitatxi-amatxiekin (%59) eta beren artean (%59). Askoz euskara
gutiago gurasoek beren artean (%45) edo haurrekin (%45) eta familia osoa
bildua delarik (%43). Dena dela, erdarazko solasaldien proportzioa laurdena
eta herenaren artekoa da. Oro har euskarazko solasaldien heina %40 ingurukoa da jende helduen artean, %50 baino gehixeago gazteagoekin, denak
euskaldunak direlarik.
Gizarte hurbilean - Lagunartean da euskaraz gehienik mintzatzen (%64).
Gutixeago auzokoen artean (%47). Langileek beren artean euskaraz gehiago hitz egiten dute (%59) ezen ez eta ikasleek beren artean (%31). Oro har
gizarte hurbileko euskararen heina familiakoarekin konparagarria da, salbu
ikasleengan. Beharrezkoa da ikaskuntza erabilerarekin uztartzea.
Hizkuntza formala - Zerbitzu publikoen eremua basamortua da euskararentzat, salbu herriko etxeak (%37) eta auzoetako saltegiak (%28). Euskaldunek frantses hutsa erabiltzen dute maizenik, banketxeetan ala osasun
zerbitzuetan (%74 eta %69). Administrazio publikoetan ez da euskararik
entzuten. Konparazio honek erakusten du onarpen ofizialaren beharra euskararen garapenerako.
Herriko etxeen jarrera baikorrak azterketa berezia merezi du. Udaletxeak
dira zerbitzu publikoa ematen dutenak, kanpaina zerrenda luze baten ondorioz. 1950 inguru, Euskaltzaleen Biltzarrak herriko etxeak bultzatu zituen
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herrien euskarazko izenak seinaleetan jartzera. 1978an Euskaltzaindiak
antolatu zuen «Bai Euskarari» kanpaina, arrakasta handiarekin, Telesforo
Monzon, Peio eta Pantxoaren kantu famatua lekuko. 1990ean Euskal Kultur Erakundeak «Euskara Agerian» ekimena abiatu zuen Euskal Kultura
sustengatzen duen Herriarteko Sindikatuarekin, udaletxe barneko harrera
eta bide bazterretako seinaleak euskaldunduz.
Elkarteen aldetik, 1979az geroztik ikusten ziren Euskal Herrian Euskaraz
elkartearen ekintzak, euskararen ofizialtasuna aldarrikatuz. 1999an eta gero
eraman ziren Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren «Bai euskarari» kanpaina eta orain «Bai euskaraz». 2001ean Euskal Konfederazioak lagundu zuen «Euskararen presentzia sustatu Herriko Etxeetan» dokumentua
zabaltzen, bildumak eta erabaki ofizialak bi hizkuntzetan agertzeko.
«Demo»-en ekimen ikusgarriak bestalde.
Urrats handi bat egin zen Euskararen Erakunde Publikoak 2006an teknikarien sarea muntatu zuelarik tokiko elkargoen partaidetzarekin, hizkuntza politika bat eskualdeka antolatzeko. Sare honek bide asko irekitzen ditu:
ekimenak ugaritu daitezke; politika publikoa molda daiteke tokiko egoeraren arabera; herriko etxeak inplika daitezke euskararen aldeko urraspide
orokorrean, familia bidezko transmisioa, haurtzaindegiak, eskola elebidunak. Teknikarien sarea urratsez urrats zabaltzen ari da eskualde guzietan eta atxikimendu handia dauka, dispositiboan engaiatuak diren herri
elkargoegandik.

Hizkuntza erabileraren sintesia hiru eremuen bilduma eginez
Euskaldunen mintza-jokabidea. Hiru harreman eremuak banan-banan
aztertu ondoren, hiruen arteko sintesia egin da, 1991n asmatu zen «EtxeaLaguna-Formala» tipologiaren bitartez. Eremu formala publiko zabalari
buruzko zerbitzuena da. Lehenik azter dezagun euskaldunen mintza-jokabidea eta gero herritar ororena.
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Euskaldunen mintzamoldea Etxea-Laguna-Formala tipologia erabiliz (%)
Adin-taldeak
Euskaldunak

Iparralde
51.100

65 eta +
19.059

50-64
13.566

35-49
9.268

25-34
4.470

16-24
4.737

Euskaraz gehiago
edo berdin
Euskaraz (oso) gutiago
(Ia) beti frantsesez

45

54

42

39

43

29

46
9

36
10

46
12

56
5

53
  4

67
4

Euskararen heina

36

39

34

33

35

31

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Adin-talde zaharrenetik gazteeneraino, euskara frantsesa baino gehiago
edo berdin erabiltzen duten euskaldunen proportzioa gainbehera doa eten
gabe, %54tik %29ra. Haatik hobekuntza bat ageri da oraingo gurasoengandik (%43). Aldiz euskara frantsesa baino gutiago eta oso gutiago erabiltzen
dutenen heina petik gora doa orokorki %36tik %67ra. Beti frantsesez ari
direnen neurria gorabehera dabil %10etik %4era. Adin tarte orotan euskarazko mintzaldien neurria herenaren ingurukoa da, hiztun hauek euskaldunak direlarik.
Bi adin-talde gazteenen lagina ahula delako, ez da fidagarria. Halere itxuraz noizean behingo euskal mintzamoldea nagusitzen ari da, eta denbora
berean erdal mintzamoldea («beti frantsesez») apalenean dago. Itxuraz euskaldun berrien jokamoldea ageri da: hizkuntza gaitasun mugatua dute baina
euskarari buruzko atxikimendu kartsua erakusten dute.
Euskararen tokia gizartean. Orain arte ikusi dugu euskaldunek zein neurritan erabiltzen duten euskara, jakinez erdaldunek ezin dutela euskara erabili ez baitute hizkuntza hauturik. Halere balio du biztanleria osoa aztergaitzat hartzea, ikusteko euskarak zer toki daukan gizartean. Asmagarri da
ondorioak ahulak izanen direla erdaldunen kopuruagatik.
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Herritarren mintzamoldea Etxea-Laguna-Formala tipologia erabiliz (%)
Adin-taldeak
Hiztunak

Orotara
238.360

65 eta + 50-64 35-49 25-34 16-24
62.266 55.710 61.365 32.056 26.964

Euskaraz gehiago
edo berdin
Euskaraz (oso) gutiago
Beti frantsesez

10

17

10

6

6

5

13
77

12
71

14
76

12
82

16
78

15
80

Euskararen heina

8

12

9

6

7

6

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Adin-talde zaharrenetik gazteeneraino ageri da euskal mintzamoldea gutituz doala %17tik %5eraino. Noizean behingo euskal mintzamoldea berdintsu dago adin oroz %13ren inguruan. Erdal mintzamoldea da nagusi adin
-talde guzietan, bereziki 50 urtez gazteagoetan. Ikusi dugu biztanleen %69
erdaldun elebakarrak direla.
Hiru inkestaren konparazioa
2001, 2006 eta 2012ko inkestak konpara ditzagun euskaldunen mintza
-jokabidearen bilakaera aztertzeko.
Euskaldunen mintzamoldeak azken 3 inkestetan
Inkestak
Euskaldunak

2001
55.700

2006
51.800

2011
51.100

Euskaraz gehiago
edo berdin

22.300
%40

23.450
%45

22.820
%45

Euskaraz gutiago
edo oso gutiago

27.300
%49

21.250
%41

23.810
%46

Beti frantsesez

6.100
%11

7.100
%14

4.470
%9

Euskararen heina

33,6

35,3

36,1
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Ohargarri da euskaldunen kopurua gutituz doala baina euskaraz frantsesez bezainbat edo gehiago mintzatzen diren heina goratzen ari dela, inkesta
batetik bestera Ipar Euskal Herri osoan (%40, %45, %45) eta bereziki gazteenengan (%15, %24, %29), hurrenez hurren. Beste mintzamoldeak gorabehera dabiltza eta beren bilakaeran ez da joera argirik agertzen. Oro har,
euskarazko solasaldien proportzioa goratu da inkesta batetik bestera, herenaren heina doi bat gaindituz.
2011ko inkestan euskal mintzamoldea eta noizean behingoa neurri bertsuan dira (%45 – %46) eta erdal mintzamoldea apalenean dago. Ondorioz
euskarazko solasaldien heina gorenean dago (%36,1), euskaldun gazteen
eraginez, beste ikerketa batek erakusten duen bezala.

Erabileraren pedagogia
Iñaki Martinez de Luna hizkuntzalariaren arabera, euskararen erabilera
baldintzatzen duten faktoreak hiru motakoak dira: pertsonalak (gaitasuna,
motibazioa), kolektiboak (harreman sareak) eta juridikoak (hizkuntzaren
estatusa). Eskema hau egiazta daiteke V. Inkesta soziolinguistikoaren bidez.
1. Norberaren ezaugarri nagusia hizkuntza-gaitasuna da. Ongi eta biziki
ongi dakitenek dute euskara erabiltzen. Hots euskal elebidunek, euskaraz frantsesez baino trebeago direnek. Adibidez euskararen erabilera sintetikoa ikertzen delarik euskaldunengan batez beste %45 dira
euskaraz frantsesez bezainbat edo gehiago mintzatzen direnak. Zehazkiago nor dira hiztun hauek hizkuntza gaitasun erlatiboa kontuan hartuz? Euskaraz errazkiago hitz egiten dutenak %91 dira, elebidun orekatuak %51 eta erdal elebidunak %6. Pedagogia problema da nola
igan euskara jakitetik euskara erabiltzen jakitera. Arrue inkestakari
Mikel Zalbidek erabili du txirrindulariaren alegoria: irabazteko ez da
aski bizikletaren mekanika ezagut dezan, gainean ibiltzeko estrategia
jakin behar du. Ikastetxean euskara ikasi behar da, gramatika eta beste, baina bereziki euskara nola erabil eskolan eta eskolatik kanpo.
Dena dela erabiltzeko trebe izan behar da eta trebatzeko erabili behar
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da. Gurpil zoro hortarik ateratzeko bidea motibazioa da, atxikimendu
pertsonala, motibazio kolektiboa eta borondate politikoa.
2. Harreman sareak bi moldetara uler daitezke: edo molde demolinguistikoan eskualde batean euskaldunek daukaten dentsitatea (euskaldun
batek errazkiago aurkituko du mintzakide bat Garazin ezen ez eta Baionaldean); edo molde sozio-psikologikoan euskaldunek elkarrekin nahiz
josten dituzten loturak, bikoteak, lagunarteak, kantu, dantza edo antzerki elkarteak, politika edo ekonomia egiturak. Hirigune erdaldunetan euskaldunek «euskal oasiak» antolatu behar dituzte non ere erraz
eta atsegin baita euskaraz hitz egitea. Kultur ekintza, jatetxe, saltegi ala
jaiegun zernahi on da, ez ghetto moldean baina elkarretaratzeak irekiz.
3. Hizkuntzak gizartean daukan estatusa baldintza nagusi bat da hizkuntza baten erabileran. Oinarrizko legearen onarpena falta bada, Iparraldean gertatzen den bezala euskararentzat, erakundeek eman behar
diete herritarrei herri hizkuntza erabiltzeko aukera eta erraztasuna.
Orduan euskarak «de facto» hartzen du onarpen eta ospe publikoa,
«de jure» onartua izan arte. Gaur egun dena da auzitan, irakaskuntzaren legea, lurraldearen elkargo administratiboa eta Europako herri
hizkuntzen itunaren berrespena. Militantziaren aroa ez da iragana eta
motibazio politikoa ere beharrezkoa da.

Euskararen aldeko motibazioak
Euskararen aldeko motibazioak neurtzeko iritzi andana bat eskaini zaizkie herritar guztiei, euskaldun ala ez. Gaiak ziren euskararen irakaskuntza,
erabilera, ospea, iraupena, nortasun kolektiboa, geroko gizartea besteak beste. Emaitzak agertzen ditugu orokorrean eta ohiko parametroen arabera,
eskualdea, hizkuntza gaitasuna, adina eta jatorria.
Euskarari buruzko iritziak eta jarrerak
Hona adibide esanguratsuenak. Bost erantzun posible: (oso) ados, (oso)
kontra, ala ezbaian.
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– Bi hizkuntza izateak problemak sortzen ditu gizartean: ez ados %84.
– Frantsesa ongi menperatzen ez dutenei euskara irakastea ez da ongi; ez
ados %76.
– Euskara bakarrik etxekoekin eta lagunekin erabiltzeko da: ez ados %75.
– Euskara frantsesa bezain aberatsa da: ados %56.
– Egiazki euskaldun izateko euskaraz mintzatu behar da: ados %50.
Lau iritzi bereizi dira zerrendatik, norberaren jarrerak neurtzeko euskararen irakaskuntza eta erabilerari buruz.
– Irrati–telebistek programa gehiago behar lukete euskaraz: ados %55.
– Nahitaezkoa da haur guziek euskara ikas dezaten: ados %51.
– Administrazioan sartzeko, beharrezkoa litzateke euskara jakitea: ados
%53.
– Hobe da jendeak ingelesa ikas dezan euskara baino: ez ados %31.
Lau erantzun hauek bateratuz, bakoitzarentzat definitu da euskararen
erabiltzeari buruz duen gogoa, irakaskuntzan ala gizartean. Lau iritziak oinarritzat hartuz 5 jarrera definitu dira: oso edo aski aldekoak, ez alde ez
aurka, aski edo oso aurkakoak. Zein dira emaitzak ohiko aldagaien arabera?
Euskara sustatzeko jarrerak hizkuntza gaitasuna,
jatorria eta adinaren arabera (%)
Ipar
E-H.

Euskaldun

Erdaldun

Bertako

Etorkin

65 urte
eta +

16-24
urte

Aldekoak

39

73

25

55

25

41

36

Ez alde ez aurka

40

22

47

32

47

39

41

Aurkakoak

21

5

28

13

28

20

23

Jarrerak

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Iparraldean orokorki aldekoak eta axolagabeak berdintsu dira %40 eta aurkakoak askoz gutiago %21. Ikusiz aurkakoak kopuru ahula ageri da iritzi publi-

Euskera. 2012, 57, 1-2. 93-134. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 116

13/12/13 09:02

Baxok, E.: 2011ko inkesta soziolinguistikoaren azterketa…

117

koaren gehiengo bat prest dela euskararen aldeko hizkuntza politika ausarta
onartzeko. Halere axolagabeen kopuru handiak erakusten du herri hizkuntzaren aldeko pedagogia zabal baten beharra ororen oniritzia sustatzeko.
Hizkuntza gaitasunaren arabera, euskaradunetan, aldeko jarrerak (%73)
askoz aurkako jarrerak (%8) baino gorago dira eta axolagabe guti. Elebidun
hartzaileetan aldekoak %63 dira eta aurkakoak %10. Erdaldunetan %25
dira euskararen aitzinamenduaren alde, %28 aurka eta axolarik ez dutenak
gehiengoan %48. Hizkuntza gaitasuna eta euskararen aldeko gogoa elkarri
lotuak dira. Froga hor dago euskarazko irakaskuntzaren motibazioa sustatu
behar dela, hizkuntza politikak ondorio eraginkorrak luzaz eman ditzan.
Jatorriari begira, Euskal Herrian sortu direnetan aldeko jarrerak %42 dira
eta aurkakoak %20. Euskal Herri kanpotik etorri direnetan aldiz aurkako
jarrerak %29, aldekoak %21 eta gehienak axolagabe %47. Beraz ulergarri
da etorkin anitz den eskualdeetan dela euskara aitzinarazteko gogo ahulena:
Baionaldean %30, Lapurdi barnean %43, Nafarroa Beherean eta Zuberoan
%54. Beste lurraldeetan zer? Euskal Autonomioa Erkidegoan, aldekoak
%62 dira, Gipuzkoan %75. Nafarroan, aldekoak %28, kontrakoak %35.
Adinaren arabera, adin tarte zaharrenean dira euskararen aldekoak gorenean (%41) eta adin tarte gazteenean apalenean (%36). Ohargarri da
axolagabeen neurri indartsua adin-talde guzietan, %39 batez beste, indartsuago 35 urtez petikakoetan. 16-24 urtekoetan aldekotasuna apalenean da
(%36), axolagabeak gutitu dira (%41) baina aurkakoen neurria gorenean
da (%23)! Ikasleen motibazioa kontuan hartu behar da pedagogiaren alorrean, euskara ez dadin soilik eskolako hizkuntza izan.
Zer egin gazteen motibatzeko? Euskarak ez du izan behar bakarrik eskolako hizkuntza. Eskolatik kanpo ere erabiltzekoa da, lagunartean, adiskideekin, ikaskideekin adibidez aisialdian, kiroletan eta beste.
Hain zuzen, Politika proiektuko 5. erronka aisialdia da euskara eta gozamena uztartzeko xedearekin. Estrategiak bi norabide hartzen ditu. Alde
batetik euskarazko aisialdi erakargarriaren eskaintza eta bestalde profesionalen formazioa eta tresnatzea euskaraz lan egin dezaten. Bi helburu hauek
elkar osatzen dute, ezin baita kalitatezko aisialdirik eskaini profesionalak

Euskera. 2012, 57, 1-2. 93-134. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 117

13/12/13 09:02

118

Baxok, E.: 2011ko inkesta soziolinguistikoaren azterketa…

formatu gabe. Orain arteko ekintza, euskarazko aisialdiaren alorrean denbora osoz edo zati batean diharduten eragileen sostengua da.
Geroari begira eta 2011-2016 bide orriaren arabera, aisialdiaren eremuan
lehen lan-ildoa izanen da aisialdiko harrera-gune kolektiboetan eta egonaldietan euskarazko eskaintza egituratzea, kontuan hartuz alor honetan ari
diren eragileek xede bera dutela. Beste lan-ildoa da euskarari toki bat ematea kultura eta arte formakuntzan, bai eta kirol heziketan ere, arduradun
ofizialen partaidetzarekin.
Euskal nortasuna
Euskaltasunaren kontzeptu hau erran-nahi askotakoa dela. Batzuentzat
nozio soziopolitikoa da (herritasuna), besteentzat nozio linguistikoa (euskalduntasuna). Hiru galde baziren euskal gogoa eta euskaltasunari buruz:
– Euskalduntzat daukazu zure burua, anitz, nahikoa, doi bat, guti, deus ez?
– Nolako interesa duzu euskararentzat, anitz, nahikoa, doi bat, guti, deus ez?
– Nola sentitzen duzu zure burua, euskaldun, frantses, biak berdin, euskaldunago, frantsesago?
Lehen galderaren eta bigarrenaren emaitzak elkarrekin aztertuko ditugu,
bien emaitzak oso antzekoak baitira. Hirugarrena, Morenoren galdera famatua, gero aipatuko dugu nortasun bikoitza eta elebitasuna landuko ditugularik, nahi dugun gizartea«-ren lerroaldian.
Euskal nortasuna (euskarari buruzko interesa) hizkuntza gaitasuna,
jatorria eta adinaren arabera (%)
Ipar
E-H.

Euskalduna

Erdalduna

Bertakoa

Etorkina

65 urte
eta +

16-24
urte

Anitz, nahikoa

53 (61)

93 (89)

38 (40)

80 (73)

29 (39)

57 (70)

51 (48)

Doi bat

24 (24)

6 (9)

47 (30)

16 (18)

30 (30)

21 (25)

29 (32)

Guti, deus ez

21 (14)

1 (1)

28 (20)

4 (8)

29 (20)

20 (11)

20 (20)

Jarrerak

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.
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Zutabe bakoitzean lehen zenbakia «euskalduntzat daukazu zure burua»
galderaren emaitzak dira, bigarren zenbakia parentesi artekoa, «nolako interesa duzu euskararentzat galderarenak. Batak euskal nortasuna aipatzen du
eta identifikazio bat eskatzen. Besteak euskara aipatzen du eta inkestatuaren atxikimendua neurtzen.
Ipar Euskal Herrian orokorki jendeen erdiek (%53) beren burua euskalduntzat daukate eta %61 euskaraz interesatzen dira. Beraz euskara guti edo
aski dakitenak baino askoz gehiago: euskaldunak gehi elebidun hartzaileak
%30,5 dira. Aldiz euskaltasun epela eta euskarari buruzko interes ahula dutenen heina erdaldunena baino askoz ttipiagoa da: erdaldunak %69,5 dira,
beren burua euskalduntzat ez daukatenak %21, euskaraz interesatzen ez
direnak are gutiago %14. Dedukzioz erran dezakegu erdaldunen zati bat
«euskaldun» sendi dela eta gehiengo bat euskarari interesatzen zaiola. Itxuraz herritartasuna adierazten dute. Herria dute bihotzean eta herriaren
ezaugarri nagusi bat. Erdaldunen motibazio hau ez da nahikoa halere euskalduntzeko bidean abiatzeko.
Halere 3. eta 4. zutabeek erakusten dute euskal sentimena eta euskarari buruzko interesa hizkuntza gaitasunari lotuak direla. Ikus euskaldunen eta erdaldunen arteko ezberdintasunak. Euskaldunak bitan gehiago
dira euskaldun sentitzeko eta euskarari interesatzeko (zergatik ez denak?).
Sorterriaren arabera antzeko ezberdintasunak agertzen dira 5. eta 6. zutabeetan. Bitxikeria bat erdaldunek eta etorkinek interes gehiago ematen
diote hizkuntzari ezen ez eta herri nortasunari. Integrazio eskasaren seinale, ote?
Adinaren araberako emaitzetan, adin tarte zaharrena eta gazteena konparatzen ditugu 7. eta 8. zutabeetan. Gogoan atxik 65 urte eta gehiagokoak nolazbait elebidun direla, ekoizle edo hartzaile %38, erdaldun %60;
16-24 urtekoetan %29 nolazbait elebidun dira, erdaldun %71. Hemen ere
eta bi adin tarteetan nabari da elebidunak baino askoz gehiago direla beren burua euskalduntzat daukatenak eta euskaraz interesatzen direnak,
aldiz erdaldunak baino askoz gutiago euskaltasuna eta euskarari buruz
hotz direnak. Horiek hola motibazioak aldakor dira adin tarte batetik bestera. Ez da ezberdintasun handirik euskal nortasunari begira. Baina zaha-
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rrenetan %70 dira interes handia dutenak euskararentzat, gazteenetan
%48 soilik, %22ren aldearekin, adin tarte guzietako ahulena. Alderantziz
axolagabeak %14 dira adinekoetan eta %20 gazteenetan. 14-25 urtekoen
euskal motibazio epela berriz ere ageri da eta funtsezko problema pedagogikoa da.
Ezberdintasun handiak badira kostaldetik barnealdera. Baionaldean
%41ek euskalduntasun kartsua adierazten dute eta %51k interes handia
euskararentzat; Lapurdi barnean %59k eta %65ek hurrenez hurren; Nafarroa Beherean eta Zuberoan %74k eta %76k. Hiru eskualdeetan euskarari
buruzko interesa indartsuago da nortasun kontzientziari konparatuz. Halere nabari da hizkuntza gaitasunak eragin handia duela euskaltasunaren kontzientziari begira.
Zer nolako gizartea nahi dugun
Zalantzarik gabe nahi dugun Euskal Herria nortasun bikoitzekoa da eta
elebiduna.
Ipar Euskal Herriko galdetegian Morenoren galdera erabili da, iragan
inkestetan bezala. Hegoaldean aldi honetan ez: arriskutsuegia zelakoan ote?
Luis Moreno soziologoak Edimburgoko unibertsitatean sei puntuko galdetegia erabili zuen lehian diren nortasun kolektiboak aztertzeko, Galesen,
Katalunian. Hona Ipar Euskal Herriari buruzko galdetegia emaitzekin:
«Nola sentitzen zara?
Euskaldun bakarrik

%11

Euskaldun frantses baino gehiago

%11

Euskaldun bezain frantses

%29

Frantses euskaldun baino gehiago

%27

Frantses bakarrik

%28

Erantzunik ez

%4

Euskaldun edota frantses galdegiten delarik, nortasun bikoitza da nagusi
euskaldun eta frantsez %67: bi nortasunak berdin %29, bi nortasun baina
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euskaldunago %11, bi nortasun baina frantsesago %27. Nortasun bakarrekoak guti dira: %11 euskaldun bakarrik, %18 frantsez bakarrik.
Metologia hau egokiena da zeren eta bi nortasunak auzian baitira,
herrian eta norberarengan bezala. Euskaltasunari buruzko inkestan
%53k beren burua euskalduntzat daukate. Emaitza optimistegia da, nortasun bakar bat baitzen auzian. Zuzenez antzeko ikerketa egin behar
zitekeen frantsestasunari buruz, eta ni beldur emaitza berdintsuak agertuko zirela.
Elebitasunaz iritzi ezkorra proposatu zelarik «Bi hizkuntza izateak problemak sortzen ditu gizartean» %84k desadostasuna adierazi zuten. Hizkuntzei buruz galde zehatzagoa egin da: «Zure ustez, geroan, zein hizkuntzetan mintzatu behar litzateke Iparraldean?» Hiru erantzun aukeran: euskaraz,
frantsesez edo bietan.
Zein hizkuntzatan mintzatu behar litzateke etorkizunean? %

Euskara hutsean
Euskaraz
eta frantsesez
Frantses hutsean

Ipar
E-H.

Euskalduna

Erdalduna

Bertakoa

Kanpokoa

65 urte
eta +

16-24
urte

3

9

v1

4

1

2

6

94

88

95

93

95

92

91

2

1

3

2

2

4

3

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Mezua argia da. Ia aho batez herritarrek pentsatzen dute Ipar Euskal
Herrian, euskara eta frantsesa direla geroko hizkuntzak. Edozein aldagai
hartuz iritzi nagusia da elebitasunarena: oro har %94 eta berdintsu hiru
eskualdeetan, adin-talde guzietan, euskaldun ala erdaldun, bertako ala
kanpoko.
Ba ote da nor edo nor hizkuntza bakarra nahi duenik Iparraldearentzat?
Bakar batzuk. Euskara bakarrik mintzatu beharko litekeela pentsatzen dutenak dira %9 euskaldunetan, %6 gazteenetan, %4 hemen berean sortuak
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direnetan. Eta askoz gutiago frantses hizkuntza bakarraren alde direnak: %4
zaharrenetan, %3 erdaldunetan, %2 kanpokoetan, bertakoetan eta Iparralde osoa hartuz.
Bestalde ohargarri da Iparraldeko eleaniztasuna: %35ek gaztelania dakite, %25ek ingelesa eta %10ek beste kanpoko hizkuntza bat.
Laburbilduz erran genezake ororen gogoan elebitasuna dela etorkizunean Ipar Euskal Herriko hizkuntza egoera. Euskaldun guztiak elebidunak dira. Frantsesdun elebakarrek lukete urrats batzuk egin behar euskarari buruz. Hori gertatuko da euskalduntasuna erakargarria agertuko
zaien neurrian.
Zer nolako hezkuntza nahi dugun
Galdera zen:«Haurrik bezenu eskolan, zein hizkuntzatan nahi zenuke ikas
dezaten? Erantzunak lau aukera ematen zituen, oraingo egora kontuan hartuz: murgilbidea, elebitasuna, irakasle ibilkariak edo eskola elebakarra.
Emaitzak aurkezten ditugu aldagai ezberdinekin.
Ikaskuntza hizkuntza zure haurrentzat
Ipar
E-H.

Euskalduna

Euskaraz,
frantsesa ikasgai

19

47

Euskaraz
eta frantsesez

34

Frantsesez,
euskara ikasgai
Frantsesez
bakarrik

Erdalduna

Bertakoa

Kanpokoa

65 urte
eta +

16-24
urte

8

28

10

19

19

37

31

39

29

36

24

24

8

29

17

30

17

35

20

4

27

13

26

23

19

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.
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Oro har eskola elebidunak dauka lehentasuna (%34) bereziki erdaldunentzat, bertakoentzat, puntu baten eskasez kanpokoentzat eta adin talde
guzietan salbu 16-24 urtekoetan. Baina hautua zabala da. Euskaldunek euskarazko eskola nahiago lukete (%47), bigarren hautua eskola elebiduna
delarik (%37).
Aldiz frantses hutsezko eskola azken hautua da euskaldunentzat eta bertakoentzat, hirugarren hautua erdaldunentzat, kanpokoentzat eta orotara.
16-24 urtekoentzat eta orotara frantses hutsezko eta euskarazko eskolak
hein berdintsuan daude %20 inguru. Inkesta honek erakusten du, ikaskuntza elebidunaren arrakasta handia eta frantsez hutsezko eskolaren muga,
iritzi publikoan bederen.

Etorkizunari begira, beldurrak eta itxaropenak
Bosgarren inkestak erakusten ditu hizkuntza prospektibaren argi-ilunak
bereziki hizkuntza politikari buruz, euskararen kontrako arriskuak baloratzean eta euskararen 85 urteko historia irakurriz. Geroa asmatzeko atzeranzko ikuspegia beharrezkoa da.
Hizkuntza politika
Inkestatuei, euskaldun ala erdaldun, galdegin zaie nola estimatzen zuten
azken urte hauetan euskarari buruz antolatu diren hizkuntza politikak. Galde honek lau balorazio eskatzen ditu:
– Orokorki nola baloratzen duzu abian ezarri diren euskararen aldeko hizkuntza politika publikoak? Egokiak edo desegokiak? Berdin zait.
– Zergatik egokiak? Asko egin delakotz. Aski egin delakotz.
– Zergatik desegokiak? Guti egin delakotz. Gehiegi egin delakotz.
Hona emaitza nagusiak.
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Hizkuntza politiken balorazioa eta araberako ikusmoldeak
Ipar E-H.
238.600

BAB
99.000

Lapurdi
bestalde
107.000

Nafarroa B.
Zuberoa
32.600

Hizkuntza politika
egokia zait:
asko egin delakotz,
aski egiten delakotz.

%25
%15
%10

%22
%13
%9

%28
%18
%10

%26
%17
%9

desegokia zait:
guti egin delakotz,
gehiegi egin delakotz.

%30
%26
%4

%28
%23
%5

%32
%29
%3

%30
%29
%1

Axolarik ez:
berdin zait,
erantzunik ez.

%45
%16
%29

%50
%21
%29

%40
%13
%27

%44
%14
%30

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Herritarrek zer diote euskararen aldeko hizkuntza politikaz? Ohargarri da
jendeen %45ek ez dutela baloraziorik egiten, edo berdin zaie (%16), edo ez
diote galderari erantzuten (%29). Nola ulert dezakegu axola eskas hau? Ala
politika ezin aipatuzko tabua da, hizkuntzen alorrean ere?
Euskaraz axola dutenek nola baloratzen dute hizkuntza politika? Orokorki:
– % 25ek egokia dela estimatzen dute;
– % 30ek desegokia dela pentsatzen dute.
Baionaldekoek dute hizkuntza politikaz estimu ahulena adierazten: %22.
Lapurdi barnealdean dute hizkuntza politikaren estimu handiena, %28. Iparralde barnealdean, %26.
Halere kritika nagusi da: 60.000 kontent, 70.000 kexu, 100.000 axolagabe. Erran behar da orain arteko hizkuntza politika diru laguntzan mugatzen
zela, maizenik laguntza xuhurra. Orain botere publikoak bere gain hartzen
du euskararen sustatzeko egitasmoa. Euskararen Erakunde publikoak itxaropen berri bat sortu du, baina ondorio onak berehala goaitatzen ditugu.
Dena dela «denborari denbora» eman behar zaio.
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Euskararen aldeko hizkuntza politikaz zerbait erran dutenetan, balorazio
zabalena ezkorra da: ez dela egokia guti egin delakotz %26. Gehiegi egin
dela pentsatzen dutenak bakan dira, %4 orokorki.
Euskararen aldeko hizkuntza politika hobeki estimatzen dutenak Iparralde barnealdekoak dira: egokia dela asko egin delakotz %29. Aski egin dela
pentsatzen dutenak oso guti dira: %1.
Hizkuntza politika aipatzen dugularik zertaz mintzo gara Ipar Euskal Herrian? Hiru etapa nagusi bereiz ditzakegu: euskalgintza lagundua, euskalgintza hitzartua, hizkuntza politika.
– 1990a aitzin, euskalgintza guzia elkarteen esku zen. Aspaldiko Euskaltzaleen Biltzarra, gero 1950eko hamarkadan, Deixonne legearen ildotik
Ikas, ikastolak, gau eskolak, kultura elkarteak; 1980eko hamarkadan
euskal irratiak, eskola elebidunak, guraso elkarteak. Botere publikoak
baimen eta diru laguntza batzuk ematen zituen herritarren aldarrikapenei erantzunez eta Europako parlamentuaren eraginez (Arfé, Kuijpers
eta Pasquale ebazpenak).
– 1990ean hasi zen, euskalgintza hitzartuaren aroa« (Baxok 2001) gizarte politikoa eta gizarte zibilaren artean. Bi erakunde sortu ziren euskara eta euskal kultura sustengatzeko. Alde batetik Euskal Kultur Erakundea (EKE), Pizkundean federatuak ziren elkarteak eta botere
publikoaren ordezkariak elkarretaratu zituenak urteroko programak eta
buxeta hitzartzeko. Bestalde Herrien arteko Sindikata, Iparraldeko
udalerri gehienak bildu zituen.
1995ean beste bi erakunde egituratu ziren Euskal Herri 2010 prospektibaren ildotik: Garapen Kontseilua eta Hautetsien Kontseilua. Hizkuntz Antolaketaren atala onartu zuten lau ardatz finkatuz: euskarazko eta euskararen
irakaskuntza, toponimia elebiduna, euskal komunikabideak eta euskararen
erabilera zerbitzu publikoetan. Jarraian 2001ean Estatuak eskaini zigun «Hitzarmen berezia Euskal Herri 2001-2006». Lehen aldikotz aipatzen zen, hizkuntza politika« euskalgintzako eremu asko programatuz: Euskaltzaindia,
pedagogia, euskal irratiak, ikerketa, besteak beste.
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– Egiazko hizkuntza politika 2004an abiatu zen Euskararen erakunde
publikoa (EEP) sortu zelarik tokiko hautetsien eraginez. Berrikuntza handia izan da botere publikoak bere gain hartzen duela hizkuntza politika, adibidez Hezkuntza ministerioak Kontseilu nagusiarekin sinatu duen hitzarmena euskal ikaskuntza garatzeko. 2006an
Hizkuntza politika proiektua onartua izan zen, euskaldun osoak«
sortzeko, belaunaldi gazteei emanez lehentasuna. 12 erronka nagusi definitu ziren lau eremutan banatuak: euskararen transmisioa,
euskararen erabilera eta euskararen indarra, kalitatea eta motibazioa bizkortuz.
Horiek hola, elkarteak dira euskalgintzaren motorrak baina ez dira erabakitzaile, aholkulari baizik Aholku Batzordean. 2010ean agertu zen hizkuntza politika, bide kurutze batera« (Coyos 2012) heldua zela. Arrakasta ezin ukatua da baina erakunde publikoak elkarteen ekintzak jarraitzen
ditu hiru berrikuntza ekarriz: talde profesionala, hizkuntza teknikarien
sarea herri elkargoen partaidetzarekin eta haurtzaindegi labelizatuen sarea. Euskarazko hezkuntza asko zabaldu da baina neurketarik ez da egin
ikasleen hizkuntza gaitasunari buruz. Ez dakigu zenbat ikasle euskarazko
hiztun bilakatzen diren. Hautetsiek ideia ederrak badituzte euskararen
normalizazioaz baina aldaketak murritzak dira. Ondorioz ministerio arteko entzunaldi baten ondotik, Erakunde Publikoak autokritika egin du eta
bide orri berria definitu da 2011-2010 eperako: ikaskuntzen ebaluazioa
Europako estandarra erabiliz, sentikortasun kanpainak, murgilbidearen
zabaltzea eskola guzietan, etxe haurtzainen euskalduntzea, erakundeetako
elebitasuna…
Bi muga itxuraz ezin gaindituak hor daude: diru laguntzaren ahulezia,
krisia denbora honetan eta euskararen onarpen ofiziala. Konstituzioaren,
legediaren eta Europako itunaren aldetik ez da aterabiderik ikusten. Itxaropen izpi bat, deszentralizazioaren III. Aktan??, Ipar Euskal Herriko hautetsien gehiengoa lurralde elkargoaren alde agertu da, herri hizkuntza eta
kulturaren eskumena barne. Militantziaren aroa ez da bururatua.
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Euskarari buruzko itxaropena
Zertan da herritarren baikortasuna euskarari buruz? Euskara galtzeko
arriskuan delako iritzia inkestatuei proposatu zaie. Hona ondorioak.
Eukara galtzeko arriskuan ote? (%)
Orotara

Euskaldun

Erdaldun

65 urte +

16-25

Euskara arriskuan

41

46

38

25

66

Ezbaian

6

5

7

5

7

Arriskuz kanpo

49

46

51

64

25

Iturria: V. inkesta soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza eta EEP, 2011.

Oro har euskararen aldeko itxaropena da nagusi, salbu hiztun gazteenen
artean. Euskararen galtzeko beldurra handituz doa adin talde zaharrenetik
gazteeneraino: %25, %39, %42, %55, %66. Eta araberan itxaropenaren
neurria ttipituz doa: %64, %52, %48, %37, %25. Gazteak zaharrak baino
beldurtiago eta erdaldunak euskaldunak baino baikorrago euskarari begira,
ezin da ulertu.
Euskaldunak zalantzan daude, baikor bezainbat ezkor euskararen geroaz. Oro har badakigu euskararen gainbehera ez dela berehala geldituko.
Alabaina zaharrenak dira euskaldunenak eta urte bakoitz euskaldun zahar
gehiago desagertzen da, gazteak euskalduntzen diren baino lasterrago.
Gainera, biztanleria beti emendatuz doa, etorkinei esker neurri batean.
Noiz arte iraunen du gainbehera honek? Euskararen prospektiba egin daiteke kontuan hartuz demografiaren hazkundea eta euskal irakaskuntzaren
garapena.

Euskararen historia 85 urtez
Bost inkestetako 25 adin-taldeak zerrendatuz erdiguneko sorturteen ordena kronologikoan, euskararen bilakaera goragotik ikusten da. Lehen in-
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kestako lekuko zaharrena 1910ean sortua zen eta bosgarren inkestako lekuko gazteena (16 urte) 1995ean. 20 urte hauetako inkestekin euskararen 85
urteko historia irakur dezakegu. Jakinez adin tarteak 10 edo 15 urtekoak
direla, adin-talde bakoitzak bere bi auzoak estal ditzake neurri batean, teilak
teilatuan bezala.
Ikus taula osoa eranskinean. Hemen taula osoaren grafikoa agertzen da.
Hizkuntza gaitasuna sorturtea eta eskualdearen arabera (%)
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29
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24
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Adin-taldeen jarraipena
Ikus Iparraldeko kurba orokorra. 25 adin-taldeak kontuan hartuz ageri
da ehunekotan euskaldun kopurua jautsi dela 1919 eta 1976 artean %39tik
%11 arte, 60 urtez %30 galduz (urtero puntu erdi bat). 1977an kurba ordokitu da eta gorantz abiatu, %11etik %18ra, 14 urtez %7 irabaziz (urtero
puntu erdi bat). Hots gaur egun 1991eko adin tartea 1964koaren heinean
da eta goranzko bidean.
Zergatik honelako emaitza onak adin-talde gazteenean? Euskal irakaskuntzaren eragina nabari da: Lapurdi barnealdean daude ikastola eta gela
elebidun gehienak eta euskarak 9 puntu irabazi ditu 20 urtez. Aldiz, eskualde euskaldunenean euskarazko irakaskuntza berant antolatu zen, haurrek
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euskara etxean ikasten zutelakoan: ondorioz euskara 38 puntuz jautsi da 40
urtez. Geroari buruz Hizkuntza politikaren lehentasuna, haur eta gazteak
dira. Lehentasun honen koherentzian abiatu dira lehen lan ardatzak: euskaraz eskolatzea, haurtzaindegietan euskarazko harrera egituratzea eta familiak sentsibilizatzea euskara transmititzen. Asmatzekoa da ondorioak laster agertuko direla inkesta datuetan.

Belaunaldien jarraipena
Hizkuntza gaitasunaren teilatuan, adin tarteak 25 urteko belaunaldika
banatzen ditugu eta jarraian hiru mailetako ikasleak zenbatzen. Ikus hurrengo taula eta grafikoa.
Ipar Euskal Herrian 1924an sortuak direnak euskaldun dira %37. Guraso bilakatu direlarik 1949an, beren, baby boom« famatuari euskara
transmititu diete %27k. Belaunaldi honen haurrak euskaldun dira %11,
1976 inguruan, eta hemen dago Iparraldeko euskaldun kopuruaren zilo
beltza. Belaunaldi erdaldundu honen haurrak eskolan daude: bigarren
mailan %11k euskara ikasten dute murgilbidean edo ikasgela elebidunetan, %36k eskola mailan eta %44k ama-eskoletan. Jadanik 16-24 urtekoak euskaldun dira %18.
Euskaldunak belaunaldika eta euskazko ikasleak (%)
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Baiona-Angelu-Biarritzen hizkuntza gaitasunaren kurba %11 eta %8ren
artean aldatzen da, etorkinen arabera, baina doi bat goratuz doa 1991eko
adin-taldearekin. Eskolako transmisioa ahulegi da baina hobetzeko bidean:
bigarren mailan %4, eskoletan %15, haur eskoletan %20.
Lapurdi barnealdean, 1924an euskaldunak jendetzaren %45 ziren. Gerla
aitzin eta ondotik euskaldunen bi gainbehera gertatu dira, %15 aldi bakoitz,
%15era jautsiz. Orain euskaldun gazteak 16-24 urteko adin tartearen %24
dira, beraz %10ren irabazia. Gaur egun bigarren mailan %20ek euskaraz
ikasten dute, eskoletan %49k eta haur eskoletan %59k.
Nafarroa Beherean eta Zuberoan, 1924an euskaldunak jendetzaren %80 ziren. Bi gainbehera izigarri gertatu dira hiztunetan: %20 gerla aitzin eta %27
gerlaren ondotik. Geldialdia dago euskaldun gazteen aldetik, halere adin tarte
gazteko %32a Iparraldeko gorena da. Eskolako euskal irakaskuntza itxaropentsua da %12 ikasle bigarren mailan, %51 eskoletan eta %61 haur eskoletan.

Bilduma
Nabari da Ipar Euskal Herrian euskara ez dela normaltasun osora heldua
eta beraz galtzeko arriskua ez dela baztertua. Halere argi berde batzuk pizten
ari dira. Bost adibide.
– Euskaldunen kopurua oraindik gainbehera doa baina adintarte gazteenean euskalduntasuna goratzen ari da azken 15 urte hauetan.
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– Euskara lehen hizkuntza bezala gainbehera doa baina familia bidezko
jarraipena hobetuz doa guraso gazteen kartsutasunari esker, biak euskaldunak direlarik, bai eta euskaldun-erdaldun bikoteetan ere, haurtzaindegi elebidunen laguntzarekin.
– Euskararen eskola bidezko transmisioa inkestetan agertzen hasia da
16-24 urtekoetan; eskola, familia, aisialdia eta hizkuntza politika uztartuz euskara aitzina daiteke urrats bizian.
– Euskara erabiltzen da gehienbat familian eta lagunartean. Oso guti zerbitzu publikoetan, gero eta gehiago herriko etxeetan. Euskaldunen
mintzamoldea lehenagoko inkestekin konparatuz doi bat hobetuz doa.
Baina erdaldunak kontuan hartuz euskaldunen boza ahul entzuten da
gizartean, salbu elkarretaratzen direlarik.
– Hizkuntza motibazioetan euskarari buruzko atxikimendua herri nortasunaren kontzientziari lotua da, bai eta hizkuntza afektiboari ere, gaitasun ikasiari baino gehiago. Hizkuntza politika eta euskararen egoerari
begira, euskaldun kopurua ezbaian dago, beldurra eta itxaropenaren
bidartean, pesimismo aktibo batean.
Noiz arte iraunen du gainbehera honek? Euskararen prospektiba egin
daiteke kontuan hartuz demografiaren hazkundea eta euskal irakaskuntzaren garapena. Oraingo euskal ikasle guziak euskaldun bilakatzen badira belaunaldi bat barne Ipar Euskal Herria 1919ko heinera hel liteke/
helduko litzateke. Horretarako eskola transmisiotik familia bidezko
transmisiora pasatu behar da eta euskarak eskolatik gizarte zabalera jalgi behar du.
Beraz ametsik ez egin, baina depresiorik ere ez. Euskararen pizkundea
egingarria da eta egiteko bidean. Orain egiazko hizkuntza politika badago
Ipar Euskal Herrian, bereziki haur eta gazteei buruz norabideratua, euskaldun osoak emendatzeko, irakaskuntza, euskararen erabilera eta euskararen
aldeko motibazioa pizteko. Ikusiz Euskararen Erakunde Publikoaren bitartez, nola botere publikoa eta euskalgintza uztartzen diren, asmatzekoa da
dinamika indartsu eta iraunkorrean sartuak garela.
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Eranskina
Hizkuntza gaitasunaren teilatua, sorturtearen eta
eskualdearen arabera (%)
Bost inkesta soziolinguistikoak
Zenbakiek inkestak adierazten dituzte eta hizkiek adin-taldeak.
– 5 inkestak: (1-) 1991, (2-) 1996, (3-) 2001, (4-) 2006, (5-) 2011.
– 5 adin-taldeak: (-A) >65 urte, (-B) 50-64, (C) 35-49, (-D) 25-34, (-E)
16-24 urte.
– 5 inkestetako 25 adin-taldeak zerrendatuak dira erdiguneko sorturteen
ordena kronologikoan.
Hizkuntza gaitasunaren teilatua, sorturtearen
eta eskualdearen arabera (%).
Inkesta
Sorturtea +/–

Iparralde
BAB
Lapurdi
N-B Zuberoa

(1-A) (2-A) (3-A)
1919 1924 1929

39
—
—
—

37
11
50
82

36
11
45
80

(1-B)
1934

(4-A)
1935

(2-B)
1939

(5-A)
1940

(3-B)
1944

(1-C)
1949

(4-B)
1950

39
—
—
—

32
12
39
75

32
11
36
78

31
12
36
70

30
12
34
71

32
—
—
—

27
13
30
60
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Inkesta
Sorturtea +/–

(2-C)
1954

(5-B)
1955

(3-C) (1-D) (4-C) (2-D) (5-C)
1959 1962 1964 1967 1969

Iparralde
BAB
Lapurdi
N-B Zuberoa

27
14
30
58

24
11
26
57

23
11
24
55

25
—
—
—

18
07
18
50

Inkesta
Sorturtea +/–

(4-D)
1977

(3-E)
1981

(5-D)
1982

(4-E)
1986

(5-E)
1991

Iparralde
BAB
Lapurdi
N-B Zuberoa

12
03
15
34

12
03
15
33

14
05
18
32

16
07
21
30

18
08
24
32

14
03
14
49

15
05
15
45

(1-E)
1971

(3-D)
1972

(2-E)
1976

20
—
—
—

12
02
14
41

11
01
14
34

1991ko inkestan eskualdeak hiru herrialde historikoak ziren. Zatiketa
demografikoa bigarren inkestarekin hasi zen.
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V. inkesta soziolinguistikoaren azterketa
kualitatiboa
Castet, Sebastian
Euskal Konfederazioa

Xifre guziak zehatz-mehatz aztertu gabe, Euskal Konfederazioaren izenean
arlo desberdinetako xifre gako batzuk aipatuko ditut, euskararen berreskuratze osoaren ikuspegitik interesgarrienak direnak.
Xifre horien bidez ikusiko dugu Ipar Euskal Herrian berreskuratze oso
honetatik urrun garela eta euskararen egoera larria dela, nahiz eta arlo desberdin horietan keinu itxaropentsuak agertzen diren.
Bestalde, V. Inkesta Soziolinguistikoak agertu zenbaki gako horiek aztertzeaz gain, interesgarria da ikustea Unescoko adituek desagertzeko arriskuan
diren hizkuntzen atlasa egiteko bederatzi irizpide kontuan hartzen dituztela
eta horietariko seiri buruzko informazioak ematen dizkigula inkesta soziolinguistikoak. Sei irizpide horiek ondokoak dira:
– Hiztunen kopurua (balio absolutuan)
– Biztanleria osoaren hiztunen ehunekoa
– Hizkuntzaren transmisioa belaunaldi batetik bestera
– Hizkuntz komunitatearen kideek hizkuntzarekiko duten jarrera
– Hizkuntzaren erabilera arlo publiko eta pribatuan
Inkestak ez digu daturik ematen beste lau irizpideei buruz (gobernuek eta
instituzioek dituzten jarrerak eta garatzen dituzten hizkuntza politikak, dokumentazio mota eta honen kalitatea, esparru eta hedabide berrien aitzineko erreakzioa, ikas eta irakaskuntzarako materialen eskuragarritasuna).
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Bainan oraino interesgarriago da ikustea Unescok dioela bederatzi irizpide horiek elkarrekin uztartu behar direla hizkuntza baten bizitasuna neurtu
ahal izateko eta bizitasuna ezin dela irizpide bakar batekin ebaluatu. Horrek
sendotzen du Euskal Konfederazioaren diskurtsoa erraten duelarik hizkuntza
politika batek hizkuntzaren ezagutza eta erabilera (eta bistan dena hizkuntza ezagutzeko, erabiltzeko eta transmititzeko motibazioa) elkarrekin uztartu eta neurri berean jorratu behar dituela.
Hizkuntza bat desagertzeko arriskutik kanpo dela errateko Unescok arloz arlo xifre zehatzik ez badu ematen ere, inkesta soziolinguistikoak arlo
anitzetan agertzen dituen zenbaki apalak begiratuz gero, ez da hizkuntzalaria izan behar Unescok ateratzen duen ondoriora heltzeko, hots, euskara
ez dela desagertzeko arriskutik salbu eta egoera Iparraldean dela bereziki
kezkagarria.
Orain galdera ondokoa da: nola egin xifre horiek hobetzeko? Ez dugu
ahantzi behar hizkuntza baten bizitasuna/osasuna ezaugarritzen dituzten
ezagutza, transmisioa eta erabilera faktoreen xifre «onak» edo «txarrak»
hein handi-handi batean hizkuntza horren alde edo kontra botere publikoetatik eramaten den hizkuntza politikari estuki lotuak direla.
Euskal Konfederazioarentzat argi da gaur egungo hizkuntza politikan jauzi kualitatiboa eman behar dela.
Erran bezala beraz, xifre guzi-guziak sakonki aztertu gabe, begira ditzagun
ezagutza, erabilera eta transmisioari lotuak diren nagusienak, adierazgarrienak ere direnak, eta entsea gaitezen, konklusioan, xifre horien hobetzeko
pista batzuk ematen.

Unescoren 1. eta 2. irizpideak: Hiztunen kopurua eta
ehunekoa biztanleria osoari begira
Arlo honetan elebidun osoen kopurua bakarrik hartuko dugu kontuan,
euskararen berreskuratze osoaren ikuspegitik hauek baitira euskara egoki
erabiltzeko eta transmititzeko gaitasuna duten pertsona bakarrak.
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2011n, Iparraldean, %21,4 bakarrik euskalduna zen, xifre hori %22,5
zelarik 2006an eta %33,1 duela hogei urte 1991n.
Eta balio absolutua begiratzen badugu, 700 euskaldun oso galdu dira bost
urtez bakarrik, 2006 eta 2011 artean eta 18.000 hogei urtez, 1991tik 2011ra.
Beheranzko joera horrek urtez urte segitzen du, eta nahiz eta (eta hori
puntu positiboa da) belaunaldi gazteenen artean elebidunen kopurua gorantz doan (ehunekoan bederen), hiztun kopuru orokorra biziki apal gelditzen da. Gainera, euskaldunena den adineko jendea fiteago desagertzen da
gazteak euskalduntzen diren baino.
Horrez gain, bada beste elementu bat kontu hartu behar dena: 16-24
adin taldean elebidunen kopurua emendatzen den arren, euskaraz gaitasun
gehiago duen kopurua beheititzen da, horrek erabileran eta transmisioan
dituen ondorio guziekin.

Unescoren 3. irizpidea: Hizkuntzaren transmisioa belaunaldi
batetik bestera
Hirugarren irizpide horri dagokionez, interesgarria da ikustea bikote gazteenetan (2 eta 9 arte urteko haurrak dituzten bikoteetan) haurraren lehen
hizkuntza euskara dela %94an bi gurasoak euskaldunak direlarik eta
%65ean bi gurasoetariko bat bakarrik euskalduna delarik.
Unescoko adituek hizkuntzaren transmisioaren faktore hau garrantzitsutzat jotzen dute eta inkesta soziolinguistikoak bikote gazteenetan agerrarazi xifre horiek itxaropentsuak dira, eta are gehiago aitzineko datua kontuan
hartzen badugu, hots, gazteen artean elebidunen kopurua goranzko bidea
hartzen ari dela.
Hala ere, ez ditzagun bi datu orokor garrantzitsu begi bistatik gal:
– Lehen hizkuntza euskara edo euskara eta frantsesa duten guziak ez dira
euskaldun osoak bilakatzen (%74,6 «bakarrik»)
– Biztanleria osoa eta adin tarte guziak kontuan harturik, %75ek frantsesa bakarrik ukan du / du lehen hizkuntzatzat
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Unescoren 4. irizpidea: Hizkuntz komunitatearen kideek
hizkuntzarekiko duten jarrera
Irizpide hau inkesta soziolinguistikoaren «Euskararen erabilera sustatzeari
buruzko iritziak eta jarrerak» atalari lotu behar da.
Atal honetan galdetu diren 5 iritziak aztertu gabe, har ditzagun xifre interesgarriak agertu dituzten bi iritzi.
Lehena: seme-alaben ikastereduei buruzkoa
Euskara frantsesa ikasgai nahi duen kopurua apal gelditzen bada ere
(%19) azpimarratzekoa da kopuru horrek 7 puntu irabazi duela 2006 eta
2011 artean. Beste puntan, seme-alabentzat frantses hutsezko eredua nahi
duen kopurua %20ekoa da eta 3 puntu galdu ditu azken bi inkesten artean.
Bestalde, «euskaraz eta frantsesez» eta «frantsesez, euskara ikasgai» ereduentzat kopuruak 2006tik 2011ra berdintsu direla kontuan hartzen badugu, argi da gero eta jende gehiago murgiltze ereduaren alde egiten duela.
Errealitate hori ikastolek ezagutzen duten hazkundean islatzen da.
Bigarrena: administrazioan sartzeko euskara jakin beharrari
buruzkoa
Hor ere ehunekoak batez bestea doi-doia gainditzen badu ere (%53), interesgarria da ikustea ehuneko horrek 2 puntu irabazten dituela 2006 eta
2011 artean. Eta are interesgarriagoa da kontuan hartzen badugu Iparraldean euskara ez dela ofiziala, hots, funtzionario batek ez duela euskara jakin
beharrik Administrazioan sartzeko.
Atal oso horren irakurketa orokorra egiterakoan, puntu baikorrak eta
ezezkorrak agertzen dira:
Puntu baikorra: %39k pentsatzen du euskararen erabilera sustatu behar
dela, alderantziz pentsatzen duena anitz gutiago delarik (%21).
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Puntu ezezkorrak: 2006ko xifreak begiratzen ditugularik ohartzen gara
%2ko jautsiera badela aldekoetan eta %3,2ko igoera aurkakoetan. Bestalde,
eta hor dugu agian daturik kezkagarriena, %40k axolagabekeria erakusten
du, ez baita ez alde, ez aurka.

Unescoren 5. irizpidea: Hizkuntzaren erabilera arlo publiko
eta pribatuan
Ikastearekin batera, hizkuntza baten erabilera maila ezagutzea biziki
inportanta da haren bizitasuna neurtzeko. Euskararen erabilera euskaldunen artean begiratuz gero, ikus daitekeen daturik baikorrena da gazteenen artean euskara frantsesa baino gehiago edo euskara frantsesa
beste egiten duen kopurua gorantz doala urtez urte (%15 2001ean, %29
2011n).
Bainan denbora berean kezkagarria da ikustea ehuneko hori biziki apal
gelditzen dela. Eta adin tarte guziak kontuan hartuz gero, ohartzen gara
%55ek frantsesa bakarrik (%9) edo frantsesa euskara baino gehiago (%46)
erabiltzen duela.
Erabilera eremuka begiratuz gero, kezkagarria da ikustea euskara familian
eta gizarte hurbilean bereziki erabiltzen dela, bainan zerbitzu publikoetan
abantzu ez dela erabiltzen. Hori, dudarik gabe, zuzenki lotzeko da euskarak
pairatzen duen aitorpen publiko ezari, ofizialtasun ezari.
Alta, erabilerari bultzada bat emateko argi da euskarari aitorpen publiko
hori eman behar zaiola.
Bururatzeko
Ikusi dugun bezala, V. Inkesta Soziolinguistikoak datu itxaropentsu batzuk
azalarazi baditu ere, bereziki euskaldun diren gazteenen artean (euskalduntzeari dagokionez edo familia transmisioari dagokionez), argi da euskararen
berreskuratze osoari begira xifreak apalak direla.
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Euskararen berreskuratze prozesuan herri mugimenduak bere zeregina
badu eta betetzen badu ere, sar hitzan erran bezala botere publikoetatik
eramaten den hizkuntza politikak baikorki eragin dezake xifre horietan.
Bainan horretarako, behar-beharrezkoa da gaur egun Iparraldean borondate onaren gaineko hizkuntza politika gainditzea eta beste urrats kualitatibo bat ematea.
Eta erran bezala, eta begi bistakoa bada ere, Iparraldea berreuskalduntzeko hiztun kopurua nabarmen emendatu behar da eta euskara erabiltzeko
motibazioa sendotu behar da.
Ondorioz, hizkuntza politikak ondoko erronkei erantzun behar die:
– Nola egin hiztun osoen kopurua emendatzeko?
– Nola egin euskaldunek euskara erabiltzeko motibazioa ukan dezaten,
eremu pribatuan (arlo sozio-ekonomikoan adibidez) eta pribatuan (administrazioetan eta abarretan)?
– Nola egin euskaldunak ez direnak euskarara erakartzeko, nola egin
euskara ikasteko eta erabiltzeko gogoa ukan dezaten? Nola piztu motibazioa?
Hona pista batzuk:

Hiztunak nola sortu? Nola erakarri erdaldunak euskarara?
Haurrak: ikusiz jendeen %80k nahi duela beren haurrek euskara ikas dezaten (%20k bakarrik nahi du frantses hutsezko irakaskuntza), jende horri
euskararen eta euskarazko irakaskuntza orokortua proposatu behar zaio.
Etxearen eta eskolaren arteko distantzia edo eskolatzearen kostua bezalako
parametroak ez dira trabak izan behar irakaskuntza hautu hori egin nahi
duenarentzat.
Hala ere, eta kontuan hartuz jendeen %94k pentsatzen duela etorkizunean euskaraz edo euskaraz eta frantsesez mintzatu behar dela, argi utzi
behar da ingurumen euskalduna izan ezean murgiltze eredua dela euskal-
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duntzen duen bakarra, hots hiztun osoak sortzen dituen bakarra (eta ikusi
dugun bezala, euskararen «salbatzea» hiztun osoetatik pasako da).
Helduak: haurrez gain, helduak ere euskaldundu behar dira. Gero eta
gehiago dira euskara ikasteko hautua egiten duten helduak. Hauek lagundu behar dira eta oraindik hautu hori egin ez dutenak euskarara erakarri
behar dira. Eta euskara euskalduntasunarekin edo euskal nortasunarekin
lotzeaz gain, bada beste elementu bat ahalbidetuko lukeena motibazioa
azkartzea: euskara ofiziala izatea. Izan ere, arlo publikoan lan egin ahal
izateko euskara jakitea beharrezkoa izanez gero, adibidez, jende gehiago
erakarriko luke.
Bainan anartean, dirua bezalako faktoreak ez dira frenoak izan behar
euskara ikasteko nahia erakusten duenari ateak hesteko.

Euskararen erabilera, nola bultzatu?
Euskara arrunt normalizatzeko, haren erabilera bultzatu behar da eremu
pribatuan zein publikoan. Eta erabilera bultzatzeko, euskaldunei eta euskara ikasten ari direnei guneak eskaini behar zaizkie.
Herri mugimendutik zenbait proiektu xutik jarri dira euskaldunek euskaraz aritzeko parada ukan dezaten eta euskara ikasten ari direnek mintzatzeko eta trebatzeko parada ukan dezaten. Aipa ditzakegu besteak beste aisialdien arloan Uda Leku elkarteak haur eta gazteentzat egiten duen eskaintza,
AEK-k garatu mintzapraktikarako esperientziak...
Botere publikoei ere doakie arlo hori jorratzea, baita ere arlo horretan ari
diren elkarteak laguntzea.
Bestalde, eta eremu publikoari dagokionez, inkestak ongi erakusten du
gabezia handi bat badela zerbitzu publikoetan eta administrazioetan. Eta
herriko etxeak bezalako egitura publikoetan euskara garatzeko urratsak
eman eta ematen badira ere (Euskal Konfederazioak lehenik, euskara teknikarien sarearen bitartez gaur egun), hor ere argi da euskara ofiziala izan
balitz bultzada handia lukeela erabilerak.
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Euskara Iparraldean hizkuntza ofiziala izanen ez deno eta haren erabilera
arlo jakin batzuetara mugatuko deno, bigarren mailako hizkuntza geldituko
da frantsesaren ondoan eta horrek ez du lagunduko haren erabilera bultzatzen (eta ezta ere erdaldunak euskarara erakartzen).
Anartean, egitura publiko guzietan politika harmonizatua beharko litzateke. Gaur egun desberdintasun handiegiak ikusten dira eremu geografiko
batetik bestera...
Bainan horiek hizkuntza politikaren gaian sartzen diren pista batzuk besterik ez dira. Gaia gehiago sakontzeko parada izanen dugu arratsalde honetako mahai inguruarekin, eta ikusten ahalko dugu zer neurri gehiago hartzen ahal den Inkesta Soziolinguistikoak azalarazi xifreak hobetzeko, eta
beraz euskararen berreskuratzen prozesuan urrats kuantitatibo berriak emateko.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 135-142. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 142

13/12/13 09:02

Euskararen balorazio kulturala
Etchegoin, Pantxoa
Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria

Euskal Kultur Erakundea, 1990ean eraiki egitura bat da, hain zuzen euskara oinarritzat daukan kulturgintzaren bultzatzeko.
Lau diruztatzaile nagusi dauzka: Euskal kultura sostengatzen duen Herriarteko Sindikata (146 herri), Estatua (Kultura Ministerioa), Akitaniako
Kontseilua eta Departamenduko Kontseilua.
2003az geroztik, Eusko Jaurlaritzatik ere diru-laguntza bat eskuratzen du
mugaz bi aldeetako kultura harremanak bultzatzeko.
Euskal Kultur Erakundeak, gaur egun, 152 elkarte kide dauzka eta laguntzen ditu formakuntza, sorkuntza eta hedapena alorretan.
Lehen hamabost urteetan, Euskararen Erakunde Publikoa abiatu arte, euskararen sustatzen kulturgintzan bezainbat lan zuen.
Hona hemen, 11 puntutan, ekintza handienen laburpena:

1. Inkesta soziolinguistikoak: Euskararen Jarraipena I eta II
Inkesta hauek egin ziren 1991n eta 1996an euskararen egoera aztertzeko
Euskal Herri osoan, 16 urtez goitiko herritarren artean.
Iparraldeari zegokionez, Euskal Kultur Erakundeak bere gain hartu zuen
inkesta haien kudeaketa, inkesta-egileak AEK-koak zirelarik.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 143-148. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 143

13/12/13 09:02

144

Etchegoin, P.: Euskararen balorazio kulturala

Hirugarren ikerketa batean ere parte hartu zuen: Etorkizuna aurreikusten
99: Euskal Herriko gaztetxoak eta euskara ikerlana 1998-1999 urteetan eramana izan zen, 13-14 urtetako ikasleen artean.
Hiru inkesta haien bultzatzailea Eusko Jaurlaritza izan zen.

2. Hiru liburuxka: Euskara agerian
Iparraldeko euskaltzainekin lan egin ondoan, EKEk plazaratu lehen liburuxkan, herrien izenak eta oinarrizko bide seinaletzari buruzko aholkuak
ematen zituen; bigarrenean, zerbitzu publiko eta pribatuetako seinaletza
landu zuen, eta hirugarrenean, herrietako kanpoko seinaletza publikoak
nolakoa izan behar zuen.

3. Erakusketa: Euskararen hatsa
Euskara, Euskaldunen hizkuntza (oinarrizko argitasunak) 8 orrialdeko dokumentu elebiduna.

4. Topaketak: Langues et cultures régionales
Frantziako baita bere uharteetako Hizkuntza eta kultura ezberdinen ihardunaldiak EKEk hiru aldiz antolatu zituen Euskal Kultura sustengatzen duen
Herrien arteko Sindikatarekin batera: 1995ean Uztaritzen; 2000an Saran
eta Hendaian; 2007an Kanbon (azken topaketa honetan Euskararen Erakunde Publikoak ere parte hartu zuen).

5. Haurrentzat aldizkari bat: Xirrixta
Euskal Kultur Erakundeak hartu zuen lehenbiziko erabaki handia: haur
literaturari lehentasuna emanen ziola. Tolosako Milan argitaletxearekin negoziaturik, Xirrixta aldizkariari sorrera eman zion 1992an.
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Bi urteren buruan, administratzaile batzuek galdeginik, EKEek utzi
zuen Xirrixtaren jabegoa eta Hendaian sortu zuten Xirrixtazaleak elkarte
berriak hartu zuen haren kudeaketa; bestalde, gaztetxoentzat Kometa plazaratuz. Beste hiru urtez sekulako lanak erabilirik bi agerkari haiek bizirik
atxikitzeko, harpidetza eskasez, azkenean elkartea desegin zuten.
Gazteluma – Iparraldeko 30 urtez petiko gazteak euskarazko liburuak
idazten bultzatzeko, EKEk, burtsa (beka) baten sortzea proposatu zion Elkar
argitaletxeko ordezkariari.
EKE, Elkar megadenda eta Erkalanean Fundazioa 2000. urtean adostu
ziren Gazteluma lehiaketan onartua izan zen idazle gazteari hiru laguntza
mota eskaintzeko: 3.000 euroko diru-laguntza, epaimahaiko hiru idazleren
aholkuak eta liburuaren argitalpena. Orain arte, 5 idazle gazte lagunduak
izan dira. Bitartean adina luzatua izan da: 40 urte arte.

6. Itzulpenak herriko etxeentzat
Herriko etxeak (udalak) EKEren oinarrizko partaideak dira. Haien diru
laguntzarik eta sostengu moralik gabe, ez zen EKErik izanen.
Horregatik, EKEk lan handiak erabili zituen herrietako seinalakuntzaren
itzulpenak segurtatzeko. Lanik sakonena, adibidez, Biarritzeko hiriarentzat
egin zuen, gero Urruñaren aldi izan zen eta ondotik beste askorentzat.
Bestalde, Euskaltzaindiak galdeginik Iparraldeko toponimoen bilketa, kudeaketa eta hedapena ikerketa gotor bat burutu zuen, 2002an.

7. 1996-1997 urteak: bihurgune bat euskalgintzaren
kudeaketan
Urte horietan, Garapen kontseiluak eta Hautetsien kontseiluak erabaki
zuten Hizkuntza kontseilu baten sortzea.
EKE anitz inplikatu da gogoeta horretan, Euskal Konfederazioko kideekin.
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Eztabaida biziak izan ziren jakiteko hizkuntza kontseilu horrek EKEren
adar bat izan behar zuenetz, edo aparteko egitura bat, ongi bereizteko euskara eta euskal kultura.
Azkenean, bigarren hautua egin zuten euskalgintzako aktoreek eta Hizkuntza Kontseilua ideki zen Uztaritzen, 2001eko urte amaieran.
Bizpahiru urte iraun ondoan, Euskararen Erakunde Publikoaren sortzeko
xedea aitzinatu zuten hautetsiek, egiazko hizkuntza politika publiko baten
bidean ezartzeko.
Hau 2004an eta 2005ean sortu zen eta hortik landa, Euskal Kultur Erakundea osoki euskal kulturaren alorrari lotu zen, euskararena EEPren gain utziz.

8. Euskara toki berrietan sartu
Euskara batere edo biziki guti entzuten zen tokietan, hala nola zentro
komertzialetan, Baionako ospitalean, euskal kultura hurbiltzeko saioak antolatu zituen.
Azken hamar urte hauetan, Biarritzen, Hazparnen, Kanbon eta Donapaleun mediatekak eraikiak izan baitira, EKEk urtero proposamenak egiten
dizkie eta euskarazko hitzaldiak, liburu aurkezpenak elkarrekin antolatzen
dituzte, halaber, Donibane Lohizuneko Herriko etxearekin.

9. Euskara ikusgarrigintzan eta teknologia berrietan
Euskal Kultur Erakundeak betidanik euskararen presentzia azkarki bultzatu du, bai bere ekintza propioetan (ikus adibidez www.eke.org gunea), bai
partaide dauzkan elkartekideei galdeginez ikusgarrien aurkezpenetan eta
iragarkietan euskara ager dezaten.

10. Eleketa programa
Gaur egun, ahozko ondare sailean Eleketa programaren bitartez, adinetako jendeek beren biziko lekukotasuna euskaraz kontatzen dute, eta ondo-
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rioz, grabatutako film horiek gazteei euskararen transmititzeko euskarri pedagogikoak bihurtuko dira.
Euskal Kultur Erakundeak lekukotasun biltze, artxibatze eta hedatze lan
handi bat abiatu zuen 2007an, Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Orokorrak
lan honen jabegoa hartu zuelarik 2009an.
Eleketa programari esker, gaur arte, 180 lekukotasun bilduak izan dira
Ipar Euskal Herrian, baita ere tratatuak, Baionako Artxibategian entzun-ikusteko gisan.
Lekukotasun hauek eskoletako haurrei eta publiko zabalari ezagutarazteko, hanbat ekintza eramaten ditu Euskal Kultur Erakundeak, hala nola bi
erakusketa obratu ditu: Amikuztarrak mintzo eta Itsasturiak.
Itsasturiak erakusketak 2010ean Donibane-Lohizune/Ziburun bildu itsas
munduko lekukotasunak eskaintzen dizkigu, lekukoen hautaketa Itsas Begia
elkartearen eta Itsas Misioaren laguntzari esker egin zelarik.

11. Hogei’ta ekintza labela: gazteak eta euskal kulturaren
biziberritzea
16-29 urte arteko gehienek euskararik ez baldin badakite ere (%18k bakarrik euskara ulertzen edo mintzatzen dute), gazte gehienek euskal kulturaren eta lurraldearen ikuspegi baikorra dute. Kantuari, dantzari, musikari
edo kontzertuei esker, gazteek euskal kulturaren ezagupen bat eta praktika
bat badute. Hortik, nortasun erreferentzia azkarrak ateratzen dituzte eta
horrek beren garapena laguntzen du.
Euskal Kultur Erakundeak (EKE) gazteen kultura dinamiken erakusle
izango diren sorkuntza eta adierazpide artistiko baita trukaketa esparruak
lagundu nahi ditu Hogei’ta programaren bidez. Paraleloki, epe ertain eta
luzerako, EKEk gogoeta bat abiatu nahi du bere partaideekin, ondarearen
transmisiorako tresna iraunkorren sortzeari buruz.
Egitaraua bi publiko motari zuzentzen da :
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• 8-15 urte arteko haurrak eta nerabeak; haurrentzat, hautaturiko ekintzek euskal kultur nortasuna osatzen duten osagaien transmisioari
lehentasuna ematen diote, sorkuntza saila baztertu gabe;
• 16 urtez goitikako gazteak
Gazteentzat, mota guzietako sorkuntzek lehentasuna ukanen dute, eta
euskal kulturaren alor batzuk berrasmatzen ala berritzen dituzten egitasmoen eragile izateko ahalak eskainiko zaizkie.

Partaidetzak indartu: «Denen beharra badugu»
Euskararen kultura balorazioaren geroarentzat, zubiak eraikitzea baitezpadakoa da: alde batetik, erakunde publikoekin eta haien zerbitzuekin, bainan ere euskararen eta euskal kulturaren eragile guziekin (elkarte, artista,
baliabide iturri direnak, etabar),; halaber, Euskararen Erakunde Publikoarekin, eta nolaz ez Euskaltzaindia, Iker edo unibertsitateekin, ikerketak kultura elika dezan eta halaber, kulturak ikerketa.
Gaur egun, Euskal Kultur Erakundeak eginkizun berezi bat dauka: euskal
kulturaren gehiago sarrarazteko politika publiko ezberdinetan (herriko
etxeetan, herri-elkargoetan, erakundeetan,…) euskal kultura «dretxo
amankomunean» sar dadin behin betikoz; adibidez, hezkuntza artistiko eta
kulturaletako programetan, irakurketa publikoan, etabar.
Hizkuntza batek badu funtzio sinbolikoa, besteak beste adierazpen artistiko ezberdinetan murgiltzen dena. Oro har, euskal kulturaren geroa sorkuntzek baldintzatuko dute: gure gaitasun guziak bil ditzagun gure ondarearen biltzeko, haurrek, gazteek eta helduek hobeki ezagutu eta goza dezaten.
Atzokoa biharkoan ikusi behar dugu!
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Ipar Euskal Herrian euskara
indarberritzeko hizkuntza politika
Mahai-ingurua
Bidart, Jojo
Moderatzailea

Mintzalariak:
Maitia, Frantxua
EEPko lehendakaria

Indo, Paxkal
Seaskako lehendakaria

Borthayrou, Jakes
AEK

Josié, Joné
Kontseilua

Betbeder, Ttitto
Euskal Irratietako zuzendaria

Galdea: Inkesta soziolinguistikak egiten direnetik ohartzen gara, hemen Iparraldean, euskaradunen kopurua eta proportzio beti apaltzen
ari dela, 1991n %28 ziren eta 2011n %21,5. Hizkuntza Politikak
bere helburuak betetzen ote ditu Iparraldean? Zertan ezarri behar da
lehentasuna?
Frantxua Maitiarentzat egoera berrikustea merezi du: adin klase zaharrenetan direlako euskaradun gehienak atxemaiten eta horiek desagertzen
ari dira urtetik urtera, bestalde euskararen transmisioak huts gune bat izan
du denboran eta horregatik Euskararen Erakunde Publikoak xutik ezarri
duen hizkuntza politikaren helburu nagusitzat hartu du «haurrak eta gazteak hiztun osoak bilaka araztea». EEPko lehendakariarentzat eskoletan
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egin lana ari da bere fruitua emaiten eta, gaur egun, ikasle gazteenen
gehiengo batek %58 sistema elebiduneko erakaskuntza segitzen du, %42
zirelarik duela 5 urte.
Landua den beste arloa da euskararen erabilpena sustatzea: bai hiri edo
herri elkargoetan lanean ari diren euskara teknikarien sarearen bidez, bai
eta ere zerbitzu publikoetan edo parapublikoetan gogoetatzen ari denaren
bidez.
Azkenik, EEPk laguntza teknikoa eta juridikoa eskaintzeaz gain, diru-laguntzak ere banatzen ditu bere diru-kontua bikoiztu baita azken 5 urteetan
(3,35 milioi eurokoa gaur egun) eta hitzarmenak finkatuak ditu, Eusko
Jaurlaritzarekin batean, euskararen eragile nagusiekin.
F. Maitiaren ustez, hasiera batean elkarteeri esker lortu da euskararen
salbatzeko beharrezkoa zen egituraketa minimoa eta orai politika publikoak
du segida hartu behar. Politika horren eraginez pentsatzen baitu inkesta
soziolinguistikoetan agertzen ez diren 16 urte petikakoetan eragin handiagoa ukanen duela! Geroak erranen! Eta biharko desafioa izanen da kanpotik etorritako jendeen euskalduntzea, konduan hartuz Iparraldeko gehiengo
handi batek atxikimendu azkarra duela euskararekiko.
Jakes Borthayrou:
AEKko erakasle eta aspaldiko militantearentzat, azken urteetan aintzinamenduak izan dira bai herri mugimenduari esker bai eta erakunde politikoeri esker, bainan «arbolak ez du oihana gorde behar», gehiago dena Jakesentzat orohar «brikolatzen» edo txintxuketan baizik ez gira ari. Egoera
aldatu nahi bada beste zerbait egin behar da.
Jakesentzat, emanak diren datuen arabera, erritmo horretan segituz hamarkada asko edo berdin mendeak beharko dira, herri honetan, gehiengoa
izan dadin euskaldun.
AEK-k parte hartu baitu, Garapen Kontseiluaren baitan azken urtean
egin diren gogoetetan, Kultura eta Hizkuntza lantaldean egin dignosiak bi
gauza argi erakusten ditu: alde batetik, hizkuntza alorrean lege babesa ezin-
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bestekoa dela, eta bestetik, hizkuntza politika kudeatzeko Ipar Euskal Herriak bere instituzioa, hots, Lurralde Elkargoa, beharrezkoa dela.
Lantaldeak azpimarratu duenez, beste faserat pasatzeko euskararen eskaintza orokortu behar da bai erakaskuntzan, bai eta erabilpenean ere. Horretarako baliabide ekonomikoak ere beharrezkoak dira eta oraiko diru kontua ainitzez inportanteagoa behar da.
Azkenik, helduen erakaskuntzari doakionez, hiztunen sortzeko beranta
aipatu du Jakesek, instituzioetatik gogoeta orokorra egin eta mezua argia
zabaldu behar duela.
Paxkal Indo Seaskako lehendakariak, Iparraldeko jende gehiengoak gizarte eskualdun batean bizi nahi duela oroitarazi ondoan, herri mugimenduaren lanaren ondorioa azpimarratu du, inkestek erakusten duten euskaradunen adin-kurba berritz goitiarazteko ikastolek eragin zuzena ukan
dutela adieraziz.
«UNESCOk dio, hizkuntza baten salbatzeko, jendartearen %30 hizkuntza horren erabiltzaile izan behar dela. Horretarako, gure lurraldean, murgiltze eredua zabaldu behar dela uste du Paxkalek eta ondoko 10 urtetako
apostua da elebidun sarean dauden haurrak murgiltze ereduko hautua egin
dezaten, hizkuntza politikaren bidez euskararen erakaskuntzaren eskaintza
orokortuz eta hobetuz.»
Ttitto Betbeder:
«Euskal Herrian, Iparraldea da hiztun kopurua galtzen segitzen duen eskualde bakarra. Denbora berean, ezagupen instituzionalik ez duen eta euskararentzat lege babesik ez duen lurralde bakarra da».
Errealitate hori erakutsi ondoan, 16/25 urte artekoen berreuskalduntzearen erantzule zuzena herri mugimendua dela argi du Ttittok.
«Geroari begira, euskararen erabilpena sustatzen duten guneen azkartzea izan behar da hizkuntza politikaren lehentasuna. Krisia denboran
hautuak egitekotan eta efikazitatearen izenean, hobe da euskararen indar-
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guneen azkartzea osoki erdaraz ari diren guneetan euskara pixka bat agerraraztea baino».
«Bururatzeko, euskaraz ari diren hedabideen artean egitura bat sortzen
ari gira, instituzioek emaiten ez duten baliabide ekonomiko berria elgarrekin aurkitzeko».
Jone Josié:
Euskararen normalizaziorako hizkuntza politika beharrezkoa dela
oroitarazi ondoan, gaur egun, hemen Iparraldean gauzatzen ari dena ezinbestekoa bainan mugatua dela erran digu Jonek, eta hizkuntza politika
eraginkorrago bat lortzeko eskas diren 11 puntu zehaztu: administrazioa
integratuz, helburu eta epeak zehaztuz, instituzio eta herri mugimenduen
arteko konplizitatea sustatuz, espazio euskaldunak lagunduz. Hots, hizkuntza eskubideen bermea segurtatu eta hizkuntzaren erabilera normalizatuko lukeena.
Euskararen kaltetan ezagutzen dugun diglosia egoeratik ateratzeko
«estatus egokia» emanez euskarari: gure lurraldean, euskararen ofizialtasuna onartuz.
Eginak izan diren aurkezpen eta oharren ondotik bi galde:
– Euskararen erakaskuntzaren eskaintza orokortu behar dea Iparraldeko
eskola guzietan?
– Lege bat beharrezkoa dea euskararentzat?
Frantxua Maitia:
«Frantziako presidentak hitz eman du Eurokarta «berretsi» edo aplikatuko zuela. Horretarako Konstituzio aldaketa eginen da eta, egiten bada, hizkuntza lege bat izanen da».
«Ez dut uste lege batek hemen egiten duguna baino gehiago ekar lezakeenik, bainan egia da hemengo egin moldeak segurtatuak ditaizkeela».
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2014tik goiti, Pays egitura ez gehiago izanez, Iparraldearen geroa ez dela argi
ikusten erran dauku Frantxua Maitiak, eta denak borrokatu behar garela instituzio berri bat ukaiteko. «Horrek ez digu gure legeen egiteko ahalmena emanen bainan hizkuntza politika gauzatzen lagundu lezake» segitu du erranez.
Maitiarentzat, euskararen aldeko motibazioaren azkartzeari eman behar
da lehentasuna. Jendeen borondatearekin lanean segitu beharko baita, Euskararen Erakunde Publikoko lehendakariarentzat.
Paxkal Indo:
«Nahiz eta Eurokartaren aplikatzea Hollande lehendakariaren promesa
izan den, ez dut uste lortuko dugunik. Gezurretan ari dira 1981ean bezala».
Jakes Borthayrou:
«Korsikeraren koofizialtasunarekin gertatzen ari dena interes handiz segitzen dugu. Nahiz ez duen lege baten indarra ukanen, aurrerapauso handia
ditaike eta horrek erakusten digu, lurralde batean, hizkuntzaren estatutua
eta egitura instituzionala lotuak direla».
«Frantses legean agertzen den esperimentatzeko eskubidea erabiliz, Eurokarta esperimentatzen ahal genuke, hemen Iparraldean, bainan horretarako tresna instituzionala beharrezkoa dugu».
Jone Josié:
«Frantses legean eskualdeko hizkuntzak Frantziako ondare bezala aipatuak dira, bainan artikulu sinbolikoa gelditzen da. Orain koherentziaz jokatzea galde egiten dugu podere publikoari, urrats konkretuak beharrezkoak
dira».
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Irakaskuntza elebidunaren erronka:
hiztun osoak egitea
Mahai-ingurua
Idieder, Arantxa
Moderatzailea

Mintzalariak:
Dufau, Aines
IKAS Euskal Pedagogia Zentroko zuzendaria

Bourgoin, Paskal
Euskal Haziak elkarteko lehendakaria

Ouret, Marie Andrée
Biga Bai guraso elkartekoa

Gorostiaga, Hur
Seaska elkarteko zuzendaria

Ipar Euskal Herriko egoera soziala kontsideratuz, irakaskuntzaren errola,
euskara plazara ekartzeko biziki garrantzitsua da. Hizkuntza baten transmisioa, familia eta eskolari esker egiten da. Kondutan harturik, ingurumen
soziala nagusiki frantsesa dela, euskal hiztun oso baten sortzea, euskara bizirik atxikitzeko eta garatzeko, ezinbestekoa da.
Euskaltzaindiak antolatu jardunaldi hauetan, argiki, euskararen aldeko
politika eraginkor baten beharra senditu da. Euskararen geroa jokoan delarik, aterabideak atxemaiteko garaia da, eta erakaskuntzaren kasuan, errealitate desberdinak konfrontatu dira.
Erronka horien ezagutzeko, 4 gomita ziren mahai inguruan. Alde batetik,
IKAS, euskal pedagogia zentroko zuzendaria den Aines Dufau, eta bestetik
3 irakaskuntza mota desberdinetako ordezkariak. Eskola elebidunarentzat,
eskola giristinoetan, Euskal Haziak elkarteko, lehendakaria den Paskal
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Bourgoin, eta eskola publikoetan Biga Bai buraso elkarteko Marie Andrée
Ouret. Eta irakaskuntza osoki euskaraz egiten duen Seaska elkarteko zuzendaria den Hur Gorostiaga.
Geroari buruz ordu da prestatuak izan gaitezen, erakunde publikoek
haien ardurak hartu ditzaten
IKAS pedagogia zentroa materialgintzan berezitua da. Uztaritzen kokatua
den egoitza berrian, dokumentazio zentro bat osatu dute, bereziki erakasleentzat antolatuak. Bestalde ere animazioak antolatzen dituzte (erakasle
ala haurrei zuzenduak).
Hastapenetik IKAS egitura berezia izan da, 1959. urtean kultur elkarte
gisa zen, Frantzian ez da holako beste egiturarik, eta azken 10 urte hauetan
onartua izan da elkarte gisa. Traba batekin hasi da lanean IKAS, eta duela
zonbait urte Euskararen Erakunde Publikoarekin eta Hezkunde nazionalarekin, izenpetu dute hitzarmen bat, zerbitzu publiko bezala agertuz (4 urtero
ebaluazio batekin).
2005etik hasi den kudeantza aldaketa positiboki ikusten du Aines Dufauk, EEPk Bordeleren lekua hartu baitu.
IKASek egiten duen lana euskararen garapenerako garrantzitsua da. Liburuak osoki pedagogikoak dira, kondutan harturik, liburuak frantses Hezkunde nazionalaren ereduan oinarritzen direla.
Erakasleentzat, euskaraz beharrezkoa duen materiala proposatzen dute,
eta burasoentzat, liburuak disko batekin lagundurik eskaintzen. Diskoak,
euskararen lotura zuzena ekartzen du haurrari edo burasoari. Euskara batuaz gain, xiberotarrei zuzendutako liburuen egitea beharrezkoa iduritzen
zaie. Aines Dufauk azpimarratu duen bezala «ez da xiberotarraren promozionatzeko, bainan eskolaren ikuspegitik loturaren atxikitzeko, inguramen
hurbilaren eta eskolaren artean» eta hurbiltzen da «Iparraldeko batura».
Sorkuntzari ere, bere lekua egin nahi dio IKASek, nahiz sortzaile gutti
diren. Sortzaileak izaiteko, irakurleak beharrezkoak dira «neke da irakurle
egitea, eta irakurle izan behar dira idazleak (sortzaileak)».
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IKASen kezka nagusiena kualitatiboa gelditzen da. Garai batez egitura
bereziak trabatzen baldin bazuen, gaur egun kualitatiboki mugatuak dira.
Lehen mailako tresnak egiten dituzte, bainan bigarren mailako ikastresnen
egiteko ez dira gai.
Pedagogia zentroko buruak funtsezko inbertitze lana beharrezkoa dela
azpimarratu du; «bada egiteko erakasleen formakuntzan, eta hori errana
izan dugu, errepikatuko dugu, alimaleko ziloak badira, ez dugu pretentzionerik (…) eta hori ez da gure esku, zoritxarrez, unibertsitate eta Hezkunde
nazionalaren artean bada zerbait egiteko, bestenez hankamotz gelditzen da
IKAS» «geroari buruz ordu da prestatuak izan gaitezen, erakunde publikoek
haien ardurak har ditzaten». IKAS pedagogia zentroa mugatua senditzen da,
bere helburuak ezin bururaino eramanez.
Dudarik gabe, ama eskoletan imertsioa hedatu behar da
Ipar Euskal herrian, 200 eskola publiko dira, eta erdiak elebidun sailak
eskaintzen ditu. Orotarat, 17.000 haur dira eskola publikoetan, eta 5.000
erakaskuntza elebidunean.
Marie Andrée Ouret-ek (Biga Bai) bere egituraren balorazio bat egin du,
egungo egoera aztertuz, emaitzak landuz, eta aterabideak proposatuz.
Lehen maila bukaeran (11 urtetan), kausitu behar duten maila, hizkuntzen europar erreferentziaren A2 mailakoa izan behar da, oro har lortzen
duten maila. Bainan Biga Baien ustez, maila oso arrunta da, ulermenaren
aldetik eta mintzairaren aldetik «erraiten ahal da elebidunetik (lehen maila) ez dutela euskara menperatzen, eta euskalduntze hori oso azalekoa gelditzen dela, gure iduriko».
Askotan, elebidunean ikasten duten ikasleak euskaraz ari ez diren familietako haurrak dira. Haurrak ez dira hizkuntzaz aski inguratuak. Lehen
ondorio zuzena da haurrak ez duela euskara barneratzen. Bainan bigarren
ondorio bat bada, erakasleentzat, baldintza horietan euskara erakastea biziki zaila dela. Klase batean ikasleen maila arrunt desberdina da, eta denbora
gutti euskara lantzeko.
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Biga Bai buraso elkartearen ustez, murgiltze sistemak ama eskolan emaitza onak ekartzen ditu, eta maila falta horri aterabidea ekartzen dio «dudarik gabe hori (imertsioa) behar litaike hedatu».
Biga Baien kezketan, Aines Dufauk altxatu duen problematika berriz aurkitzen dugu. Kualitatiboki mugatuak dira, erakasle formakuntza faltagatik.
«Erakasleak orain baino hobeki formatu behar dira, erakaste molde berezi
horri (…). Haurren ama hizkuntza frantsesa delarik, euskararen erakastea,
molde berezi batean egiten da».
Eskola elebidunean, bigarren mailan sartzerakoan, euskararen leku eskasa argia agertzen da. 18 kolegio publiko dira, eta 12 elebiduna eskaintzen
dutenak. Bainan lehen mailatik bigarren mailara pasatzerakoan, %40ak elebidun saila uzten du. Ikasleen 10etatik 6 galtzen dira bigarren mailara sartzerakoan. «Burasoak beldurtzen dira, 3 oren gehiago euskararendako, lan
zamagatik». Horrez gain, oren parekotasuna ez da errespetatzen kolegioetan
(3 ordu euskaraz / 3 ordu historia geografia euskaraz), aste osoa kondutan
harturik, euskaraz egiten diren kurtsoak, laurdena baino gutiagokoak dira,
erdia izan beharko lukeelarik.
Haur kopurua elebidunean, bigarren mailan, zinez ttipia da, orotara, 15
kolegiotan, 6garrenean (12 urte) 200 haur dira bakarrik, eta administratiboki antolatzea zaila da. Bestalde, maila duten erakasleak falta dira, eta
bereziki Ipar Euskal Herrian plantatuak izaiteko.
Lizoetan bada eskaintza gutti, 13 lizeotatik 3 dira elebiduna eskaintzen
dutenak. 66 ikasle dira, bainan M.A. Ouretek azpimarratu nahi izan du,
emaitza onak direla baxoan, nahiz eta euskararen maila ez den baloratua
baxoa pasatzeko momentuan.
Eskola elebiduna publikoan ikasleen eta bereziki burasoen fidelizatzea
eskas da. Lehen mailan, eredu elebiduna segitzen dutenak ainitz badira,
bigarren mailan ainitz galtzen dira, euskara ikasleen bizitik desagerraraziz.
Burasoen lekua garrantzitsua da hemen, euskara ez baita aski baloratua,
gehienentzat ez baita beharrezkoa. Ikuspegi hori aldatu behar da, burasoen
dudak, edota arrangurak elkarrizketa bidez aldatuz. Horrez gain, ingurumen
frantses huntan, euskara hiztun osoen sortze helburua ez du lortzen. Biga
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Baiek azpimarratzen du «ez da aski oren euskaraz, erraiteko zinezko erakaskuntza elebiduna dela».
Biga Baien ustez, elebidun sailak behar du barnetik azkartu eta egituratu,
ahal gehiagorekin.
«Herrialde hizkuntzetarako manatzen duen legedia, egokia ote da? Lege
aldaketa bat beharrezkoa ote da? Eskaintza elebiduna eskola guzieri hedatu
behar ote da?». Galdera horiekin bukatu zuen bere aurkezpena eta gogoeta
M.A. Ouretek.
Zergatik balio du euskaraz mintzatzea eskolatik kanpo?
Euskal Haziak elkartea eta Biga bai elkarteen artean, problematika berdinak aurkitzen dira. «Eskola elebidunak euskal hiztun osoak sortzen ote
ditu?» galderari ez du erantzunik atxeman oraindik eskola giristino elebidunetako burua den Paskal Bourgoinek.
Euskal Haziaken ikasleak 32 eskola, 10 kolegio, 3 lizeotan banatuak dira;
2.900 ikasle dira euskaraz eskolaturik direnak, eta eskolen erdia elebiduna da.
Hemen ere mugak argiak dira, klase elebidun baten sortzeko 3 baldintza
beharrezkoak dira: zuzendariaren nahikeria, erakasleena eta, erran gabe
doa, burasoena. EEPren helburua, hiztun osoak sortzea da. Euskal Haziak
elkartearen helburua, elebidun osoak sortzea, bi hizkuntzetan ber maila
ekarriz. Bainan euskarak ez du leku ofizialik, eskola hauetan. Paskal Bourgoin:«ainitzetan bada gela elebidun bat, bainan ez du hortakotz erran nahi
eskola elebiduna denik».
Hizkuntza politika baten beharra senditzen du elkarteak, hiztun osoak
egiteko. Ez du bere burua gai ikusten, eskola elebidunaren emaitzak neurtzeko. Bestalde, A2 eredua (euskara maila neurtzeko) ez da sistema desberdinak konparatzeko, tresna hoberena. «Ez dakigu gure haurrak euskalduntzen dituen ala ez».
2 arazo nagusi azpimarratu nahi izan ditu Paskal Bourgoinek: burasoek
hautatzen dute, haurrak elebidunean ala frantsesa hutsean uztea, eta etxetik hurbil izan behar da. Postu bat idekitzerakoan, frantsesa galtzen da, eta
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horrek segidan eragile desberdinak blokatzen ditu. Erakasleen eskasa, eta
formakuntza falta ere arazoetan sartzen du. «Eskaeratik eskaintzara pasa
gaiten, sortu gelak, postuak galdu gabe».
Euskal Haziak elkarteko ordezkariak, galdera ainitzekin bukatu du bere
hitz hartzea.
«Zergatik balio du euskaraz mintzatzea eskolatik kanpo?»; «Zergatik indar bat egin etxean, eskolan euskara ikasten baitu gure haurrak!» Eskola
elebidunak ekartzen duen «ilusioa» agertzen da hemen. Bainan euskararen
presentzia ttipi hori ez da aski hiztun osoak sortzeko. Hortan sartzen da euskararen lekua gure gizartean, eta baloratzearen beharra, izan ikasleen ikuspegitik ala burasoen ikuspegitik.
Josean Artzeren esaldia txarra da, euskaldunak kulpabilizatzen ditu.
Euskaldunari medioak eman behar zaizkio euskara baliatzeko, euskararekin den kulpabilitate hori galtzeko
«Hizkuntza bat ez da galtzen / ez dakitenek ikasten ez dutelako, / dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik». Euskaldun ainitzek erreferentzia gisa
ikusten dugun esaldi horrek, Seaskako zuzendaria den Hur Gorostiagaren
ustez, euskaldunon kontrako desbalorizazio sistema hori azkartzen du, gaur
egun baliabideak falta baitira euskara biziarazteko. Ipar Euskal Herrian, ingurumena kasik osoki frantsesa da, telebista bezalako medio batek hori
haundizki azkartzen du.
Hizkuntza politikaren bigarren fase batera pasa behar dela uste du Hur
Gorostiagak, euskaldunen «bizi halabehar» hori hausteko. Ipar Euskal Herriko bi irratien egoera konparatu ditu «ohitu gira (…) Euskal Irratietako
kazetari batek badu zinezko gaitasuna, bi hizkuntzetan egiteko, euskalduna
da, France Bleukoa frantses hutsa izanen da, bainan Euskal Irratietakoa normala da, 3 aldiz guttiago pagatzea, baldintza duin batzu gaur egun errespetatzen ez direnak».
Euskara beti bigarren mailan gelditzen da, euskal hiztun osoak sortzea
duelarik helburu EEPk, eta euskara plazara ekartzea, baliabideak oso murritzak dira.
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Seaskako zuzendariak azpimarratu du, euskalgintza bidegurutze batean
dela, ez da inoiz hain indartsua izan, gizarteak erakutsi du euskararekiko
duen lotura, baita hautetsiek ere (instituzio baten beharra, legedia bat, euskara ofiziala). Euskalgintza azkarra da bai, bainan arnasik gabe.
Euskararen Erakunde Publikoaren errola azkartu behar da «ausardia behar
dugu, Pariseren zain egon gabe, EEP bidelagun ukan behar dugu, ausardia
hortan, diru banatzaile baino gehiago izan behar du». Euskalduntze «misioa» ez du beregain hartzen ahal Seaskak, geroz eta gehiago ikasle dira bai,
bainan ahal guttiago.
Seaska federazioan 30 ikastola dira, 3.000 ikasle, eta ekitaldi ainitz (Olentzero Park, Herri Urrats, Integrazio Batzordea). 400 bat langilez osatu «enpres » horren barne 210 erakasle, urtero %6 ikasle gehiago direlarik.
Gaur egun ikastolak legez kanpokoak dira (Falloux legea dela medio),
murgiltze eredua legez kanpokoa da, ikastolak, eskola pribatuak dira, eta
herriko etxearen nahikeriaren esku.
Seaskak ere euskararen balorazio falta senditzun du, ikastolan euskara
ikasten da, bainan baxoa pasatzerakon, ingelesak balore haundiagoa du.
Hizkuntza politika aro berri baten alde joatera beharrezkoa da konplexurik gabe, euskara biziarazi nahi dutenen artean.
Euskara jalgi hadi plazara, euskaldunen nahikeria da bai, bainan bide hortan segituz gero, Ipar Euskal Herrian, euskarak indarra galduko du, eta euskaldunak hatsanturik geldituko dira.
Hizkuntza bat ez da ezer hiztunik gabe, bainan hiztunek, euskal ingurumen bat behar dute, «hizkuntza erkidego» bat. Burasoak frantsesak baldin
badira, sail elebidunean den haurrarentzat, euskara bere biziaren %25 bakarrik izanen da. Gilbert Dalgalian linguistak argiki erraiten du holakotan
ez dela hiztun oso bat sortzen ahal.
Horregatik Biga Bai eta Euskal Haziak elkarteek ama eskolan imertsioa
plantan emaitea beharrezkoa ikusten dute. Bainan ingurumen frantsesa delarik, «imertsio oso» bat ez da inoiz imertsio osoa. Oreka bat sortzen duen
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imertsioa da, irakaskuntza eta eskola ingurumena osoki euskalduna badu
ere, %50, karrikako ingurumena, aktibitateena edota familiarena frantses
ingurumena da.
Euskararekiko balorazio lan azkar bat egin behar dela agertzen da hitzartze hauen ondotik. Euskara beti bigarren mailan gelditzen da, aukera bat
edo exotismo bat, frantsesa sakratua delarik. Buraso batzuek haurrak elebidunetik, edo imertsiotik kentzen dituzte pentsatuz euskara dela arazoa.
M.A. Ouretek buraso batzuen adibidea emaiten du «ene haurrak ez du
ulertzen Matematika, eta hori euskaragatik».
Berriz ere euskararen balorazio falta argia da, eta buraso elkarteek, ezinbesteko lana dute egiteko. Euskara baloratu behar da, plazara ekarri behar
da bai, bainan frantsesaren «nagusitasun» tendentzia hori hautsi behar da.
Ahantzi behar ez dena euskara gure hizkuntza dela, euskaldun egiten gaituena.
Ipar Euskal Herriko erakaskuntzaren inguruko elkarte eta zentroak gogotsu dira, bainan Hur Gorostiagak dion bezala, gaur egun hizkuntza politikan brikolajea edo merke lana egiten da. Euskara ahulegia da, egitura
bakotxa bere aldean gelditzeko, bereziki lege babesa falta delarik.
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Inkestetako datuetatik, eta eguneroko lanean aritzeak ematen digun
ikuspegitik honako ondorio hauek ateratzen ahal ditugu:
2011ko Inkesta Soziolinguistikoaren datuak Ipar Euskal Herrian ez dira
onak, euskararen gainbehera ez baita bururatua. Halere, 1991z geroztik egin
direnetan, batetik bestera euskaldunen kopuruak bi puntu galtzen zituen
aurreko inkestetan, eta oraingoan, puntu bakar bat. Itxaropenerako datuak
ere badira, bada, azkeneko honetan.
Gaurko hizkuntza politikaren helburu nagusia “hiztun osoak” erdiestea
izanik ere, inkestako datuetan ageri da hizkuntzaren kalitatea behera doala.
Horri aurre egiteko, kalitatea indartzeko, ama-eskola guztietan murgiltze
eredua jarri beharko litzateke. Euskalduntzen duen eredua, murgiltze eredua da eta.
Hiztunak gaitasuna behar du mintzatzen den hizkuntzan, eta trebetasuna
edo gaitasuna izateko erabili egin behar du hizkuntza hori. Erakundeek
eman beharko diete herritarrei euskara erabiltzeko aukera eta erraztasuna.
Erabilera sustatu behar dela dioen ehunekoa sustatzearen kontra dagoena baino askoz handiagoa da.
Lehen, familia bidezko transmisioa zen nagusi; orain, aldiz, eskola bidezkoa. Horregatik, familiako transmisioa indartzea beharrezkoa da eta transmisio hau eskolaren bidez egiten denarekin uztartzea.
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Euskara eta euskal kulturaren transmisioa elkarrekin landu behar dira.
Kulturaren etorkizuna sorkuntzan dago.
Instituzio eta gobernuek duten jarrera eta egiten duten hizkuntza politikari buruzko datuak ere jaso beharko lirateke inkesta hauetan.
Euskara zerbitzu publikoetan ez erabiltzea kezkagarria da eta, aurki ere,
ez erabiltzea euskararen aitorpen publiko ezari lotzen ahal zaio. Lege babesa
beharrezkoa da. Euskarak hizkuntza ofiziala behar du izan, arlo guztietan
erabili daitekeena; bestela, bigarren mailako hizkuntza izanen da eta horrek
ez du lagunduko erabilera bultzatzen.
Herri mugimenduak bere egitekoarekin segitu behar du, nola ez. Euskalgintzak eta erakunde publikoek harremanak sendotu behar dituzte eta elkarrekin aritu. Hizkuntza politika ez da borondate onaren gainean bakarrik
eraiki behar. Hizkuntza politika eraginkorragoa egin behar da: eskaintza
orokortu, bai irakaskuntzan, bai eta erabileran ere; euskararen arnasguneak
indartu...
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Lizundia, Jose Luis, diruzaina,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua,
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Aleman, Sagrario,
Arejita, Adolfo,
Azkarate, Miren,
Coyos, Jean-Baptiste,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Larre, Emile,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Salaburu, Pello,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi, eta
Zabaleta, Patxi.
Erramun Osa, idazkariordea,
Joseba Zabaleta, kudeatzailea.
Ezin etorriak eta ahalak:
Jose Aurelia Arkotxak ahala Miren
Lourdes Oñederrari edo Sagrario Ale-

mani; Jose Irazu «B. Atxaga»k ahala
Andres Urrutiari; Joseba Lakarrak
ahala Miren Lourdes Oñederrari;
Beñat Oiharzabalek ahala Jean Haritschelharri; Patxi Salaberrik ahala
Andres Iñigori edo Sagrario Alemani;
Ibon Sarasolak ahala Pello Salabururi;
Xarles Videgainek ahala Jean Haritschelharri; Mikel Zalbidek ahala
Andres Urrutiari.
Batzarra goizeko 10:05ean hasi da Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan direla.
1. Agurra eta hasierako oharrak:
Euskaltzainburuak, bilduriko euskaltzainak agurtu ondoren, jasoriko ahalak jakinarazi ditu. Era berean ondokoa
gogorarazi du:
Osoko batzarraren gaiak 12ak arte tratatuko dira. Ordu horretan batzarra
eten egingo da, beheko solairuko areto
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nagusian, hilberri txostenak irakurtzeko. Ondoren, berriz ere batzargelara igo eta
eguneko gaiekin segituko da.
1.1. Aurreko batzarraren akta (2011/11/25) onartzea. J. Haritschelharrek
aurreko bileraren akta ez duela jaso adierazi du. Beste zenbait euskaltzainek ere
akta heltzeko epean atzerapenak izan dituztela adierazi dute. Tartean posta-zerbitzuetan izandako greba-kontuengatik izan zitekeela azaldu da.
P. Goenagak aurreko aktan bere izena falta dela azaldu du. Eztabaida gertatu da
laugarren puntuari buruz, bereziki 4.1.2.an adierazitakoaz. Azkenean, bilera-agirian
jaso beharreko testuari buruz adostasuna egon da. Hona hemen: «Kudeatzaileak
adierazi ditu neurriak. Neurri horiek dira zuzendaritzak hilaren 24an onetsitakoak
eta Osoko bilkurara ekartzen direnak. Euskaltzainburuak argi utzi du ezinbestekoa
dela, honen inguruan, erabaki bat hartzea, kontuan izanik, gainera, Euskaltzaindiaren kudeaketan zor ekonomikoak sortuko balira, horien ondorioak Euskaltzaindiaren kideengana ere irits litezkeela.
Osoko bilkurak, dagozkion argibideak jaso ondoren, proposatutako neurriak berretsi ditu –lan harremanen eta aurrekontuen gainekoak barne– eta orobat, horien
gainean zuzendaritzak lana egiten segi dezala, eta neurri horiek exekuta ditzala,
aldian aldiko bileretarako utziz gerora gerta daitezkeen gastuen zehaztapenak».
2. Euskaltzaindiaren Hiztegia K-Z letren arteko hitzak aurkeztea. Aurreko
batzarrean aurkezturiko proposamenari eginiko oharrak ekarri ditu A. Sagarnak.
Ohar bakarra heldu da, J. L. Lizundiarena, konfederakunde hitzari buruzkoa. Hor,
Suitzako konfederakundea-ren ordez, Suitzar konfederakundea jartzea proposatzen du,
Euskaltzaindian jada onarturiko 38. arauko adibide berbera ipiniz. Arrazoia duela
aitortu zaio eta halaxe onartu da.
A. Sagarnak egindako beste ohar bat ere azaldu da, konposatu kimiko batzuen
idazkeraren koherentziarik ezagatik. Horretara, zianhidriko eta klorhidriko forma aspaldian onartuen bidetik, sulfhidriko ere (eta ez sulfidriko) idaztea proposatu du,
hirurak Euskaltzaindiaren Hiztegian ortografia koherente berberaz eskaintzeko, nomenklaturaren sistematikotasunari eutsiz. Holaxe onartu da.
12:00etan euskaltzain osoen batzarra eten da, J. A. Arana-Martija euskaltzain
osoaren, Xabier Gereño eta Vahan Sarkisian euskaltzain ohorezkoen eta Fernando Mendizabal euskaltzain urgazlearen hilberri-txostenen irakurketan eta omenezko ekitaldi-musikaldi publikoan egoteko. Ondoren, 14:20an, osokoen batzarrak
jarraitu egin du.
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3. 2012. urterako aurreikuspenen garapena. Euskaltzaindiaren ekonomia
egoera hobetzeko, lorturiko diru-laguntza berriak aipatu ditu euskaltzainburuak.
Bestalde, oro har, laguntzetan izandako murriztea dela eta, Euskaltzaindiaren ekonomia orekatzeko, zuzendaritzako partaideek eta ordezkaritzetako arduradunek
beren esleipenei uko egitea erabaki dutela jakinarazi da.
Kudeatzaileak pantailan erakutsi du diru-sarreren bilakaera eta diferentziak
zertan dauden. Sarrerek eta gastuek azken urteotan izandako gorabeherak ere
erakutsi dira. Bestalde, ildo berean, langileekin 4 bilera egin direla azaldu da, akordiorik gabeak.
Aurrezteak egiteko pausoak eta neurriak ere azaldu ditu kudeatzaileak. Gauza
bera finantza gastuetan ere. PRECOtik erabakia heldu bitartean langileei orain
arteko baldintzak aplikatuko zaizkie. Zuzendaritzak proposatu bezala, PRECOra
joatea onartu du Osoko Batzarrak.
Aurrekontuei buruzko iritziak azaldu dituzte euskaltzainek, ekarpenak egiteko
tarte bat irekitzea komeniko litzatekeela adieraziz. Hortaz, ekarpenak egiteko epea
irekitzea onartu da, eta horren arabera, horiek jaso ondoren, zuzendaritzak erabakiko du zer prozeduraz jokatu.
4. Exonomastika
4.1. «Saharaz hegoaldeko Afrikako toponimia» araugaia aurkeztu
J. L. Lizundia euskaltzainak azaldu duenez, zerrenda honetako izen gehienak
garai bateko kolonialismoaren eta geroagoko independentzia garaiko toponimoei
dagozkie, historian zehar izandako gorabeherekin. Oharrak egiteko epea martxoaren 12ra artekoa da.
4.2. «Ozeaniako toponimia» araugaia aurkeztu.
Kontinente horretako toponimo nagusien zerrenda aurkeztu du J. L. Lizundiak
Exonomastika batzordearen buruak. Honetan ere, oharrak martxoaren 12rako bidali beharko direla gogoratu du.
5. Esku artekoak
5.1. Jose Luis Alvarez Enparantza «Txillardegi»ren heriotza. Batzarrean Jose
Luis Alvarez Enparantza euskaltzain urgazlea hil dela jakinarazi da. Euskaltzaindiaren izenean haren senideei doluminak adieraztea onartu du batzarrak. Hilberri
txostenaren kontua hurrengo Osoko batzarrera ekarriko da.
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5.2. «Euskaltzaindiaren alde» Fundazioa. «Euskaltzaindiaren Alde» izeneko
fundazioa otsailean zehar sortuko da Bilbon. Horren behin-behineko partaideak
honako hauek izango dira:
– Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak. Bizkaiko Foru Aldundiak ahaleginak
egingo ditu, halaber, Eusko Jaurlaritza ere Fundaziora biltzeko.
– Hasiera batekoak: Caja Vital-Vital Kutxa, BBK eta Euskadiko Kutxa.
– Gipuzkoako Kutxak ere Fundazioan parte hartzea erabaki du, 150.253,03 eurorekin.
5.3. Banaturiko liburuak: Batzarraren amaieran ondoko liburuok banatu dira
euskaltzainen artean:
– Erlea 5.
– Linguae Vasconum Primitiae, 1545-2011, Eusko Legebiltzarraren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmenaz argitara emana.
– Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa. Jagon 14. Pello Esnalek, – Corpus batzordearekin batera lankidetzan ondua.
– «Diglosiaren inguruan» Bat soziolinguistika aldizkaria, 79-80, Mikel Zalbide euskaltzainak egindako txostena oinarritzat hartzen duena.
– Gernika-Lumoko toponimia.
6. Azken ordukoak
6.1. «Euskarari gorazarre» jardunaldiak Madrilen. Martxoaren bigarren astean (13-14-15) RSBAPek, Etxepare Institutuak eta Euskaltzaindiak elkarrekin
Madrilen antolatu dituzten jardunaldiak direla eta, egitaraua aurkeztuko da hedabideen aurrean otsailaren amaieran; blogean ere emango da honen berri.
6.2. Hitzarmen berriak. Otsailean zehar hiru lankidetza hitzarmen berri izenpetuko dira:
Batetik, Langunerekin (Hizkuntza Industrien Elkartea Euskal Herrian); bestetik
Fundación Popular de Estudios Vascosekin eta, azkenik, Soziolinguistika Klusterrarekin.
6.3. Hitz-ordenari buruzko jardunaldiak eta Ageriko bilkura. Luis Villasante Euskararen Ikergunean, Donostian, otsailaren 24an Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa lana oinarritzat harturik, jardunaldiak eta Ageriko bilkura egingo dira. Honen berri eta egitaraua datozen egunetan bidaliko du idazkariordeak.
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6.4. Hurrengo Osoko bilkura. Euskaltzaindiaren hurrengo Osoko bilkura aurtengo martxoaren 30ean, goizeko 10:00etan egingo da Gipuzkoako Foru Aldundian, 2011.eko azaroaren 25ean onartu zen urteko egutegiaren arabera.
Batzarra 16:10ean amaitu da.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Jose Antonio Arana Martija (1931-2011), Vahan Sarkisian (1954-2011), Xabier
Gereño (1924-2011) eta Fernando Mendizabal (1934-2011) gogoan
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 27an, Euskaltzaindiaren egoitzan, eguerdiko
12:00etan, Euskaltzaindiak Ageriko bilkura egin du, aurreko urtean hil diren Jose
Antonio Arana Martija euskaltzain osoaren, Vahan Sarkisian eta Xabier Gereño
euskaltzain ohorezkoen eta Fernando Mendizabal euskaltzain urgazlearen hilberri
-txostenak irakurtzeko.
Bildu direnak:
Euskaltzain osoak: Andres Urrutia euskaltzainburua, Xabier Kintana idazkaria,
Jose Luis Lizundia diruzaina, Andoni Sagarna Iker sailburua, Andres Iñigo Jagon
sailburua, Sagrario Aleman, Adolfo Arejita, Miren Azkarate, Jean-Baptiste Coyos,
Patxi Goenaga, Jean Haritschelhar, Emile Larre, Miren Lourdes Oñederra, Txomin
Peillen, Pello Salaburu, Ana Toledo, Joan Mari Torrealdai, Patxi Uribarren eta
Patxi Zabaleta.
Ohorezko euskaltzainak: Karmele Rotaetxe eta Joseba Intxausti.
Euskaltzain urgazleak: Jazinto Iturbe, Patxi Galé, Sebas Gartzia Trujillo, Jabier
Kaltzakorta, Manu Ruiz Urrestarazu, Rikardo Badiola, Pruden Gartzia eta Juan Luis
Goikoetxea.
Joseba Zabaleta kudeatzailea eta Erramun Osa idazkariordea.
Euskaltzaindiko langileak: Amaia Okariz eta Josune Olabarria.
Jose Antonio Martija, Xabier Gereño eta Fernando Mendizabalen hainbat senide.
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Andres Urrutia euskaltzainburuak hurreratu diren guztiei ongi etorria eman die,
bereziki gaurko ekitaldian gogoan hartuko diren euskaltzainen senideei. Ondoren,
ekitaldiaren nondik norakoa aurkeztu du. Era berean, aurreko urtean hil diren euskaltzainak gogoan hartu ditu, eta, bakoitzak bere arloan edota euskararen mesedetan egindako ekarpenak zein merezimenduak nabarmendu ditu.
Ondoko hilberri-txostenak irakurri dira:
– Vahan Sarkisian (1954-2011) ohorezko euskaltzaina. Xabier Kintanak irakurri du.
– Fernando Mendizabal (1934-2011) euskaltzain urgazlea. Joseba Intxausti ohorezko euskaltzainak irakurri du.
– Xabier Gereño (1924-2011) ohorezko euskaltzaina. Jose Luis Lizundia eta Xabier Kintana euskaltzain osoek txosten bana irakurri dute.
– Jose Antonio Arana Martija (1931-2011) euskaltzain emeritua. Jose Luis Lizundia eta Joan Mari Torrealdai euskaltzainek eta Begoña Arana Jose Antonio
Aranaren arrebak txosten bana irakurri dute.
Xabier Kintana Euskaltzaindiko idazkariak hitza hartu du eta Vahan Sarkisian
euskaltzain ohorezkoari buruz idatzi duen hilberri-txostena irakurri du.
Vahan Sarkisian armeniar idazle, irakasle eta itzultzaileak utzitako lan mardularen baitan, euskarari eta euskal kulturari eskainitakoak oso kontuan hartzekoak
direlakoan da Xabier Kintana. Izan ere, «bai armenologian eta bai euskalaritzan ere
ibilbide erabat berriak proposatu zituen, jada onespena lortu eta zientzialarien aitorpen handia eskuratu dutenak».
Ondoren, Fernando Mendizabal euskaltzain urgazleari buruzko hilberri-txostena
irakurtzeko, Joseba Intxausti euskaltzain ohorezkoak hitza hartu du. Azken honek,
Fernando Mendizabalen bizitzaren unerik adierazgarrienak ekarri ditu gogora. Apaiz
garaian, Arantzazun eta Foruan irakasle aritutako garaia, batetik, euskararen irakaskuntza egokitzen jardun zuenekoa; eta Alemaniako Werl-eko santutegiko egonaldia;
eta bestetik, antropologiaren ezagutzan sakontzeko aukera eman ziona. Handik itzultzean, UZEIren itzalean, euskal lan-aldirik luzeena burutu zuen, Intxaustiren aburuz,
terminologia, hizkera juridikoa edota itzulpengintza langai izan zituela. Horrez gainera, lan ugari utzi dizkigu, erlijioaz, hiztegigintzaz zein arlo humanistikoaz
Jose Luis Lizundia eta Xabier Kintana aritu dira Xabier Gereño zenaz.
X. Gereñok Euskaltzaindian egindako lana jorratu du J. L. Lizundiak. Hala, Erakundearen kontabilitatea antolatu zuela gogoan izan du, eta «euskaraz prestatu
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zuen, berak sortutako eredua Euskaltzainditik kanpo ere, askorentzat balio handia
izan zelarik». Gauza ugari egin zuen Euskaltzaindian: Ekonomia batzordeko kide
izan zen, Euskaltzaindiaren argitalpenen inbentario zehatza egin zuen –1984an–,
Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokan Euskaltzaindiak ipintzen zuen erakustokiaren ardura ekonomikoa eraman zuen... gainera, «eginkizun akademiko ugaritan parte hartu zuen, hala nola, 1972an, Filateli Hiztegia, 1972ko urtarrileko batzarrean, Euskaltzaindiari proposatua; Euskalarien Harremanak batzorde
suntsikorrean; 1968an, Arantzazun eta, 1978an, Bergaran egindako bi biltzar famatuetan ere izan zen partaide; 1980an eta hurrengo urtean; Loiolan, 1981ean, egindako Euskaltzaindiaren II. Barne Jardunaldietan; Bizkaiko Aurrezki Kutxaren babespeko, Toribio Altzaga epaimahai zereginetan; Euskaltzaindiaren aginduz Xabier
Kintanak prestaturiko Merkatalgo Izendegian ere lagundu zuen, 1982-84an; hilberri-txosten hauek ere idatzi zituen: Xabier Peña, euskaltzain urgazlea (1981), Julita
Berrojalbiz, ohorezko euskaltzaina (1999)».
Bestalde, batere xamurrak ez ziren garaietan, Xabier Gereñok euskararen alde
egindako lana eskertu nahi izan du Xabier Kintanak. Bere esanetan «begi zorrotza
zuen gure hizkuntzaren funtsezko premiez konturatzeko». Are gehiago, haren eskutik, «alfabetatu gabeko euskaldun zaharrek eta esperientzia gabeko berriek lehen
pausuak eman zituzten euskara landuz eta aberastuz». Euskara ikasteko metodoak
eta gaurkotasuna irizpide zuten 70etik gora nobela utzi dizkigu, «jendeari eskatzen
zuena ematearren sortu zituenak».
Jose Antonio Arana Martijaren omenez hiru pertsona mintzatu dira: Jose Luis
Lizundia eta Joan Mari Torrealdai euskaltzainak eta Begoña Arana, Jose Antonioren arreba.
«Jose Antonio Arana eta Euskaltzaindia» izenburuko txostenean, Jose Luis Lizundiak iazko apirilean zendu zen euskaltzain osoak akademiarekin izandako lotura estua azpimarratu nahi izan du. Azkue Bibliotekaren eta diruzaintza ataleko arduratik, erakundearen modernizazioan eta hedapenean esku-hartze zuzena izan du.
Beste arlotan egindako lana ere aitortu dio, «ekintza, ikerketa, eta abar; kulturgintza, euskalgintza nahiz herrigintza izan ziren Jose Antonioren goiburu eta helburu,
kasu honetan, Euskal Akademian». Euskal kulturaren esparru anitz landu dituztenen belaunaldi handi baten partaide.
47 urtez, 1978an hasi zen Arana profesionalki bibliotekan, Azkuen zehazki, eta
Joan Mari Torrealdaik esan duenez, «Jose Antonio Arana da Azkue Bibliotekaren
sortzaile nagusia. Izenetik hasita izanera. Izenaren proposamena berea izan zen.
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2.500 erregistrorekin aurkitu zuen liburutegi hura 64.000 liburutara eraman zuen».
Tarte horretan, plangintza sistematikoa antolatu, funts inportanteak eskuratu, eta
ereduzko katalogazioa osatu zuen. Testuinguru horretan, Aranaren lanaren beste
esparru bi nabarmendu daitezke. Bata, Euskal Herriko Biblioteka Nazionalaren
aldeko bere konpromisoa. Eta bigarrena, bio-bibliografia jeneroaren lanketa.
Begoña Aranak haurtzaroko pasadizo batzuk kontatu ditu, eta batez ere nebaren
musikarekiko maitasuna izan du hizpide. Euskal musikari garrantzitsuenen kantutegi handiak landu zituela ekarri du gogora –euskal opera, euskal musika profano zein
erlijiosoa, egungo konpositore handiak, Carmelo Bernaola, Luis de Pablo, Mª Luisa
Ozaita, Sabin Salaberri, Jesus Mª Sagama, Rafael de Castro, Jose Luis Ansorena,
Jabier Bello Portu, Joakin Pildain, Francisco Escudero...–. Francisco Escuderoren
Gernika operarako Gernikako kanpaien grabazioa eskatu ziola ere jakinarazi du:
«Geroago, 1987an Arriagan estreinatu zen operan entzungo ziren kanpai haiek».
Lizeoan antzezlanak zirela, zartzuelak zirela, koruen emanaldiak edota marijesiak
zirela, «hau zen Jose Antonio. Beti, herrian ospatzen zen guztian parte hartuz».
Ekitaldiaren amaieran, musika izan dute lagun bertaratutakoek. Aita Donostia,
Aita Madina, Henry Purcell, Gluck eta Pablo Sorozabalen obra batzuk interpretatu
dituzte Itxaso Aranak, Irene Ojangurenek, Itxaso Aristizabalek, Esther Barandiaranek eta Ian Swedlundek.
Horrez gainera, Joseba Sarrionandiaren Brisa banintz eta Sehaska gutuna poemak
–Begoña Aranak musikatuak– eta Jose Antonio Arana Martijaren Gure amari bertsoa entzuteko aukera ere izan da.
Euskaltzainburuak ekitaldiari amaiera eman dio, iaz joan zirenek utzi zigutena
azpimarratuz eta eskertuz.
Eta besterik ez dela, Ageriko bilkura bukatutzat eman da, arratsaldeko 14:20
direnean.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Ageriko bilkura
Donostian, 2012ko otsailaren 24an

Donostian, 2012ko otsailaren 24an, Luis Villasante Euskararen Ikergunean,
Euskaltzaindiak Ageriko bilkura egin du.
Bildu direnak:
Euskaltzain osoak: Andres Urrutia euskaltzainburua, Andres Iñigo Jagon sailburua eta Patxi Uribarren.
Euskaltzain ohorezkoak: Frantziska Arregi eta Koldo Artola.
Euskaltzain urgazleak: Pello Esnal, Xabier Artola, Jose Ramon Etxebarria, Igone
Etxebarria, Juan Luis Goikoetxea, Patxi Iñigo, Odile Krutzeta, Jesus Mari Makatzaga,
Xabier Mendiguren, Alfontso Mugika, Elixabete Perez Gaztelu eta Paskual Rekalde.
Erramun Osa idazkariordea.
Irene Arrarats batzordekidea.
Euskaltzaindiko langileak: Amaia Okariz.
Euskaltzaindiaren Corpus batzordeak antolatua, «Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa» jardunaldia egin da Donostian, Luis Villasante Euskararen Ikergunean.
Jardunaldiak Ageriko bilkuraren izaera ere eduki du. Bilkurak Akademiak berriki
kaleratu duen izen bereko liburua –Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa– izan du abiapuntu. Liburua Jagon bildumaren 14. zenbakia da eta Euskaltzaindiaren Corpus
batzordeak landu du, Pello Esnal batzordekideak koordinatu duela. Jardunaldian
80 pertsona inguruk hartu dute parte.
2008an, Euskaltzaindiak Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa liburua plazaratu zuen. Euskararen egokitasuna bermatze aldera, lan horretan testu-antolatzai-
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leak zehaztu eta sailkatu ziren, helburu bati begira: testu-antolatzaileen erabilera
estrategikoa. Hain zuzen ere, liburu haren harian eta haren osagarri dator orain
Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa.
Liburu honek estrategiak ditu ardatz. Izan ere, hizkuntzaren erabileran dena ez
da arau gramatikala betetzea. Behin arau gramatikalak betez gero, eremu handi
batean aurkitzen da hizkuntza-erabiltzailea. Hain zuzen, erabakien mundura garamatzate estrategiek. Hala, bada, lan berri honetan euskararen hitz-ordena lantzen
da, estrategiaren ikuspegitik, hiru elementu jorratuz bereziki: 1) testu-antolatzaileak, 2) mintzagaia eta galdegaia, eta 3) erlatibozko esaldiak. Jakina denez, euskararen hitz-ordena izan da, XX. mendean zehar, euskararen aztertzaile eta arautzaileen gai eta kezka nagusietako bat. Bestalde, alde praktikoak garrantzi handia du
liburuan.
Andres Iñigo Jagon sailburuak eman dio hasiera jardunaldiari, eta Pello Esnal,
Xabier Mendiguren Bereziartu, Andres Urrutia eta Igone Etxebarria hizlari izan
dira. Hitzaldien ostean, mahai-ingurua egin da, ondoko hizlariekin: Jesus Mari Agirre, Eusko Legebiltzarreko Itzulpen, Zuzenketa eta Interpretazioko teknikaria; Karlos del Olmo, Donostiako Udaleko itzultzaile-interpretea; eta Xabier Aristegieta
Nafarroako Parlamentuko itzultzaile eta interpretea. Paskual Rekalde Corpus batzordeko idazkaria izan da moderatzailea.
Bi zati izan ditu Pello Esnalen mintzaldiak. Lehenengoan, liburua bera aurkeztu
du, aurkibidearen harian, atalez atal, esanez zertan den bakoitzaren muina.
Bigarren zatiak, berak esan bezala, bere izenburu propioa ere izan lezake: «Euskara idatziaren auzia, sei puntu eta eranskin batean». Hitz gutxitan, Esnalek adierazi bezala, horixe izan nahi luke: euskara idatziaren gaurko egoera, labur eta bizi
azaldua, ondorengo elkarrizketaren akuilu.
Pello Esnalen ostean hitz egin du Xabier Mendigurenek, eta haren ekarpena
aitzakiatzat hartuz, azken mende erdiak euskararen aurrerabidean eman duenaz
hitz egin du: «Sakonera akademikoak alde batera utzi eta mende erdi batez neure
idazle- eta itzultzaile-ibilbideari gaingiroki bada ere, begiratu bat eman eta horretaz
hitz egitea erabaki dut».
Bere esperientziaz eta berak egindako lanaz mintzatu da, beraz. Ondorio gisa,
hauxe azpimarratu du: euskarak urte gutxitan egin duen ibilbidea benetan «harrigarria» da. Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa eta Hitz-ordena. Erabilera
estrategikoa liburuei buruz, hau esan du: «Horrelako gomendioak eta ezagutzak
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idazle on askok garai guztietan erakutsi badituzte ere, milaka pertsona bere buruan estandarizatzen eta normalizatzen ari den hizkuntza batean eskolatzeak, eta
gaurko bizimoduak askori testuak idaztea eta jendaurrean eraginkortasunez hitz
egitea eskatzen dion garaiotan, inoiz baino hobeki txertatzen dira gure aurrerabide neketsuan».
Andres Urrutiaren ustez, Pello Esnalen gidaritzapean Euskaltzaindiaren Corpus
Batzordeak ondutako liburuak bidea ematen du kezka berezia agerrarazteko performatibo edo gauzatzaileen inguruan. Esan duenez, «izatez, halakoak ugariak dira
zuzenbide munduan eta euskarari ofizialtasunak ekarri dizkion hainbat esparrutan
ere aintzat hartzekoak».
Hartara, performatiboen garrantzia azpimarratu du esparru juridikoaren barnean, eta bertako nondik norakoak azaldu; gerora ere, horiek harremanetan jarri
ditu, traduktologiaren bitartez, egungo euskararen ikuspegiarekin, gogoeta bi alderdi desberdinetatik bultzatzeko asmoz: bateko, hizkuntzaren ikuspegia, eta besteko,
hizkuntza horren erabilera pragmatikoaren alderdia, legearen zereginetan.
Andres Urrutiaren ostean hitz egin du Igone Etxebarriak. Azken honek adierazi duenez: «hizkuntza bere bizilekuari lotuta dago, erabiltzen duen giza taldearen
komunikaziobidea den neurrian. Gaurko bizimoduak hizkuntzen arteko eraginak,
baita kulturen artekoak ere, areagotu egin ditu. Testuinguru horretan, ardura berezia sortu da tokian tokikoari erreparatu eta gordetzeko ere».
Hizkuntzaren transmisioa bizimoduaren transmisioaren bitartez egiten da. Gaur
egun, etxean ez ezik, eskolan eta aisialdiaren bitartez ere egiten da transmisio hori.
Hori dela eta, horretara egokitutako materialak prestatzen egindako esperientziaren berri eman du Igone Etxebarriak.
Amaieran, mahai-ingurua egin da. Hauek hartu dute parte: Jesus Mari Agirre,
Itzulpen, Zuzenketa eta Interpretazioko teknikaria Eusko Legebiltzarrean; Karlos
del Olmo, Donostiako Udaleko itzultzaile-interpretea; eta Xabier Aristegieta, itzultzaile eta interpretea Nafarroako Parlamentuan.
Karlos del Olmok hainbat kontzeptu aldarrikatu du. Batetik, «bi kontzeptu:
beharkizuna eta aukera». Bestetik, elementu markatua vs. elementu neutroa. Hirugarrenik, «beste kontzeptu garrantzizko bat dugu giza komunikazioaren unibertsalena: SOS eskatzen duten pertsona guztiek antzera antolatzen dituzte berbak
munduan barrena. Euskarari ez zaio arrotz gertaera hori. Idatzitakoaren eta ahozkoaren arteko harremanaz mintzatu da jarraian, eta hizkuntzaren bizitasunaz».
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Jesus Mari Agirre prosa idatziaren eremuan aritu da. Hizpide izan du, lehenik,
Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa liburua, hartatik aipatuz gustatu zaizkion irizpideak eta ñabardurak erantsiz argitalpenean jasoriko gogoeta batzuei. Ondoren,
Juan Gartziak proposatutako ordenamenduaren alde egin du (Joskera lantegi, 1997,
IVAP-HAEE), iruditzen baitzaio «integrala eta funtzionala» dela.
Xabier Aristegietak euskarazko testuetako perpaus konplexuetan agertzen diren
ulergarritasun-problema batzuk agerian jarri ditu, betiere hitz-ordenarekin loturik
daudenean. Bere ustez helburu garrantzitsua hauxe da: perpaus konplexuak euskaratzean, horiek zatitu eta deskonposatu beharrik ez izateko baliabideetan erreparatzea.
Jardunaldietan egon diren hainbaten iritzi eta galderekin amaiera eman zaio
jardunaldiari eta Ageriko bilkurari, 14:15ean.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Donostian, 2012ko martxoaren 30ean

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Arkotxa, Aurelia, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Lizundia, Jose Luis, diruzaina,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua,
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Aleman, Sagrario,
Arejita, Adolfo,
Azkarate, Miren,
Coyos, Jean-Baptiste,
Davant, Jean-Louis,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Lakarra, Joseba,
Larre, Emile,
Oihartzabal, Beñat,
Peillen, Txomin,
Sarasola, Ibon,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi,
Videgain, Xarles,
Zabaleta, Patxi eta
Zalbide, Mikel
Joseba Zabaleta, kudeatzailea,

Erramun Osa, idazkariordea, eta
Alfontso Mujika, euskaltzain urgazlea,
dagokion gaian.
Ezin etorriak eta ahalak: Pierre Charrittonek eta Jose Irazu «B. Atxaga»k
ahala Andres Urrutiari; Miren Oñederrak ahala Miren Azkarateri; Patxi Salaberrik ahala Andres Iñigori; Pello Salaburuk ahala Miren Azkarateri.
Batzarra goizeko 10:15ean hasi da Gipuzkoako Foru Aldundiko Jauregian,
ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan direla.
Hasieran euskaltzainburuak etorririko
euskaltzain guztiak agurtu ditu, ondoren batzarrari hasiera emateko.
1. Aurreko gaiak
1.1. Osoko bilkurako akta
Azken bilerako akta dela eta, P. Goenagak esan du pasarte batzuk orokorregiak direla, eta esangura ez dela ongi
ulertzen; testuak zehatzagoak eta uler-
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garriagoak egitea eskatu du. J. Haritschelharrek hilberri-txosten batzuk gehiegi luzatzen direla adierazi du eta, ahal izanez gero, laburtzeko.
P. Salaburuk bidaliriko ohar luzea irakurri du M. Azkaratek. J. L. Lizundiak,
berak aurreko aktari egin zion oharra ez dela ageri esan du, baina hau erantzun zaio:
berak erreferentziatzat harturiko testua jada aurreko batzarrak aldatu zuela eta,
beraz, berak aipatzen duen testu hori jada ez dela inon. Osoko bilkurak zuzendu
duen pasarte horretan izandako partaidetasun guztiak jasotzeko eskatu du, hitz egin
dutenen izen-deiturekin.
Euskaltzainburuak P. Salabururen eta J. L. Lizundiaren testuak aktaren eranskin
moduan sar daitezkeela esan du, hala nahi badute. Argitaratzeari dagokionez, ostera, M. Azkaraterekin bat etorriz, gauza batzuk, batzarrean tratatuak izan arren,
beren izaera bereziagatik, ez liratekeela argitaratu behar uste du, baina, edonola ere,
hori egileei berei galdetu beharko litzaieke.
P. Zabaletak esan du P. Salaburuk eskatu zuena ez zela bozkatu batzarrean. I.
Sarasolak erantzun dio, halere, esandako edozer aktan jar daitekeela.
J. L. Lizundiak bere testua eranskin moduan sartzea nahi luke. Azaroko aktan
komatxo arteko testua jartzen ez bada ere, bai, gutxienez partaideen izenak eranstea.
P. Salaburuk eta euskaltzainburuak adosturiko testuan P. Goenagak konpletibo
batzuei, argitasun handiagorako, -la, eranstea proposatu du, eta P. Uribarren ere
horretan bat dator.
Testuei dagozkien egokitzapenak egingo dira P. Salabururen (M. Azkaratek jarriko du jakinaren gainean) eta J. L. Lizundiaren aldetik, eta gero, erantsiko dira.
1.2. I. Sarasolari zorionak eman. Euskaltzainburuak, Akademiaren Zuzendaritzaren izenean, I. Sarasolari zorionak eman dizkio, Eusko Jaurlaritzak aurtengo
Ikerketa Saria eman berri diolako.
2. Exonomastika
2.1. «Saharaz hegoaldeko Afrikako toponimia» araugaia onartzea
Hitza J. L. Lizundiak hartu du, Exonomastika batzordeko buruak. Ez da oharrik
jaso eta, beraz, zerrenda hori onarturik gelditu da.
2.2. «Ozeaniako toponimia» araugaia onartzea
Era berean, J. L. Lizundiak Ozeaniako toponimoen proposamenari inork ez diola oharrik egin azaldu du. Horrela zerrenda hori ere onartu egin da.
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2.3. Amerikako toponimia aurkeztea
Exonomastikako batzordearen buruak Amerika osoko toponimo nagusien zerrendak azaldu ditu. Izen horietako batzuen euskal tradizio zaharra aipatu du, batzuk gaztelaniaren bitartez, beste batzuk frantsesaren eta, berrienak, ingelesaren
bitartez helduak. Alfontso Mujikak izen horien xehetasunak eman ditu, tokian
tokiko etsenplu batzuekin, aukera egiteko irizpideak eta, oro har, hizkuntza guztietan grafia bera dutenak ez direla sartu azaldu du. X. Kintanak amerindiar herrien
hizkuntzen egoeraz hitz egin du. Normalizazio, ofizialtasun eta batasunik eza aipatu
du, eta ondorioz maiz hango toponimo jatorrak estatu bakoitzaren irizpide bereziaz
transkribatzen direla. Halere, ahal izan den neurrian, batzordeak bertako toponimoen jatorrizko forma gordetzen, edo horien berri ematen ahalegindu da.
I. Sarasolak Cuscoren grafiaren arazoa aipatu du. Peruko Konstituzioan izen horrek (Qosqo) 1990etik daukan egoera bereziaz mintzatu da, nahiz eta nazioarteko
erabilera idatzi nagusiak Cusco edo Cuzco erak izan. Bestalde, X. Kintanak hango
hizkuntza batzuen batasun mintzatu eta idatzirik eza gogorarazi du. M. Azkaratek
galdetu du izen batzuen galdera markaz (Galesko printzearen uhartea?, adibidez). A.
Mujikak hori errata izan dela azaldu dio.
P. Zabaletak Amerikako toponimo berri horiek idazteko irizpideaz argitasunak
eskatu ditu. J. L. Lizundiak erantzun dio batzuetan espainol eta frantses tradizioak
alde batera utzi direla, ingeles erabileren alde. (New York...). I. Sarasolak euskaraz
horiez dugun idatzizko tradizioa ere gogorarazi du. J. B. Coyosek ea zerrenda horiek
noizko aztertu eta erabaki behar diren galdetu du. J. L. Lizundiak epeak jakinarazi
ditu: Erdialdeko eta Hegoaldeko Amerikako zerrendei oharrak aurtengo apirilaren
20rako, eta Ipar Amerikako zerrendari, aldiz, maiatzerako bidali beharko dira.
3. Hiztegi Batua, 2. itzulia. azken atala
A. Sagarnak Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuaren edizioaren prestaketa zertan dagoen azaldu du. Aurretik ezarririko epeak ongi betetzen ari dira eta, hortaz, programaturik dagoen bezala, hiztegia aurtengo udazkenerako argitaratuko dela uste du.
Bestalde, bigarren itzuliko E eta F markarekin azaltzen diren hitzen bigarren zerrenda ere banatu du euskaltzainen artean, eta horri oharrak egiteko epea apirilaren 20ra arte dela gogoratu du.
Ohar bat jaso du, sifilis hitzaren grafiari buruz, euskaldun mediku batek egina.
Horrek argitu eta emandako datu egiaztatuen arabera, gaixotasunaren izenean ez
dago grezierazko antzeko hitzen -sis bukaerarik, dosi, hipnosi, krisi edo metamorfosi
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hitzetan bezala. Hitz hori latinez asmatu zuen Girolamo Frascastorok, XVI. mendeko italiar poeta eta medikua izandakoak, antza denez, Ovidioren Metamorfosia
obrako Syphilus artzainaren izenetik abiaturik Syphilidis izena asmatuz. Beraz, euskaraz sifilis izena legokioke, -s eta guzti. Azalpenok entzunda, hitz horren grafia
zuzendu eta Euskaltzaindiaren Hiztegian horrelaxe jartzea erabaki da.
X. Kintanak Euskaltzaindiaren hiztegiko aita/guraso hitzez ahoz ohar bat egin du.
Hurrengo bilkurarako horretaz informazio idatzia ekarriko duela esan du. Bide berean, I. Sarasolak berak ere datuak biltzeaz arduratuko dela adierazi du.
4. 2012. urterako aurreikuspenen garapena
Joseba Zabaletak, Euskaltzaindiaren kudeatzaileak, euskaltzainen mahai gaineko
pantailetan 2011ko urteko emaitza ekonomikoak erakutsi eta xeheki azaldu ditu,
eta bereziki ondoko hauek: Balantzea, Galdu-Irabaziak eta 2011ko exekuzioa, urteko aurrekontuarekin eta 2010eko datuen konparazioa eginez. Oro har, 2011ko
aurrekontua %99,91an bete dela azpimarratu du, eta hori ez da ohikoa izan Euskaltzaindiaren orain arteko jardunean. Aurreikusiriko plana ere bere osotasunean egin
da: zerbitzuak, batzordeak, egitasmoak, argitalpenak, etab. Luis Villasante Euskararen Ikergunearen inaugurazioa ere gogoratu du. Diru sarrerei dagokienez, krisiaren eraginaz, 2006 eta 2007 urteetako mailara itzuli da Euskaltzaindia, baina
2010eko urtearekin konparatuz, 2011n finantzabide iturri berriak ireki dira, Aurrezki Kutxenak, besteak beste, eta horiek, etorkizunari begira, baliagarri izan daitezke. Gastuetan ere ahalegin handia egin da, gastu maila urteko diru sarreretara
egokitzeko, eta horren ondorioz, ez da defizitik sortu. 2010ean gastatu zenarekin
alderatuz, 2011n %8,94 gutxiago gastatu da, batez ere kontzeptu eta partida guztietan, efizientzia hobetzea lortu delako.
2012ko Aurrekontuari dagokionez, aurtengo diru-sarreren eta gastuen aurreikuspenak azaldu ditu banan-banan, zuzendaritzak onartu duen moduan, eta horretarako erabiliriko irizpideak ere argitu ditu, euskaltzainen artean banatutakoa oinarritzat hartuta.
Bukatzeko, ekonomia egoerak eragindako ezinbesteko neurriok hartu beharra
gorabehera, Euskaltzainburuak esan du Zuzendaritzak ez duela asmorik Osoko bilkurari dagozkion zereginak murrizteko.
B. Oihartzabalek galdetu du ea Madriletik ikerketa proiektuetarako laguntza etorriko den. A. Urrutiak erantzun dio, krisi-egoera eta diru-laguntzen murrizketa larria
eta euskaltzain oso batzuen aurretiazko ikerketa konpromisoak ikusita, Euskaltzaindiak aurten, horrako, Lexikoaren Behatokia egitasmoa besterik ez duela aurkeztu.
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P. Goenagaren galderari erantzunez, hots, Gasteizko toponimia dela eta, J. L.
Lizundiak bertako alkateak esandakoaren haritik, zailtasunak izango dira udalak
babes osoa emateko. Edozein modutan, udazkenaz gero jakingo da egitasmoak izango duen etorkizuna. A. Arejitak Atlaseko bidaia-gastuetarako arazoak aipatu ditu,
eta horiek konpontzeko moduaz mintzatu da.
Nolanahi ere den, eta egitasmoei dagokienez, Joseba Zabaleta kudeatzaileak argi
esan du aurtengo urrira arteko finantzazioaren garantia behintzat badela, eta urte
osoa bermatzeko, Zuzendaritza ahaleginetan dabilela gogoratu du.
P. Zabaletak galdetu du ea, dirurik ezagatik, Euskaltzaindiak ERLEA aldizkaria
alde batera utziko al duen. Euskaltzainburuak ezetz erantzun dio, baina aurrerantzean finantzabide propioa beharko duela. Euskaltzainak berak Nafarroako Gobernuari Etxepareren erakusketa eskaini al zaion galdetu du. E. Osak eta A. Iñigok
erantzun diote: Nafarroako Gobernuko Euskarabidekoek eskatu eta Euskaltzaindiak baiezkoa eman ondoren, dirurik ezagatik nonbait, Gobernukoek ez egitea erabaki zutela.
P. Goenagak esan du euskaltzain osoek jakitun izan behar dutela Euskaltzaindiak une honetan egitasmoetan dihardutenekin duen konpromisoaz. Konpromiso
hori aurten amaitzen denez, hurrengo zuzendaritza zorrik, edo zulorik, gabe hasiko
bide da. Horrela egitasmoen lan- eta finantza-konpromisoak berriro aztertu beharko dira datorren urtean. Horrek ez du eragozten, hala ere, hurrengo Zuzendaritza
edozein izanik ere, aurten bertan egungo egitasmo eta batzorde bakoitzaren egoera aztertzea eta Euskaltzaindiaren lehentasunen arabera egitasmo horien hurrenkera eta egokitasuna markatzea. Euskaltzaindiak aurten burutu nahi duen gogoetaren fruitua izan liteke hau. Lehentasun hauek aurten finkatuz gero, etorkizunean
diru iturriak murriztu nahi handitu, errazago izango zaio Euskaltzaindiari finantza
plan egokia egitea 2013rako. Baina egitasmoen hurrenkera, ahal dela, aurtendik
bertatik finkatua uztea komeni dela. Erantzunean, euskaltzainburuak gogoratu du
lanean diharduen Zuzendaritza honek, bere kudeaketaren hasieran, hitz eman
zuenez, harturiko konpromisoak bere agintaldi osoan beteko dituela eta ezin utz
dezakeela Euskaltzaindian lanean eta zerbitzu ematen diharduen jendea inolako
segurtasunik eman gabe. Bestalde, Euskaltzaindiak argi izan behar du esku artean
diru publikoa darabilela, eta horren kontu hertsia ere eman beharra daukala. Dena
den Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak Akademiaren zerbitzuak, egitasmoak, batzordeak eta lantaldeak bilduko ditu banan-banan eta datozen urteetarako horiek
dituzten asmoak aztertuko ditu, ondoren Osoko bilkuran aurkezteko, plan-estrategikoa kontuan hartuz.
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Ontzat eman da orain arteko emandako informazioa eta hurrengo osoko bilkuretan
halakoa ematen jarraituko da zuzendaritzaren aldetik, bere garaian agindu zen bezalaxe.
5. Euskaltzaindiaren plan estrategikoa: hausnarketa
E. Osa idazkariordeak aurkeztu du ibilian dauden proiektuen azken hilabeteetako egoera. Hor bakoitzean egindako urratsak azaldu ditu banan-banan, eta
beren aurrerapen-atzerapenak nabarmendu. Arlo batzuetan aipatu diren atzerapenak direla eta, I. Sarasolak disfuntzio horiek, neurri handiz, baliabide zaharkituekin lan egin beharragatik gertatzen direla azpimarratu du, informatika aldetik
heldurik.
A. Arejitak, berriz, bere ustez lan egiteko dagoen burokrazia handiegia salatu du,
maiz zereginak justifikatzeko paperteria handiegia bete behar izaten delako. Lan
burokratiko horrek langileei denbora handia jaten die, eta hori, ahal delarik, murriztu beharko litzateke, jendea pozago egon dadin. Informatika-oztopoak ere aipatu ditu. Bete beharreko plangintza eta errendapenak direla-eta, E. Osak egitasmoen
jarraipena egin beharra dagoela azpimarratu du, izan ere, herri-aginteek geroz eta
sarriago, galdetzen baitute egitasmoei buruz, garapenari buruz eta burutzeko Akademiak dituen aurreikuspenei buruz.
M. Azkaratek E. Osaren informazioa paperean edo euskarri digitalean eskaintzea
eskatu du. Halaxe helaraziko zaie euskaltzain guztiei.
Informatika aldetik jasoriko oztopoak, A. Sagarnak esan duenez, kanpoko hornitzaileren batekin tratatzen dira eta oztopoak daude adosteko, gehiegizko baldintza ekonomikoak eskatzen dituelako.
6. Eskuartekoak
6.1. Euskaltzaindiaren 2012ko egutegi berritua aurkeztu eta onartzea
Iazko azaroaren 25eko Osoko batzarrean 2012ko egutegia onartu zen, baina
harrezkero Osoko batzarren kopurua gehitzea erabaki denez gero, egokitzapenak
egin eta egutegi berritua aurkeztu du, Zuzendaritzak onartua, berretsia izan dadin. Horrez gainera, Ageriko bilkura batzuk egitea ere pentsatu da, baina aurreikuspenak besterik ez dira, eztabaidagai eta osatzeko modukoak. P. Zabaletak eskatu du, ahal izanez gero, Euskaltzaindiko bilkurak beti ostiraletan egitea,
profesiodunen eguneroko lan-programa behar bezala antolatzeko. Ahaleginak
egingo direla erantzun zaio.
Osoko bilkuren egutegi berritua berretsi da.
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6.2. Manifestaldia Baionan
A. Arkotxa euskaltzainburuordeak azaldu duenez, 2012ko martxoaren 31n
Baionan manifestaldia egiteko deia dago, Iparraldean euskararen ofizialtasunaren
eta horren aldeko lege baten eskaria bultzatzeko. Hor Euskaltzaindiak bat egin du
Euskal Konfederazioa eta Kontseilua elkarteekin, DEIADAR manifestaldiaren helburuen alde. Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak martxoaren 22an onartu zuen horrako Agiria eta Iparraldeko euskaltzainekin landu zuen. Agiri hori Akademiaren
webgunean irakur daiteke, euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez.
6.3. Nafarroako Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena
Apirilaren 3an Jarraipen Batzordea bilduko da Iruñean, bertako Gobernuaren
eta Euskaltzaindiaren artean 2012. urteko hitzarmena izenpetzeko. Hor ECO,
Mendaur bilduman liburu bat argitaratzea, eta Euskaltzaindiaren gastuei erantzuteko laguntza jasoko dira. Era berean, 2011. urteko hitzarmenaren arabera Nafarkaria digitalizatu zenez gero, horren aurkezpena laster egingo da. Gainera, EHHA
egitasmoaren laugarren liburua Iruñean aurkeztuko da irailean.
6.4. Sarako liburu-azoka
Apirilaren 9an egingo da eta bertan Euskaltzaindiak bere presentzia azpimarratuko du, aurkezpenean bere Zuzendaritzako kide nagusien partaidetasunaz. Era
berean, Akademiak aurkeztuko dituen liburuak EEP erakundearekin 2011n izenpeturiko hitzarmenean jasorikoak izango dira:
a) Onomastique du nord de Pays Basque (XIe-XVe siècles), egilea Eugene Goyhenetche, Xarles Videgainek prestatua.
b) Gratien Adema «Zaldubi»: Bertze prediku batzuk. Prestatzailea: Henri Duhau.
c) Xiberoko antzertia edo Pastorala. Egilea: Junes Casenave-Harigile.
d) Gazteak, aisialdia eta euskara Ipar Euskal Herrian. Les jeunes, les loisirs et la
langue basque en Pays Basque Nord. Egileak: Erramun Baxok eta Jean Baptiste Coyos.
6.5. Txillardegiren hilberri-txostenaren egileak
Jose Luis Alvarez Enparantza «Txillardegi»-ren hilberri-txostena dela eta,
Jean-Louis Davant euskaltzain osoak eta Jose Agustin Arrieta euskaltzain urgazleak
txosten bana idatziko dute, hor bereziki Txilardegiren eta Euskaltzaindiaren arteko
lotura eta egileak literaturari egindako ekarpena gogoratuz. Ontzat ematen da.
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6.6. Izendapenak
a) Ana Toledo euskaltzaina ordezkatzeko, A. Sagarna euskaltzaina izango da
aurrerantzean Donostiako Euskararen Aholku Batzordean Euskaltzaindiaren
ordezkaria, Zuzendaritzak 2012ko otsailaren 21ean erabakirikoaren arabera.
b) A. Sagarna ordezkatuz, Joan Mari Torrealdai euskaltzaina izendatzen da
PUNTUEUS elkartean eta Fundazioan Euskaltzaindiaren ordezkari.
Ontzat ematen dira.
6. 7.  Sariketa batzuetako epaimahaikideak
a) Iruñeko Udalak urtero euskaraz haurrentzat antolatzen duen Literatura
lehiaketak, bere seigarren arauan, epaimahaiko kide bat Euskaltzaindiak
izendatu behar duela dio. Horri erantzuteko, aurten Zuzendaritzak Juan Jose
Zubiri euskaltzain urgazlea proposatu du.
b) Era berean, Euskadi Literatura Sariak (Euskarazko Literatura Itzulpena) delakorako, honako izen hauek proposatzen ditu: 1) Koro Navarro, 2) Jon Casenave, 3)Joxe Agustin Arrieta edo 4) Xabier Olarra. Hauetako bat izendatu
behar da, beraz, hurrenkera hori kontuan hartuko da, haiekin hitz eginez.
Ontzat ematen dira.
6.8. Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien Arloan Euskal Herriko Curriculum Vitae onenarentzako Saria (Euskadiko Kutxa eta Eusko Ikaskuntza). Zuzendaritzak 2012ko martxoaren 22ko bileran Joxe Azurmendi euskaltzain ohorezkoa proposatzea erabaki zuen. Ontzat eman da.
6.9. Hitzarmenak:
a) Soraluzeko toponimiarako lankidetza-hitzarmena. Soraluzeko udalaren eta
Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena sinatu da 2012ko otsailaren
20an, horren bitartez Soraluzeko toponimia bildu, arautu eta normalizatzeko
egin beharreko ikerketaren tutoretza-oinarriak zehazteko.
b) Mallabiko udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena.
Horren bidez Mallabiko toponimia bildu, arautu eta normalizatzeko egin beharreko ikerketaren tutoretza-oinarriak zehazteko. Apirilean izenpetzekoa.
c) Hizkuntza Industrien Elkartea Euskal Herrian LANGUNEren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza hitzarmena. Apirilaren 27an izenpetuko
da Bilbon.
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6.10. Arau batzuen hurrenkera (Akatsen zuzenketa webgunean)
Euskaltzaindiak argitaraturiko arauen zerrendan, hurrenkera-oker bat nabarmendu da, ohar honen bidez arteztu nahi dena:
160.a Hiztegi batua: h-Hz izango da (Euskera, 2009)
161.a Hiztegi batua: i-izutzaile izango da (Euskera, 2009)
Hurrenkerari dagokionez, webgunean zeuden exonomastikako arau hauek dira
zuzendu beharrekoak:
160.a zena, orain 162.a da
161.a zena, orain 163.a da
162.a zena, orain 164.a da
163.a zena, orain 165.a da
6.11. Jose Luis Lizundiak Zuzendaritzako postua utzi du
Donostian, 2012ko martxoaren 30eko datako idazki baten bitartez, J. L. Lizundia Askondo euskaltzainak Akademiaren Zuzendaritzan duen kargua, diruzainarena, utzi du, erakundearen 13.7. artikuluak dioen moduan, karguaren dimisioa aurkeztuz. Bere erabaki hori ezeztaezina dela azpimarratu du.
Euskaltzainburuak, orain arte, hainbeste urtetan Euskaltzaindiarentzat egindako
lan handia eskertu dio eta J. L. Lizundiarentzat omenaldi bat eskatu du, hurrengo
batean zehaztekoa.
P. Zabaletak erabaki hori birritan pentsa dezala eskatu dio, eta dimisioa mahai
gainean uzteko. Erabaki hori birkontsideratzeko eskatu diote A. Arkotxak eta X.
Videgainek ere. J. L. Davanten ustez pertsona guztiak libre dira eta ezin da inor
behartu bere borondatearen kontra jokatzera. J. L. Lizundiak esandakoak entzunda,
eskerrak eman eta bere dimisioa mahai gainean uztea erabaki du.
7. Azken ordukoak
Bukatzean, A. Urrutiak hurrengo Osoko bilkura Bilbon, apirilaren 27an, egoitzan, goizeko 10etan, izanen dela gogorarazi du.
Bilkura 14:40an amaitu da.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Bilbon, 2012ko apirilaren 27an

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Arkotxa, Aurelia, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Lizundia, Jose Luis, diruzaina,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua,
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Arejita, Adolfo,
Azkarate, Miren,
Coyos, Jean-Baptiste,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Lakarra, Joseba,
Larre, Emile,
Peillen, Txomin,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi,
Videgain, Xarles,
eta Zabaleta, Patxi,
Erramun Osa, idazkariordea,
Joseba Zabaleta, kudeatzailea,
eta Alfontso Mujika euskaltzain urgazlea,
zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Sagrario
Alemanek ahala A. Iñigori; Jose Irazu
«Bernardo Atxaga»k ahala A. Urrutiari; Patxi Salaberrik ahala A. Iñigori; Pello Salaburuk ahala M. Azkarateri; Ibon
Sarasolak ahala M. Azkarateri; Mikel
Zalbidek ahala A. Urrutiari.
Batzarra goizeko 10:10ean hasi da
Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan direla.
Etorririko euskaltzainak agurtu ondoren, euskaltzainburuak batzarrari hasiera eman dio.
1. Aurreko akta onartzea. J. L. Lizundiak eta A. Iñigok ohar batzuk helarazi dituzte eta, idazkariak horiek kontuan harturik, aurreko batzarraren akta
ontzat eman da. P. Goenagak proposamen bat egin du idatziz, bere hitzak argitzeko. Onartu da, eta euskaltzainburuak zati bat gehituko du, bere esanak
ere hobeki azaldurik gera daitezen.
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2. Exonomastika
2.1. «Hegoaldeko eta Erdialdeko Amerikako toponimia» araugaia onartzea.
J. L. Lizundiak aurkeztu du. X. Kintanak egindako oharra dela eta, hitza egileari
eman dio. Oraindik ofizialtasunik ez duten herri eta hizkuntzen aldekoa izan da
oharra, izen horiek ere, orain ofiziala denaren aldamenean bada ere, jartzeko. Ontzat eman da.
J. Haritschelharrek atzerriko izenetan c- eta q-en ordez euskal alfabetoko ohiko
z- eta k- zergatik ez diren beti erabiltzen galdera dela eta, J. L. Lizundiak eta A.
Mujikak horren arrazoiak azaldu dituzte, ahoz eta idatziz. J. L. Lizundiak potentzia
kolonialek (espainol, portuges, frantses, ingelesa) Amerikan izandako eragin ezberdinak gogorarazi ditu, eta zuhurrena kasu horietan beste hizkuntza nagusietan bezalatsu jokatzea dela azpimarratu du.
P. Goenagak arauek batzuetan sorrarazten dituzten zalantzak (Salamanca baina
Kordoba, adibidez) aipatu ditu, hor, itxuraz behintzat, beti irizpide berbera erabiltzen ez delako. J. Lakarrak ere kezka bera erakutsi du, eta tradizioari begiratzeko
eskatu du. J. L. Lizundiak orain arteko irizpidearen zergatiak eta oinarriak azaldu
ditu, toponimo guztietan ezin dela irizpide berbera mantendu esanez, kasu bakoitzaren geografia eta historia bereziaren gorabeherak gogoan izanda. Erkidego autonomoen arteko ezberdintasunak ere aipatu ditu. Azkenean, Amerikako Hego eta
Erdialdeko toponimoen zerrenda onartu da.
Ipar Amerikako toponimoen zerrendari dagokionez, ekarpenak maiatzaren hogeita batean aurkeztu behar dira, beranduenez. Horiek horrela, araugaiaren zati
hau hurrengo Osoko bilkuran aztertu eta onartuko da, hala erabakiko balitz.
3. Hiztegi Batua, 2. itzulia, azken atala, onartzea.
Aurreko Osoko bilkuran agindu bezala, X. Kintanak ohartxo bat aurkeztu du,
erdarazko Padres de la Iglesia/ Pères de l’ Église kontzeptua euskarara itzultzeko modu
egokiaz, aita eta guraso artean bereizten duten hizkuntzetan hor aita hitzaren inguruan daukaten erabateko batasuna argudiatuz. Euskaltzainburuak idatzi hori Hiztegi Batuko lantaldeak azter dezan proposatu du, ostean zer egin erabaki ahal izateko. Halaxe egitea onartu da.
Hiztegi Batuko 2. itzuliko azken atalari egindako oharrak direla eta, buruak A.
Sagarnari hitza eman dio. Epearen barruan X. Kintanaren eta P. Uribarrenen oharrak heldu dira. Bien oharrei erantzun idatzi eta dokumentatua eskaini die A. Sagarnak. X. Kintanaren oharrekin hasi eta janizarotik martzianorainokoak aztertu
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dira, kasuan kasuko erantzuna emanez. Denborarik ezaz, besteak hurrengoan (X.
Kintanaren miszelaneatik aurrera eta P. Uribarrenek egindako guztiak) agertzeko
utzi dira. Era berean, X. Videgainen oharrak Osoko bilkuraren bezperan iritsi direla azaldu du idazkariordeak. Azken hauek ere hurrengoan aztertuko dira Osoko
bilkuran.
4. 2012. urterako aurreikuspenen garapena.
Joseba Zabaleta kudeatzaileak hitz egin du, eta lehengo aurreikuspenekin alderatuta Euskaltzaindiak Madrilgo Hezkuntza ministeriotik 39.065 euro gehiago jasoko dituela azaldu du. Gasteizko Udalak, aldiz, 31.000 euro emango ditu, hots,
iazkoaren erdia. Bizkaiko Foru Aldundiak, ordea, 115.000 euro gehiago emango
ditu. Horiek horrela, aurreko Osoko bilkuran aurreikusitakoak baino 185.000 euro
gehiago jasoko ditu Akademiak. Kopuru honekin 2012. urteko amaiera arteko finantzaketa bermaturik legoke, zerbitzu-emaileei urtearen bukaera arte ordainduz.
A. Arejitak bere poza agertu du. J. Zabaletari informazioa eskertu zaio.
5. Langune elkartearen aurkezpena
Euskaltzaindiaren batzar aretora sartzean, A. Urrutiak erakundearen ongi etorria eman die Josu Waliño-ri, hots, Hizkuntza Industrien Elkarteko Languneren
presidenteari, eta Fernando Alanari, zuzendariari. Ondoren beren elkartea zer den
eta zertan diharduen azaldu dute euskaltzainen aurrean, merkataritzan daukan eragin-sarea argituz. Sektoreak munduko rankingean daukan indarra eta kokapena
ikusita, P. Goenagak datu horien fidagarritasunaz galde egin die. A. Arkotxak Iparraldeko elkarte, erakunde edo unibertsitateen partaidetza zertan den galdetu du.
P. Goenagak azaldutako zalantzari erantzunez, Languneko ordezkariek berariaz azterketa bat eskatu zutela eta emandako datuak hortik atera dituztela baieztatu
dute. Bigarrenari buruz, ostera, elkartearen helburuen artean Iparraldekoen partaidetza bideratzea dagoela adierazi dute.
Ondoren Euskaltzaindiarekin lankidetza-hitzarmena sinatu dute.
6. Euskaltzaindiaren plan estrategikoaren garapena eta zerbitzuetako plangintzen aurkezpena
E. Osak izan du hitza eta zerbitzuburuekin segitu den prozeduraren berri eman
du. Oraingoan Onomastika, Prentsa eta Informatika arloko urteko plangintzak aurkeztuko dira, maiatzeko Osoko batzarrean onartzeko. Maiatzeko Osoko bilkuran
Azkue Biblioteka, Argitalpen banaketa zerbitzua eta Argitalpen zerbitzua eremuei
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dagozkien plangintzak aurkeztuko dira. Zerbitzuburuek dituzten aurreikuspenak
azaldu ondoren, horiek, beren kasuan euskaltzainen oharrekin osatuko dira.
Mikel Gorrotxategi mintzatu da, Onomastikako zerbitzuaren arduraduna. Bere
arloko lana zertan den azaldu ondoren, egin zaizkion galderei erantzun die. X. Videgainek pertsona izendegia ea noiz berriztatu den galdetu dio. Lan horri aurten
ekingo zaiola erantzun dio. M. Azkaratek jakin nahi izan du ea erakunde ofizialetatik galdera asko jasotzen ote diren. Erantzunean, baietz esan dio, batzuk banan
-banakako udaletatik heltzen direla, baina, batez ere EUDELen bitartez. Era berean, erregistro zibiletatik ere kontsulta ugari jasotzen direla azaldu du, bai eta
Nafarroako udalerrietatik ere.
A. Sagarnak jakin nahi izan du zer egiten den zerrendan agertzen ez diren izenekin. Zerbitzuburuak horretarako dagoen prozedura azaldu du.
Amaia Okariz, Prentsa eta Komunikazio Zerbitzuaren arduradunak Euskaltzaindiarekiko albisteak nola biltzen, moldatzen eta Euskaltzaindiaren jardunbideaz informazioa interesatuengana nola helarazten dizkien azaldu du. Web orria, Plazaberri, albiste-orria etab. prestatuz. Ondoren, A. Arejitak eginiko galderari, hots, ea
argazkiak etiketatzen diren, baietz erantzun dio.
Azkenik, Iñaki Kareaga Informatika eta Telekomunikazio zerbitzuaren buruak
izan du hitza, bere arloko egitekoen berri emateko. Une honetako egitekorik behinenak jada martxan dauden sistemak mantentzea eta etengabeko berrikuntza teknologikoak lantzea direla esan du, beti ere IKT taldearen agindupean. A. Arejitak,
berriz, Informatika Zerbitzuak. Hizkuntza-Atlaserako ere lagundu duela esan du.
Hirurei eskerrak eman zaizkie eta euskaltzainei oharrak maiatzaren 21erako bidali beharko direla gogoratu zaie.
7. Eskuartekoak
7.1. 2012. urteko egutegia. Osoko bilkurez aparteko aurreikuspenak
A. Urrutia euskaltzainburuak 2012ko osoko bilkurez aparteko aurreikuspenak
azaldu ditu. Horren arabera hemendik aurrerako egutegia, hona hemen:
Maiatzaren 25ean Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian, Osoko bilkura.
Ekainaren 29an, Bilbon, egoitzan, Osoko bilkura.
Uztailaren 20an, Gasteizen, osoko eta ageriko bilkurak. EHS aurkezpena (Argibide bibliografikoak, EHS bilduma, edizio digitalaren aurkezpena).
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Irailaren 28an, Iruñean, osoko eta ageriko bilkurak. EHHAren IV. liburukiaren
aurkezpena.
Urriaren 18-19an, Bilbon, Osoko bilkura eta Hiztegigintzari buruzko jardunaldia, Jose Antonio Uriarte gogoan.
Azaroaren 16an, Baionan, Ageriko bilkura, XVII. Jagon Jardunaldia (Sustapen
batzordeak antolatua).
Abenduaren 14an, osoko eta ageriko bilkurak. Euskaltzaindia sariak.
P. Goenagak urriko bilkuraren eta jardunaldien antolaketaz galde egin du. Euskaltzainburuak hori oraindik erabakizun dagoela erantzun dio.
7.2. Diruzainaren kargu uztea
J. L. Lizundia euskaltzainak aurreko batzarrean aurkezturiko dimisioa oraingoan berretsi du. Euskaltzainburuak eskerrak eman dizkio diruzain karguan izandako arduragatik, eta, orain arte Euskaltzaindiaren alde hainbat urtetan eginiko
lanengatik.
7.3. Bestelakoak
7.3.1. Gaur banatuko diren liburuak:
1) Sarako Azokan aurkeztu zirenak, hots, apirilaren bederatzian eta EEP erakundearekin 2011. urtean izenpetu zen hitzarmenean jaso zirenak:
a) Onomastique du Nord du Pays Basque (XIe-XVe siècles).
   Egilea: Eugène Goyheneche. Prestatzailea: Xarles Videgain.
b) Gratien Adema «Zaldubi»ren Bertze prediku batzuk.
   Prestatzailea: Henri Duhau.
c) Xiberoko antzertia edo Pastorala.
   Egilea: Junes Casenave-Harigile.
d) Gazteak, aisialdia eta euskara Ipar Euskal Herrian. Les jeunes, les loisirs eta la
langue basque en Pays Basque Nord. Egileak: Erramun Baxok eta Jean Baptiste «Battitu» Coyos.
Azken liburu hau Euskaltzaindiaren Baionako ordezkaritzan ere aurkeztuko da
maiatzaren hemezortzian, baina J. B. Coyosek azaldu duenez, liburua jada Sarako
azokan agertua izan zela eta, beldur da ez ote den jende gutxi izanen.
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2) Gernikaren bonbardaketaren 75 urteurrena gogoratuz, lau idazlek, horien
artean Bernardo Atxaga euskaltzainak, Bonbak eta bizitzak izeneko liburuko
testuak prestatu dituzte, eta bertako udalak eta BBK finantza erakundeak
edizioa argitara eman. Erdarazko lanen euskal itzulpenaren edizioa Xabier
Kintana euskaltzainak egin du, Euskaltzaindiak eta BBK-k daukaten lankidetza hitzarmenaren barruan. Euskaltzaindiko idazkariari eskerrak eman
zaizkio, itzulpenak ezer kobratu gabe egin ditu eta.
7.3.2. UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) Sariak 2012.
Euskaltzaindiak aurten sari horietara honako argitalpenok aurkeztuko ditu:
a) Ongienik editaturiko lana: ATLAS III eta Euskal Herriko Udalen Izendegia.
b) Giza Zientzietarako ongien editaturiko monografia: Argibide bibliografikoak
(lehen emanaldia) EHS bilduma, 1 zenbakia.
Bilduma onenaren saria: IKER bilduma.
7.3.3. Euskaltzaindiaren eta EEPren arteko 2012. urteko hitzarmen gehigarria:
A. Arkotxa euskaltzainburuordeak azaldu duenez, atzo, apirilak 26, Euskararen Erakunde Publikoaren eta Euskaltzaindiaren arteko bilera egin zen Baionan,
urteko hitzarmenaren gaia tratatzeko. Akademiaren izenean, Andres Urrutia burua, A. Arkotxa buruordea eta J. L. Lizundia diruzaina izan ziren, arras ongi errezibituak izan ziren. Urteko hitzarmen gehigarrian lau ardatz zehaztu dira: batetik,
hiru liburu argitaratzea (J. L. Davant, Abbadie-ri buruz; Tx. Peillen, J. Miranderi buruz; eta H. Duhau, Zaldubiri buruz). Guztiak «Euskaltzainak» bilduman argitaratuko dira; bestetik, onomastikaren alorreko lankidetza; hirugarrenik, testuen hizkuntza-balioztapena; azkenean, azaroan Sustapen batzordeak egingo
dituen jardunaldiak.
7.3.4. Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko ministroaren gutuna:
José Ignacio Wert Espainiako Hezkuntzako ministroak Euskaltzaindiari gutun
baten bidez zorionak bidali dizkio, aurtengo martxoan Madrilen, Espainiako Erret
Akademian antolatu zuen ekitaldiagatik. Era berean, euskaltzainei zorionak helaraztea ere eskatu du.
8. Hilberriak
Patxi Salaberri euskaltzainaren amaren heriotzaren berria eman da. Era berean
Jean-Baptiste Dirassar-Hiriart Urruty euskaltzain ohorezkoaren emaztea zendu dela
jakinarazi da. Osoko bilkurak biei doluminak bidaltzea erabaki du.
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9. Azken ordukoak
9.1. R. M. Azkue sariak 2011
Maiatzaren 22an banatuko dira egoitzan. Euskaltzainei honen berri maiatzaren
bigarren astearen amaieran emango zaie.
9.2. Euskaltzaindiaren hurrengo Osoko bilkura. Akademiaren datorren Osoko bilkura maiatzaren 25ean izanen da, Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian.
Batzarra ordu biak eta hogeian amaitu da.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria

Euskera. 2012, 57, 1-2. 169-257. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 197

13/12/13 09:02

Donostian, 2012ko maiatzaren 25ean

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Aurelia Arkotxa, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua,
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Arejita, Adolfo,
Azkarate, Miren,
Charritton, Pierre,
Coyos, Jean-Baptiste,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Lakarra, Joseba,
Larre, Emile,
Oihartzabal, Beñat,
Peillen, Txomin,
Salaberri, Patxi,
Salaburu, Pello,
Sarasola Ibon,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi,
Zabaleta, Patxi eta
Zalbide, Mikel

Erramun Osa, idazkariordea;
Joseba Zabaleta, kudeatzailea;
Pruden Gartzia (Azkue Biblioteka), eta
Mikel Gorrotxategi (Onomastika zerbitzua) euskaltzain urgazleak; Jon Artza
(Argitalpen banaketa zerbitzua), zegozkien gaietan.
Ezin etorriak eta ahalak:
Jose Sagrario Alemanek ahala A. Iñigori; Jose Irazu "B. Atxaga"k ahala A.
Urrutiari; Jose Luis Lizundiak ahala A.
Arejitari; Xarles Videgainek ahala B.
Oihartzabali.
Batzarra goizeko 10:00etan hasi da Donostian, Diputazioaren Jauregiko batzar areto nagusian, ezkerreko zutabean
ageri diren euskaltzainak bertan direla.
1. Agurra eta hasierako oharrak:
Euskaltzainburuak, bilduriko euskaltzainak agurtu ondoren, jasoriko ahalak jakinarazi ditu.
1.1. Aurreko batzarraren akta
(2012/04/27) onartzea. Ez da oharrik
jaso eta, beraz, aurreko batzarraren bilera-agiria ontzat eman da.
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2. Exonomastika
2.1. «Ipar Amerikako toponimia» araugaia onartzea
X. Kintanak Onomastika batzordearen «Ipar Amerikako toponimo batzuei buruzko oharrak. Eranskina» aurkeztu eta izen geografiko horien banan banako agerrera, lekukotasun eta historia bereziak erakutsi ditu. Kasu bakoitzean Ipar Amerikaren konkistan eta kolonizazioan Espainiak, Frantziak eta Ingalaterrak izandako
partaidetasun eta eragina, euskal tradizio idatzia eta munduko beste hizkuntza nagusien jokabidea kontuan hartu izan dira. Ondoren, J. Haritschelharrek, I. Sarasolak, P. Charritonek, P. Goenagak eta A. Arejitak beren iritziak adierazi dituzte. M.
Zalbidek orain arteko tradizioa, hitzaren garrantzi estatistikoa, alderdi funtzionala
eta balio informatiboa ere ebaluatu beharra azpimarratu du. X. Kintanak Exonomastika azpibatzordearen orain arteko jokabidea gogoratu du, eta antzeko kasuetan
beti irizpide berbera erabiltzen saiatzen dela.
Ondorioz, eta formak onetsi eta erabaki dira. Era berean, Iparraldeko Amerikako toponimia araugaia ere bere horretan onartu da.
3. Hiztegi Batua. 2. itzulia (aurreko Osoko bilkuraren jarraipena), azken
atala, onartzea. Helduriko oharrak A. Sagarnak aurkeztu ditu, bakoitzaren erantzun idatziarekin batera. Hasteko, aurreko Osoko bilkuran aztertu gabe geratu ziren
Xabier Kintanaren ekarpenei buruzko oharrak, datuak eta proposamenak aurkeztu
ditu. Horiek horrela, miszelanea, munizipal, nahikotxo, neskenegun, ondo beharrean eta
eslalon edo slalom, tenplatu, toletiko, transplante eta txilar hitzak direla eta, Andoni
Sagarnak aurkeztu dituen proposamenak hobetsi dira.
P. Uribarrenen oharrei dagokienez, oliokoi hitza definitzerakoan agertzen den
oliozale falta dela eta, berorren sarrera gehitzea onartu da. Eransteko eskatu duen
lepatu hitza, ordea, badago, eta beraz ez dago sartu beharrik. Konkurrentzia berban,
ordea, konkurrentzia egin adibidea eranstea onartu da. sapa/zapa eta sapazto/zapazto
bikoteei dagokienean, P. Uribarren, I. Sarasola, J. Lakarra eta A. Arejita mintzatu
dira. Ondorioz, sapa eta sapazto mantentzea eta beste biak kentzea erabaki da.
Era berean X. Videgainek idorrean, inbertitu, kola, korro, kukulu, leotardo, listoi,
garaño, ttorro, txestatu, xarma eta zetabatu hitzez eginiko oharrak, txosten idatzi
batean banan-banan aztertu eta argitu dira. Halere, sordeis/sordies bikotea dela
eta, I. Sarasolak, P. Charritonek, J. Haritschelharrek, Tx. Peillenek, B. Oihartzabalek eta J. Lakarrak beren iritziak agertu dituzte. Horiek entzun eta horko
yod berriak euskararen ohiko fonetikan sorrarazten dituen arazoak ikusita, az-
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kenean sorddes forma hobestea erabaki da. Horrela Hiztegi Batuaren bigarren
itzulia amaiturik gelditu da.
4. Euskaltzaindiaren plan estrategikoaren garapena
4.1. Aurreko Osoko bilkuran aurkezturiko zerbitzuetako plangintzen onarpena. E. Osa idazkariordeak hitza hartu eta, joan den hilean Informatika eta Prentsa-Komunikazio zerbitzuek aurkeztu zituzten txostenei buruz ez dela oharrik etorri
eta, beraz, biak onarturik gelditu dira. Hasiriko kontu-ematearen bidetik, beste hiru
egitasmotako urteko planak aurkeztu dira, hots, Argitalpen, Argitalpen banaketa
eta Azkue Biblioteka zerbitzuetakoak.
4.2. Zerbitzuetako plangintzak aurkeztea. Ricardo Badiola, Argitalpen arduraduna, bajan dagoela eta, berak prestaturiko plana, paperean idatzia, idazkariordeak banatu du euskaltzainen artean, nork bere etxean irakur dezan.
Jon Artzak, Argitalpenen banaketa zerbitzuaren buruak, Euskaltzaindiak argitara eman eta kaleratu dituen azken liburuen berri eman du. Era berean, Sara, Maule, Bilbo eta Durango moduko liburu-azoketan izandako partaidetasuna aipatu du.
Salmentak gehitu eta hobetzeko ahaleginak ere bai. P. Salaburu euskaltzainak liburu elektronikoak eskuratzeko posibilitatea zertan den galdetu du. J. Artzak arlo
horretan egindako pausoak argitu ditu, eta orain arte emaitzak ez direla onak izan
komentatu. Halere, bide horretan zori hobeaz jarduteko posibilitatea ere azaldu du.
Era berean, liburu agortuak banan-banan argitaratzeko posibilitatea aztertzen ari
da Zuzendaritza.
Pruden Gartziak, Euskaltzaindiko Azkue Bibliotekaren zuzendariak, bere txostena aurkeztu eta hor zerbitzuetan egindako pauso nabarmenenak xehatu ditu:
argitara emandako materiala, artxiboan dauden material argitaratu gabeak, helduriko galderei egindako erantzunak eta, Lacomberen bibliotekako funtseko liburuen
digitalizazioa, besteak beste.
Hiru kasuetan txostenei oharrak egiteko epea ekainaren 25 artekoa dela gogorarazi zaie euskaltzainei. Era berean, plangintzak euskaltzainei euskarri elektronikoan helarazteaz arduratuko da idazkariordea.
4.3. Onomastika zerbitzuaren lanez egindako aurreikuspenaz. P. Goenagak
Onomastika zerbitzuak apirilean aurkezturiko aurreikuspenez ohar idatziak ekarri
ditu, izendegi berria prestatzean gogoan izan beharko liratekeen puntu batzuk eskainiz. Era berean, orain arteko irizpide eta bikoiztasun batzuekin bere desadosta-
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sunak azaldu ditu. Eztabaidaren funtsa pertsona-izenetan genero banaketa egiteko
modua izan da. P. Salaburu bera ere bat dator P. Goenagarekin.
Mikel Gorrotxategi Onomastika zerbitzuko arduradunak azaldu du P. Goenagak
aipatu dituen prozedurak, hala nola, Erregistroetako kontsultak eta azken urteotan
Euskal Herrian jaioberriei ezarririko izenen azterketa egiten dela eta horren lekuko
direla argitaraturiko lanen bat edo beste. Irizpideei dagokienez, gogora ekarri ditu,
batetik, euskarak izan duen tradizioa eta, bestetik, Euskaltzaindiak urteetan zehar
eginiko bidea.
I. Sarasolak beste hizkuntzetan ere grafia bikoiztasuna gertatzen direla gogoratu
du (Ester/Esther, Elena /Helena). P. Charriton J. M. Satrustegik bere egunean erabili zituen irizpide eta pertsona-izen batzuen aurka mintzatu da. B. Oihartzabalek
galdetu du, Onomastika zerbitzuak Espainiako legeari erantzun behar badio, ea
zeintzuk diren hor, Euskaltzaindiaren egitekoak?
P. Zabaletak pentsatzen du espainiar legeak pertsona-izenei nahitaezko sexu-bereizketa agertzea eskatzean, Estatuko erromantzeetarako egokia izan arren, halere
ez datorkiola ongi euskarari, genero gramatikalik ez duelako, eta horregatik agian
legea aldatzea komeniko litzatekeela. Ildo horretan baina, X. Kintanak gogoratu
du, euskararen antzera, genero gramatikalik ez duten beste hizkuntzetan ere, adibidez georgiera, turkiera edo japonieran, pertsona-izenetan ez dutela eskuarki izen
berbera erabiltzen gizon eta emakumeentzat, erabat bereiziak baizik.
Pertsonen sexua izenetan bereizteko kontu honetan, M. Gorrotxategik Espainiako legearen zorroztasuna aipatu du, eta izenak pertsona bakoitzaren sexua argi utzi
behar duela, izen berbera sexu bietarako erabiltzea zehazki debekatuz. Azkenean, A.
Iñigok adierazi du ezin dela ahaztu eta alde batera utzi Euskaltzaindiak azken 40 urte
luzeetan bereziki egin duen bidea, halaber, ezin dela argitalpen batean zerrenda erabat itxi bat eskaini indarrean dagoen legeak izen berriak ezartzeko erraztasun osoa
ematen duelako eta, azkenik, gaineratu du Onomastika batzordeak P. Goenagari eta
gainerako euskaltzainei iritzi eta iradokizunetatik harago joatea eskertuko liekeela,
alegia, euskal tradizioan oinarrituriko ekarpen eta proposamen zehatzak egitea, hurrengo pertsona izendegiaren edizioa prestatzean kontuan eduki ahal izateko.
5. 2012. urterako aurreikuspenen garapena
5.1. Erakundeen emaitzen murriztapena. Euskaltzainburuak Osoko batzarrari joan den astean herri-erakundeekin izandako Jarraipen batzordearen berri eman
dio. Euskaltzaindia iaz eskatu zizkioten baldintza, gastu-murrizketa eta egokitzape-
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nak oro betetzen zehazki saiatu den arren, azken orduan Eusko Jaurlaritzak eta
Arabako Foru Aldundiak beren emaitzak beheratu dituzte, eta atxikipen nabarmenak egin (Eusko Jaurlaritzak 190.000 euro eta Arabako Foru Aldundiak 20.000
euro). Euskaltzaindiaren ordezkaritzak bileran bere desadostasuna agertu zuen, eta
bilkura horren akta eskatu ere bai. Baietz, bidaliko zutela erantzun zuten, baina
orain arte behintzat ez dute horrela egin. Beraz, litekeena da Euskaltzaindiak aurrezte-neurri are handiagoak hartu behar izatea.
5.2. 2012. urterako aurrekontuak. Euskaltzainburuak hitza Joseba Zabaleta
kudeatzaileari eskaini dio, aurtengo ekonomiaren berri eman dezan. Euskaltzainburuak aurreraturiko azken berrien arabera, diru-sartze eta gastu-mugimenduen
panorama aski xeheki azaldu du, agian egin beharreko murriztapen berriak iragarriz. Ondoren, une honetan langileekiko elkarrizketa-harremanak zertan dauden
argitu du. Hor PRECOko alde biei bitartekariak proposamen bat egin diela, azaldu
du, alde biek azter dezaten. Testu hori euskaltzainen artean banatu da. P. Salaburuk harridura adierazi du, Arabako Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak, beren diru
-laguntzetan, aurten izan duten zerga-bilketaren beherakada baino neurri gogorragoak aplikatu dizkigutelako.
Akademiaren eta bertako langileen arteko gatazka konpontzeko bideari dagokionez, langileekiko gatazka konpontzeko bidean, A. Urrutia euskaltzainburuak
bere garaian Zuzendaritzak harturiko erabakia gogora ekarri du. Erabaki hori
PRECOtik zetorrena bere horretan onartzearen aldekoa zen, zeinahi zela zetorrena.
Osoko bilkurari ere PRECOtik etorri den idatzia onartzen al duen galdetu zaio, eta
aho batez baietz erantzun du.
6. Eskuartekoak
6.1. Euskaltzaindiko diruzain kargurako deia. Joan den hilean orain arteko
diruzainak dimisioa aurkeztu zuela kontuan izanda, Barne-erregeletako 13.7 xedapenaren testu idatzia banatu zaie euskaltzainei:
«Zuzendaritzakideen kargu uztea, honako arrazoiengatik gerta daiteke: heriotza,
ezintasuna eta dimisioa. Ordezkoen hautaketa, gelditzen den denbora epealdirako
izango da. Hutsartea gertatu ostean, ondorengo bilkuran iragarri eta hurrengo hileko Osoko bilkuran hautatuko da».
Beraz, diruzainaren hutsartea iragarririk gelditu da, hautaketa ekaineko batzarrean, bilkura berezian egiteko.
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J. Haritschelharrek hitza hartu du Euskaltzaindian J. L. Lizundiak izandako ibilaldia gogoratzeko, eta bai harengandik eta bai J. J. Zearretarengandik berak jasoriko laguntza eskertu du. J. L. Lizundiarentzako omenaldia ere eskatu du, martxoko
eta apirileko bileran A. Urrutiak egin bezala. Aurtengo egutegia jada ospakizunez
beteegi dagoela eta, omenaldi hori datorren urtean antolatzea hobe izanen dela
erabaki da.
6.2. UNELIBROS, 24. zenbakia. Euskaltzainen artean UNELIBROS Unibertsitate mailako aldizkariaren 24. zenbakia banatu da. Hor Euskaltzaindiaren azken
argitalpenak jasotzen dira.
6.3. Leioako leku-izenak liburuaren aurkezpena: Ekainaren bigarren edo hirugarren astean Leioako toponimia biltzen duen liburu bat aurkeztekoa da. Obra hau
Leioako Udalaren eta Euskaltzaindiaren artean lankidetzan egina da eta Izenak
bilduman argitaratuko da. Ekaineko Osoko bilkuran banatuko zaie euskaltzainei.
6.4. Zergatik Panpox liburuaren irakurraldia. Bilbo Zaharra euskaltegiak urtero antolatzen duen ekitaldian, Bilboko Arriaga antzokian ekainaren 14an Arantza Urretabizkaia euskaltzain urgazlearen Zergatik Panpox liburuaren irakurraldi
etenik gabea egingo da. Euskaltzaindia ekitaldi horren laguntzailea da, Bilbo Zaharrak eta Akademiak elkarrekin sinatua duten lankidetza-hitzarmenari esker. Hor,
nahi duten euskaltzain osoek, ohorezkoek zein urgazleek parte har dezakete, aurretik izena emanez gero.
6.5. Hitzarmenak
6.5.1. Euskaltzaindiaren eta Mallabiko Udalaren arteko hitzarmena. Aurtengo maiatzaren 18an Euskaltzaindiaren eta Mallabiko Udalaren arteko hitzarmena sinatu da, Bizkaiko udalerri horretako toponimia jaso eta arautzeko. Sinadura-ekitaldian Maria Milagros Mondragon Sagastagoia herriko alkate andrea, X.
Kintana idazkaria eta M. Gorrotxategi euskaltzain urgazle eta Onomastika zerbitzuburua izan ziren.
6.5.2. Hitzarmena Euskaltzaindiaren eta Getariako Udalaren artean. Era berean Getariako toponimia jaso eta normalizatzeko helburuaz, Euskaltzaindiaren eta
bertako udalerriaren arteko hitzarmena sinatuko da ekainaren bigarren edo hirugarren astean.
6.6. Euskaltzaindiaren eta EHU/UPV, Koldo Mitxelena sarietarako epaimahairako kideak. Zuzendaritzak ondokoak proposatu ditu:
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1. Epaimahaiko buruorde, Xabier Kintana, Euskaltzaindiko idazkaria, edo Andres Iñigo Jagon sailburua.
2. Irakaskuntza Teknikoen alorrean Euskaltzaindiko ordezkaria Jose Ramon
Etxebarria euskaltzain urgazlea.
3. Giza Zientzien alorrean Miren Azkarate euskaltzain osoa.
4. Gizarte eta Lege Zientzien alorrean Patxi Juaristi Sustapen batzordeko kidea.
5. Osasun alorrean Alberto Loizate.
6. Zientzia esperimentaletan Jacinto Iturbe euskaltzain urgazlea.
Zuzendaritzak egin duen proposamena berretsi du Osoko bilkurak.
6.7. Basilio Saroberen liburu-dohaintza. Basilio Sarobek, Sunbillako erretoreak, Euskaltzaindiari bere liburu eta idazkien dohaintza egin dio. Horien artean
euskalduntzearekin zerikusi handia duten liturgia-liburu batzuk dira, arlo horretan
aritu baita urteetan Sarobe jauna. Azkue Bibliotekak hartu du dohaintza hori katalogatzeko ardura. Eskerrak ematea erabaki da.
7. Azken ordukoak
7.1. Euskaltzain urgazle berriak. J. Lakarrak Euskaltzaindiak urgazle berriak
noiz izendatuko dituen galdetu du. Euskaltzainburuak erantzun dio Zuzendaritzak
hori aurten egiteko asmoa duela eta laster horretarako deialdia iragarriko duela.
7.2. «Asiako toponimia (I): Japonia, Korea, Txina eta Mongolia». Ideogramaz edota alfabeto bereziaz idazten diren bertako hizkuntzen letraldaketarako irizpideak idatzirik banatu dira, bai eta herrialde horietako toponimo nagusietarako
proposamen zehatzak ere. Oharrak ekainaren 25erako bidali beharko dira, hil horretako batzarrean erabakitzeko.
7.3. Samitarrak Euskaltzaindian. Maiatzaren 23an, iluntzean, Urtzi Urrutikoetxea ETBko kazetariak ekarrita, Harald Gaski Tromsoko Unibertsitateko irakaslearen gidaritzapean, Norvegia, Suedia eta Finlandiaren iparraldeko 25 samitar
(lapoi) etorri ziren Bilbora Euskaltzaindiaren egoitza bisitatzera. X. Kintana Euskaltzaindiko idazkariak harrera egin zien, akademia erakutsi, gure hizkuntzaren egungo egoera azaldu eta euskararen arautze prozesuari buruzko argibideak ere eskaini
zizkien. Biziki eskertu zuten hizkuntzaren batasunaz emandako informazioa, berek
ere buruan antzeko proiektua darabilte eta.
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7.4. Euskaltzaindiaren ekaineko batzarra. Euskaltzaindiaren hurrengo batzarra ekainaren hogeita bederatzian izanen da Bilbon, goizeko hamarretan.
Eta besterik ez dela, 14:20 direnean Osoko bilkura amaitutzat eman da
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Bilbon, 2012ko ekainaren 29an

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Arkotxa, Aurelia, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Aleman, Sagrario,
Arejita, Adolfo,
Coyos, Jean-Baptiste,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi, eta
Videgain, Xarles,
Erramun Osa, idazkariordea,
Joseba Zabaleta, kudeatzailea,
Mikel Gorrotxategi,
Patxi Galé eta Alfontso Mujika euskaltzain urgazleak,
zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek ahala M.L. Oñederrari; Jose Irazu
«Bernardo Atxaga»k ahala A. Urrutiari; Beñat Oihartzabalek ahala X. Videgaini; Patxi Salaberrik ahala A. Iñigori;
Pello Salaburuk ahala P. Goenagari;
Ibon Sarasolak ahala P. Salabururi; Patxi Zabaletak ahala A. Iñigori; Mikel
Zalbidek ahala A. Urrutiari.
Batzarra goizeko 10:10etan hasi da
Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan direla.
Etorririko euskaltzainak agurtu ondoren, Euskaltzainburuak batzarrari hasiera eman dio.
1. Aurreko akta onartzea. 2012ko
maiatzaren 25eko bilera-agiria dela eta,
etorrien artean, P. Goenagak bere izena
falta dela azaldu eta huts hori zuzentzeko eskatu du. A. Iñigok ere P. Salaberriren etorrera aktan ez dela aipatzen
seinalatu du. J.L. Lizundiak, aktan ber-
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tako udalarekin egindako hitzarmena aipatzean, Mallabiako barik, Mallabiko jarri
behar dela oharrarazi du. Hiru oharrak ontzat eman eta holaxe zuzendu dira.
P. Goenagak PRECOren proposamenari emandako onarpenaz galdetu du. A.
Urrutiak erantzun dio. Zuzendaritzak ekarritako eta Osoko batzarrak onarturiko
testua dela argitu du, iturburuan proposamen hori PRECOko bitartekariak, Felicidad Marinek egindako diktamena izanez.
2. Exonomastika
2.1. «Asiako Toponimia (I)»: ekarpenak aztertu eta araugaia onartzea, hala
erabakiko balitz
Ez da oharrik jaso eta, J.L. Lizundiak, Exonomastika azpibatzordeko buruak proposaturiko zerrenda onartzeko eskatu du. Halaxe egin da.
2.2. «Asiako toponimia (II)»: toponimia araugaia aurkeztu
J.L. Lizundiak, halaber, gogorarazi egin du, Batzordeak orain aurkezten duen
zerrenda honekin, exotoponimia unibertsalaz bere lana bukatzen duela. Beraz, irailean, azken zerrenda honi egin dakizkiokeen oharrez gainera, orain arteko zerrendetan oharkabean itzuririko oker eta kontraesanak ere errepasatu eta zuzenduko
dira, arlo hau amaitzeko. Horren hurrengo, Astronimia nagusia aztertzen hasiko da
batzordea.
Ondoren, hitza Alfontso Mujikak hartu du eta Asiako alde horren gaur egungo
argazki geografikoaren aldakuntza nabarmenak azaldu ditu. India, Bangla Desh eta
Pakistanen kasuak azpimarratu ditu eta batzuetan, grafia eta alfabeto ezberdinekin
eta transliterazio eta egokitzapenak prestatzean, aurkitzen diren problema batzuk.
Izan ere, maiz bertakoek kolonialismo garaiko izenak alde batera uzten dituzte, eta
beren jatorrizko hizkuntza nazionalen alde agertzen dira.
Beste hizkuntza batzuen transliterazioaren arazoak ere azaldu ditu: Urduaren
kasua, Iran, Turkmenistan eta Uzbekistanen erabilia, bereziki jorratu du. Kazakhstan, Turkmenistan eta Uzbekistan latindar sistema hobesten ari dira, baina Kirgizistan eta Tajikistanen ordea, oraindik zirilikoari eusten diote, hizkuntza hori, berez, persieraren aldaki hutsa den arren. Egoera dinamikoan ari dira, beraz, eta orain
har daitezkeen erabaki batzuk, gaurko egoerak bultzatuak, agian hemendik urte
batzuetara berrikusi eta egokitu beharko dira.
Oharrak helarazteko epea: uztailaren 13rako.
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3. Onomastikaren alorrean Euskaltzaindiak egiten duen lanaren aurkezpena
A. Iñigok aurkeztu du, eta Euskaltzaindiak bere historian zehar arlo hau jorratzeko izandako atalak aipatu ditu, 1920an Azkuek eragindako «Sección de toponimia y patronimia»-tik hasita. Geroztik, Luis Villasante euskaltzainburu zenean berariazko batzordea antolatu zen, udal eta herri izenak ikertu eta finkatzeko
helburuarekin. Horrela 1979an Euskal Herriko Udalen Izendegia argitaratu zuen.
Pertsona-izendegia prestatzeko, berriz, 1972, 1977 eta 1983ko izendegiak atera zituen, J.M. Satrustegiren eraginpean. Azken urte horretan Euskaltzaindian Onomastika batzorde hau egituratu zuen.
1986an EAEko Herri izendegia prestatu zuen Eusko Jaurlaritzaren eskariz, eta
2001ean berritu ondoren, EUDELekin argitaratu zuen. Era berean, 1990ean, Nafarroako Gobernuaren eskariz, Nafarroako Herri Izendegia prestatu zuen. 1998an
Euskal deituren izendegia eman zuen argitara. 2001ean Euskal izendegia (Ponte izendegia) atera zuen. 1990etik hona toponimia txikiari ekin zitzaion, hots, 3 lurralde
administratiboetako toponimia txikia: Nafarroakoa bertako Gobernuarekin, EAEkoa Deustuko Deiker institutuarekin, eta Ipar Euskal Herrikoa IGNrekin.
Harrezkero hainbat herritako lan monografikoak atera dira, Onomasticon Vasconiae bilduman jasoak, Gasteizko toponimiaren ikerketa eta argitalpenetan eta hainbat hiri eta herritako kale-izendegietan, beteak beste.
Euskararen ofizialtasunak aitzina egiten zuen neurrian, Euskaltzaindira gero eta
galdera gehiago zetozela ikusirik, 2003an Hernanin egindako XIII. Barne Jardunaldietan Onomastika Zerbitzua sortzea onartu zen, eta hurrengo urtean berori ibilian
hasi zen M. Gorrotxategi Batzordeko idazkariaren ardurapean. Era berean, Euskal
onomastikari buruzko datu-base bat prestatzen joateko beharra argi ikusi zen, egin
beharreko lanetarako ezinbesteko eta oinarrizko lanabestzat.
Bide horretan, 2005ean Argomaizen izandako XIV. Barne Jardunaldietan Euskal
Corpus Onomastikoa (ECO) egitasmoa abian jarri zen, horren ardura P. Galé teknikariarengan geldituz.
Ondoren, A. Iñigok hitza M. Gorrotxategiri eman dio, beronek bere ardurapeko
zerbitzuen berri eman dezan. Onomastika Zerbitzuaren arduradunak, oro har, egindako lana eta argituriko kontsultak azaldu ditu, batzuk administrazio publikoek
(gobernu, aldundi, udalek) erregistro zibilek, EUDELek, enpresa eta elkarteek zein
banakako pertsonek eginak. Kasu batzuetan galderak, bakunak edo argitze hutsak
direnean, telefonoz egin dira, beste batzuetan posta normalaz zein elektronikoaz
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erantzun dira. Badira, ordea, korapilatsuagoak ere, txosten eta irizpen luzeagoak
eskatu dituztenak ere. Gaiak, pertsona izen eta deiturez gainera, herri, kontzeju,
auzo eta kaleen izenei buruzkoak izaten dira.
Zehazkiago azaltzeko, datu batzuk eman ditu 2012ko lehenengo lau hilabetetako jardunez: guztira 51 bisita, 305 dei eta 557 mezu erantzun dira. EODAn Kontsulten %33,53 izan dira.
– Leku izenez: 5 bisita, 51 dei, eta posta elektronikoz erantzunak 118.
– Deiturez: 15 bisita, 50 dei, eta posta elektronikoz emanak 132.
– Ponte izenez: 31 bisita, 204 dei eta posta elektroniko bidezko 307.
– Administrazio publikoetatik: Gobernu, aldundi, udal, EUDEL, EEP... Lehen 4
hilabetetan herri-izenei buruzko 10 txosten.
EUDELen bidez honako galderak egin dira: Trapagarango kale-izendegia, Gasteizko kale-izendegia, Gasteizko kale-izen berriak. Iruña-Oka, Zornotza, Berriz, Eibar, Azkoitia, Ekora/Yécora udaletako laguntza eskaerak.
Era berean, ikerketarako aholkularitza eskaerei honela erantzun zaie:
1. Agintariekin bilduz, oinarri teorikoak (zertarako) eta praktikoak lantzeko
(epeak, baliabideak).
2. Ikerlariak trebatu eta ikerketa bideratzeko. Datutegia erabiltzen trebatzeko.
ECOren arduradunaren laguntzaz programa-datutegi bat dauka Onomastika
zerbitzuak holako lanak aurrera ateratzeko.
3. Euskaltzaindiaren lana gizarteratzeko. Jendaurreko aurkezpena. Erakusketak.
Liburu argitalpenak, mapak, bide seinaleak, txangoak etab.
Azkenik, batzordeko lanez, eskaeren kudeaketaz, datuen bilketaz, ikertzeaz eta
proposamenen garatzeaz ere mintzatu da.
Ondoren, hitza Patxi Galék hartu eta Euskal Corpus Onomastikoaren informazioa
eskaini du, euskarazko ondare onomastikoaren datutegia nola osatzen ari den azaltzeko. Datu-base horren egitura egiteko irizpideak zeintzuk diren argitu ditu, deitura,
izen eta lekuen kasuetan. Ondoren datu dokumentalak, idatzizko iturriak, ahozko
erak eta informatzaileak ere zeintzuk diren zehaztuz. nola eratu den argitu du.
Grafia jaso eta transkribaketa arautua egiteko prozeduraz ere mintzatu da. Azkenean, lan horretarako izandako lankidetzak eta harremanak (EAE, Nafarroako
Gobernua eta Frantziako IGN...) aipatu ditu. Ondoren, bilduriko datuekin osatu-
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riko Deiturategia (10.800 deitura), Ponte izendegia (319.600 pertsona-izen) eta
Toponimoen bilduma (232.071 leku-izen) zehaztu ditu. Bukatzeko, oraindik gelditzen diren egiteko batzuk gogorarazi ditu: bibliografia-datutegia, adibidez, eta are
azterketa zehatzagoetara iristeko gogoa: lan makroetatik lan mikroetara. Horretarako irizpidegintza landu beharra dago, betiere bermetasun maila handiko arautze
-lanak prestatzeko. Helburua zerbitzua eskaintzea da, eta ikertzaileentzako laguntza
ere bai. Horrek erakundeekiko elkarlana eskatzen du eta datuen eguneratze azkarragoa ahalbidetzeko tresnak diseinatzea. Horretarako, teknologia berriekiko esteka ere gogoan eduki beharra dago: geoposizioen erabilera (Google Earth, Google
Maps, GPS kartografiak...).
P. Goenagak zorionak eman dizkio P. Galéri prestatu duen informazioagatik, eta
galdetu du ea nola egiten den pertsona-izen / leku-izen arteko bereizketa. P. Galék
erantzun dio, bi fitxa egiten direla, bata pertsonarako eta beste bat lekurako, halakorik balego, beste fitxaren berri ere emanez.
J. Lakarrak onomastika taldekoei eskerrak eman dizkie, egindako lanagatik, eta,
Erdi Aroko kartulario, artxiboak eta abarretako datuak eskuratzeko, nola baliatzen
diren jakin nahi izan du. Erantzunean P. Galek azaldu dio lan horiek begietsirik eta
hasita dauzkatela, baina gauzak oraindik geldiro eta pausoka egiten direla, ahalbide
eta finantzabideen arabera.
A. Arkotxak azalpenetan Hendaia aipatzea eskertu du, eta ea Iparraldetik kontsulta-eskaerarik heltzen ote diren jakin nahi izan du. M. Gorrotxategik holako
askorik ez dela izaten argitu dio: urtean bi kasu.
Ondoren, A. Iñigok orain arteko lana eta premia berriak berrikusten ari direla
esan du, eta zerrendetan izen berriak sartuko direla. Izen propioei dagokienez, pertsonen generoa bereiztearen arazoaz, lehenengo eta behin, gogoratu du Espainiako
legeak behartu egiten duela bereizketa hori egitera, eta azken hogeita hamar urte
luze hauetako kasuek ere tradizioa egiten dutela. Azaldu duenez, Hegoaldean badira datutegiak azken mendeko erabilerak jakiteko, baina iIparraldean, aldiz, datutegi ofizialik ez eta horregatik, ospitale, ikastola eta abarretara jo behar izan da.
Horiei ikastetxeen datuak gehitu behar zaizkiela esan du A. Arkotxak. M. Gorrotxategik Annie Etxeberriren laguntzaz hutsune horiek betetzen ari direla azaldu du.
Iparraldeko erregistroetan izen-deiturak euskal grafiaz jartzeko, J-B. Coyosen
galdera bati erantzunez, J. L. Lizundiak esan du, duela zenbait urte, Justizia Ministerioan, Pello Salaburuk, Andres Urrutiak eta berak gestio bat egin zutela, eslabiarrek eta magrebiarrek, karaktere ziriliko eta arabierakotik transkribatzeko, euskal-
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dunak baino are erraztasun handiagoak baitzituzten Espainiako erresuman, beraz,
Iparraldean ere, antzeko zerbait gerta daitekeela.
Tx. Peillenek Senpe/Senpere-ren auzia aipatu du eta Ignazio/Ignazia-n badela genero-aldaketa. Bestalde, A. Arkotxak azpimarratu du frantsesez ere badirela Claude bezalako pertsona-izenak ere, genero bietarako balio dutenak. Beraren ustez,
gainera, Frantziak prestatzen diharduen langues regionales-etarako lege-aurreikuspenean euskara ere sartuko da eta, beraz, legezko eskubideak ukanen ditu.
L. Oñederrak esan du euskararen kasuan hizkuntzaren berezko izaera hartu
behar dela kontuan, inguruko hizkuntzak mimetismoz kopiatu gabe.
Edonola ere, X. Kintanak gogorarazi du, euskararen antzera, genero-moziorik ez
duten beste hizkuntzetan ere (turkiera, japoniera, georgiera, kitxua... adibidez) normalean gizonezkoen eta emakumezkoen izenak berezi eta diferente izaten direla,
balio bikorik gabe. Eta euskaraz jainko/jainkosa, printze/printzesa, artzain/artzaintsa
moduko moldaera femeninoak ere badirela, nora ezean beharrezkoak izan direnean.
A. Arejitak aipatu du kontsultengatik ez ote litzatekeen eskatu behar nolabaiteko ordainik (copago edo ordainkidetza alegia). Gainera, era horretako datuak eskuratzeko, beste ikertegi batzuekin adostasun eta hitzarmenak beharko
liratekeela esan du. M. Gorrotxategik azaldu duenez, Eudelek behintzat bereak
ordaintzen ditu.
4. 2012. urterako aurreikuspenen garapena
4.1. Azken orduko murrizketak eta ekonomia egoera
2012ko maiatzaren 14ko Jarraipen batzordearen azken bileraren akta irakurri da,
eta Akademiaren ekonomiaren jardunerako daukan garrantzi handiagatik, A.
Urrutiak irakurri du. Hor Blanca Urgellek egindako atxikipenaren eraginez diru-esleipenean izandako murrizketa azpimarratu da (190.000 euro gutxiago), bai eta
horrexegatik Euskaltzaindiak egindako protesta ere.
Ondoren kudeatzaileak diru-laguntzen azken urteotako datuak azaldu ditu, Zuzendaritzak onartuak, 2012koetan arreta berezia ezarriz. Eusko Jaurlaritzak egin
duen azken murrizketa kontuan izan gabe, iaztik hona diru sarrerak %12,30 jaistea
aurreikusi zen. Azkenean, Eusko Jaurlaritzaren eta beste erakunde batzuen ekarpenak/konpromisoak gutxitzen badira, urtez urteko beherapena %20,79ra ere izan
daitekeela ohartarazi nahi izan du kudeatzaileak, horrek gastuetan eragin ahal duen
presioarekin.
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2013rako datuak ez dauden arren, ezta behin-behinekorik ere, kudeatzailearen
iritziz ezin da baztertu diru-laguntzak are gehiago jaistea, 2.500.000 eurora arte,
Administrazio Publikoek dituzten arazo ekonomikoak espero baino handiagoak
direlako.
EITBren aurrekontuetan ere, legelariaren ustez, atxikipen batzuk egin dira, baina J. L. Lizundiak esan du atxikipen-figura hori ez dagoela, eta horretarako zertan
oinarritzen diren galdetzea. A. Urrutiak erantzun dio, berez ez dela jokabide oso
juridikoa baina badutela horretarako zeri atxiki, nonbait.
Kudeatzaileak eginiko proposamenarekin bat dator A. Arejita. Azken orduan
erakundeetatik agian diru gehiago heltzeko posibilitateaz, A. Sagarnak argitu du,
geroago balekarte, jada gastatzeko aukerarik ez dagoenean, agian horren ondorioz
Akademiari dirua atzera itzultzea eska lekiokeela. P. Uribarrenek gogorarazi du
Euskaltzaindiak UZEIrekin dituen tratuetan murrizketak egiteak Akademiari ondorio larriak ekar liezazkiokeela. Kudeatzaileak argitu du erakundeak lan egiten
jarraituko duela A. Sagarnak eta P. Uribarrenek planteatu dituzten kezkak gerta
ez daitezen.
Egoera honetan eta neurri hauekin Zuzendaritzak aurrera jarrai al dezakeen
galdetu du Euskaltzainburuak. J. Haritschelharrek baietz uste du, Zuzendaritzari
dagokiola lanean segitzea. Batzarrean bilduriko euskaltzainetarik inork ez du
ezezkorik esan.
4.2. Langileekiko negoziaketak
PRECOren izenean Felicidad Marinek egindako proposamena euskaltzainen artean banatu da, bai eta langileek horri eginiko erantzuna ere. Horretaz, PRECO
dela eta, Zuzendaritzak ondokoak erabaki dituela azaldu du euskaltzainburuak:
1) Banatu den langileen dokumentuan berek onartzen dutena Zuzendaritzak
ere onesten duela.
2) Soldatak, baimenak eta oporrak direla-eta, 2012rako proposatua, langileek
onetsia, Zuzendaritzak ere ontzat ematen duela.
3) Puntuan, ordea, langileek Bulego eta Langeletako hitzarmena. inposatu nahi
zaiela salatzen dute.
Horretaz, J. Zabaleta kudeatzaileak lan-hitzarmenaz Zuzendaritzak proposaturikoaren laburpena pantailan agertu eta azaldu du. Hiru puntu nabarmendu ditu
aurkezpenean:
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a) Langileekin Lan Harremanen Kontseiluan (PRECO) adostutako puntuak
indarrean jartzea.
b) Adostasunik ez dagoen puntuetan hausnarketarekin jarraitzea.
c) Hausnarketari dagokionez, euskaltzain oso guztien partaidetza beharrezkoa da.
Horren harira, J. L. Lizundiak esan du ez dagoela konforme Bizkaiko Bulego eta
Langelen erreferentziazko hitzarmena erreferentzia bakarra izatearekin. Hain zuzen,
duela ia bi urte ekarpen-proposamen gisa, Institut d’Estudis Catalans (CSICena du)
eta EITBrena Zuzendaritza bileran aurkeztu zituela eta kudeatzailearen esku utzi. Baita ere, RAEren berri ere eman zuela, kontuan hartzeko modukoa. Gaineratu du, bestalde, gehiengo sindikala duten ELAk eta LABek ez dutela sinatu Bizkaiko Bulego eta
Langelen hitzarmena, are okerrago, ELAk gehienak Auzitegian errekurritu egin dituela. Alderantziz, Eusko Jaurlaritzako hitzarmena erreferentzia izaten jarraitu balu,
105.000tik 139.000 euro inguru aurreztuko zituen Euskaltzaindiak, langileek soldaten
%5aren beherapena izango zutelako. Euskaltzainburuak argipenak eman dizkio esanez
konforme egon ala ez, legeak agintzen duela erakunde baten lan-hitzarmena bere jarduera arloari dagokiona dela eta ez besterik. Legeak, bestalde, ez du besterik gabe
onartzen beste arlo bateko lan-hitzarmena izatea erakunde batean, horretarako baldintza bereziak betetzen ez diren bitartean. Baldintza horiek ez dira betetzen Euskaltzaindian eta inoiz ere ez dira bete. Bestalde, zehaztu beharra dago Zuzendaritzak beti
proposatu duela erakundearen barneko lan-hitzarmen propioa eta ez Bulego eta Langileen lan-hitzarmen soila, argi ikusten baitu hori ez dela erakundearentzat egokia bere
osotasunean. Bestalde ere, Jose Luis Lizundiak aipatu dituen diru-aurrezte horiei buruz
euskaltzainburuak azaldu du inoiz ere ez duela ikusi zuzendaritzak langileen idatzirik
halako murrizketa onartzen duenik. Bestetik, murrizketa horiek ez zaizkiela modu automatikoan aplikatzen akademiaren langileei eta bestetik, bukatzeko, Eusko Jaurlaritzak zalantzan jarri duela murrizketa horien aplikazioa Euskal Autonomia Erkidegoan,
J.L. Lizundiak, hurrengo bilerara arte puntu horiek mahai gainean uztea proposatu du.
Langileekin adosturiko puntuekikoa aurrera eraman dezala Zuzendaritzak, eta eztabaidagarria geroagorako utzi, langileekin eztabaidatzeko.
P. Goenagak gogoratu du langileak sakrifizioak egiteko prest omen daudela. Zuzendaritzak horretaz hitz egin eta arazo hori konpondu behar duela. M.L. Oñederrak aitortzen du ez duela iritzi garbirik; gutxienez, denbora gehiago behar lukeela
bilkura honetan jasotako informazioa aztertzeko.
E. Osa idazkariordeak esan du, gaurko laguntzekin, Euskaltzaindiak ez daukala,
duela bost urte, orduan zeuzkan sosekin, zerabiltzan baldintzetan-eta segitzeko ino-
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lako erarik. S. Alemanek ez duela langileen izkriburik jaso adierazi du; arazoari larri
deritzo, eta luzamendutan ibili gabe, lehenbailehen erabakitzekoa dela uste du. E.
Osarekin bat dator: bere ustez, behialako ekonomia-denbora onak jada iraganeko
kontuak dira.
Batzuen eta besteen iritziak luze eta zabal partekatu ondoren, Zuzendaritzaren
proposamena aurrera eramatea hobetsi da.
5. Euskaltzaindiaren plan estrategikoaren garapena
Aurreko batzarrean aurkeztu zen planari buruzko oharrik ez da heldu eta, beraz,
Argitalpen zerbitzuaren, Argitalpenen banaketa zerbitzuaren eta Azkue Bibliotekaren urteko planak onartu dira.
6. Esku artekoak:
6.1. Karmele Esnal, hilberri-txostena
Karmele esnal, ohorezko euskaltzaina hil dela eta, Zuzendaritzan (2012-06-06)
hilberri-txostena nork egin dezakeen aztertu da, eta bi izen proposatu dira: batetik,
harekin ibilitako Mari Karmen Garmendia, eta, bestetik, Pakita Arregi ohorezko
euskaltzaina. J.L. Lizundiak Miren Azkaraterekin mintzatu beharko litzatekeela
esan du. Honen berri hurrengo Osoko bilkuran emango dela adierazi du euskaltzainburuak.
6.2. Joxe Azurmendiri Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa saria
Joxe Azurmendi ohorezko euskaltzainari eman diote Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa saria. Gauza jakina denez, Euskaltzaindiak aurkeztu zuen horren izena.
Saria emateko ekitaldia irailean edo urrian eginen da.
6.3. Iazko Ageriko bilkura batzuetako bilera-agiriak
Gaur banatzen dira, bere kasuan, uztailaren hogeiko Osoko batzarrean onartzeko:
Nafarroa Oinez dela eta, Tafallan 2011ko irailaren 30ean egin zen Ageriko bilkuraren behin-behineko bilera-agiria.
Luis Villasante Euskararen Ikergunearen inaugurazio-ekitaldia dela eta, Donostian 2011ko urriaren 28an egin zen Ageriko bilkuraren behin-behineko bilera-agiria.
Euskal Gramatika Lehen Urratsak VII (Perpaus jokatugabeak) liburuaren aurkezpena dela eta, Bilboko 2011ko azaroaren 25eko Ageriko bilkuraren behin-behineko
bilera-agiria.
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Agosti Xahoren bigarren mendeurrena dela eta, Baionan 2011ko abenduaren
16an jendaurrean egindako behin-behineko bilera-agiria.
6.4. Aurreko Osoko bilkuratik hona izenpeturiko hitzarmenak:
Euskaltzaindiaren eta Soraluzeko Udalaren arteko hitzarmena, herriko toponimia jaso eta normalizatzeko. Euskaltzaindiak lanaren arta egingo du.
Euskaltzaindiaren eta Jakin aldizkariaren arteko hitzarmena, Lexikoaren Behatokia deritzan egitasmorako, aldizkariaren testu-masa erauzteko dena.
6.5. Liburuen aurkezpenak
Uztailaren 4an, Euskaltzaindiaren egoitzan Leioako leku-izenak liburuaren aurkezpena egingo da. Liburu hau uztailean egingo den Osoko bilkuraren ostean banatuko da. Izenak bilduman argitaratu da, eta Leioako Udalaren eta Euskaltzaindiaren artean izenpeturiko hitzarmenaren ondorioa da. Euskaltzainen artean
uztailean banatuko da.
6.6. Hurrengo Osoko bilkura
Euskaltzaindiaren datorren Osoko batzarra uztailaren hogeian izanen da, ostiralean, Arabako Foru Aldundiaren Jauregian.
7. Azken ordukoak
7.1. Diruzainaren aukera:
Gaur amaitzen da diruzaintzarako kandidaturak aurkezteko epea. Inor ez da
aurkeztu, eta, zuzendaritzaren agintaldia amaitzeko hiru hilabete besterik gelditzen
ez direnez, tarte horretan Zuzendaritzak berak hartuko luke bere gain lan hori.
Eta besterik ez dela, 14:30 direnean Osoko bilkura amaitutzat eman da
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Gasteizen, 2012ko uztailaren 20an

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Aleman, Sagrario,
Arejita, Adolfo,
Coyos, Jean-Baptiste,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Irazu, Jose «B. Atxaga»,
Lakarra, Joseba,
Larre, Emile,
Lizundia, Jose Luis,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Salaberri, Patxi,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi, eta
Zabaleta, Patxi
Erramun Osa, idazkariordea, eta
Joseba Zabaleta, kudeatzailea,
Ezin etorriak eta ahalak: J. L. Lizundiak
ahala J. Haritschelharri, 12:30etik aurre-

ra; P. Salaburuk ahala Patxi Goenagari; I.
Sarasolak ahala Patxi Goenagari; X. Videgainek ahala J. Haritschelharri; Mikel
Zalbidek ahala A. Urrutiari.
Batzarra goizeko 10:10ean hasi da Arabako Foru Aldundiko Jauregiko «Jose
Antonio Agirre lehendakaria» bilera-aretoan, goian ageri diren euskaltzainak
bertan direla
Etorririko euskaltzainak agurtu ondoren, euskaltzainburuak batzarrari hasiera eman dio.
1. Arabako Diputazioko buruaren
agurra
Batzarraren hasieran, Javier de Andres
ahaldun nagusi jaunak, Iciar Lamarain
Kultura, Euskara eta Kirola diputatu andrearekin batera, bilera-aretora etorri eta
bertan batzarturiko euskaltzainei bisita
egin die, guztiak agurtu eta ongi etorria
emanez. Era berean, Euskaltzaindiaren
jardunaren garrantzia aitortu eta azpimarratu du, Javier de Andres jaunak. Ikastolen jaian esandakoa ere berretsi du, hots,
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euskarak Araban, jendearen aldetik, gero eta atxikimendu handiagoa daukala, eta jada
euskaldun gehiago direla Araban orain urte batzuk Bizkaiak zituenak baino. Bere agurra
amaitzean, lankidetasunerako hitzak ere esan ditu. Erantzutean, Andres Urrutia euskaltzainburuak eskerrak eman dizkio diputazioburuari, Akademiari ekitaldi honetan
egin zaion harrera onagatik eta orain arteko laguntzagatik. Honela, krisia gorabehera,
aurrerantzean ere elkarlanean segitzeko asmoa agertu dio.
2.  Aurreko akta onartzea
Oraingoan aurreko batzarraren akta beranduago bidali denez, horri buruzko
oharrak irailaren 17ra arte bidali ahalko dira, beraz, bilera-agiriaren onarpena irailerako utzi da.
3. Exonomastika
3.1. «Asiako toponimia II» araugaia. Hegoaldeko eta Erdialdeko Amerikako
toponimia araugaia onartzea, hala erabakiko balitz
J. L. Lizundiak hitza hartu eta, aurreko bilkuran aurkezturiko araugaiaz ez dela
oharrik etorri azaldu du. Beraz, zerrenda hori onarturik gelditu da.
Ondoren, Exonomastika batzordearen buruak hurrengo lanak zeintzuk izango
diren ere azaldu du laburki. Lehenik, orain arteko zerrendetan ustekabean gertaturiko lapsus eta hutsak zuzentzea, testu osoa behar bezala argitaratzeko. Gero,
2012ko azkenaldian eta 2013ko lehen partean, Astronimia lantzen hasiko da eta,
X. Kintanak aurkezturiko oinarrizko materialen gainean, A. Muxikak prestaturiko
zerrenda xehatuagoak aztertuko dira. Hasteko, eguzki sistemako planetak eta sateliteak landuko direla azaldu du, horien ondoren asteroide, kometa, galaxia eta
konstelazio nagusiekin segitzeko.
Hurrenik, eginkizunen artean ondokoak zerrendatu dira: exoantroponimia,
hots, atzerriko pertsona-izenak; mitologia eta fikzioa; familia-dinastiak, talde eta
gertaera historiko, politiko, sozial eta erlijiosoak; etniak, herriak eta leinuak; lekuedo leku-izenetatik eratorririko izen zein adjektiboak; berrikustekoak, eguneratzekoak eta eranstekoak, bai eta kanpotik iristen diren galderei erantzutea ere.
4. 2012. urterako aurreikuspenen garapena
4.1. Euskaltzaindiaren Lan, Ekonomia eta Antolakuntzarako batzorde ahaldunduaren (LEABA) proposamena aurkeztu
Euskaltzaindiak dituen zailtasun eta erronka ekonomikoei erantzun egokia eman
ahal izateko, zuzendaritzak Lan, Ekonomia eta Antolakuntzarako batzorde ahal-
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dundua (LEABA) eratzeko proposamena egitea erabaki du, 2012ko uztailaren 18an
izandako bileran. LEABA zer den, zertarako sortuko den, horren iraupena, xedeak,
etab. egoki azaltzeko, dokumentu bat banatu zaie euskaltzain osoei. Euskaltzainburuak idazkia irakurtzeaz gain, puntu bakoitzeko azalpenak ere eman ditu.
Adolfo Arejita euskaltzainak hitza hartu du, aldi baterako batzorde ahaldun
suntsikorra eratzeari ideia egokia deritzola esateko.
Euskaltzainburuak gehitu du gai honen inguruan adituak direnei ere laguntza
eskatu ahal izango zaiela. Gai honen inguruan bakoitzak izan ahal dituen iritziak eta
egin nahi dituen oharrak irailaren hamazazpia baino lehenago bidali beharko ditu.
4.2. 2012ko aurrekontuaren exekuzioa lehen seihilekoan
Gai hau Euskaltzaindiko kudeatzaileak azaldu du, luze eta zabal. Horretarako bi
dokumentu banatu ditu: «DIRU SARRERAK: 2012ko Aurrekontuaren exekuzio-maila (urtarrila-ekaina)» eta «2012ko GASTU Aurrekontuaren exekuzio-maila (urtarrila-ekaina)».
Diru-sarrerei dagokienez, urte hasierako aurrekontuak eta gaur egungo aurreikuspenak ekarri ditu gogora kudeatzaileak. Bien artean dauden diferentziak eta
zergatiak ere azaldu ditu. Zenbaki orokorrei dagokienez, 2012 urte hasieran onartu zen aurrekontua 2.989.067,66 eurokoa izan zen, eta gaur egun zuzendaritzak
egiten duen urte amaierako aurreikuspena 2.886.193,51 eurokoa da. Aldaketarik
aipagarrienak Eusko Jaurlaritza (-190.000 euro), Arabako Foru Aldundia
(-18.750 euro), Bizkaiko Foru Aldundia (+115.000 euro) eta BBKren
(-85.000 euro) partidenak dira.
Erakundearen baliabideak kudeatzeko orduan irizpide nagusienetako bat defizitik ez sortzea den heinean, Euskaltzaindiaren gastuak ere diru-sarreren aurreikuspen berriari egokiarazi behar zaizkio. Hori dela eta, 2.886.193,51 euroko gastu-aurreikuspena aurkeztu du kudeatzaileak, hori erakundearen zeregin nagusienak
(zerbitzu, batzorde eta egitasmo) mantenduz bete ahal dela azpimarratuz. Iaz zuhurtziaz doitu ziren kontzeptu eta aurten lortzen ari diren aurrezkiei esker erdietsiko
da, erakundearen jarduera kaltetu gabe, sarrera eta gastuen aurrekontuak orekatzea. Hala onartu da.
P. Zabaleta euskaltzainak gogora ekarri du Nafarroako Gobernuak, urteko ekarpenaz gain, Euskaltzaindiari Iruñean duen bulegoa dohainik uzten diola, eta hori
nola edo hala zenbakietan agertu beharko litzatekeela. P. Uribarren euskaltzainak
ere iritzi berekoa dela esan du.
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J. Zabaleta kudeatzaileak erantzun die hori ez dela Iruñean bakarrik gertatzen.
Bilboko egoitza Bizkaiko Foru Aldundiak doan utzitakoa da. Luis Villasante Euskararen Ikergunea (Tolare) Donostiako Udalak uzten dio Euskaltzaindiari, musu
-truk. Eta gauza bera gertatzen da Gasteiz eta Baionako bulegoekin, herri bakoitzeko udalek dohainik uzten baitizkiote Euskaltzaindiari.
Lagapen bakoitzaren balioespenak egitea oso zaila denez gero, eta aldi berean
oso subjektiboa, hori adituak diren pertsona edo enpresek egiten ez badute, oraingoz gaia dagoen bezala uztea erabaki da.
5. Euskaltzaindiaren plan estrategikoaren garapena.
Euskaltzainburuak batzordeburuekin azkenaldian egindako bileren berri eman
du, eta hor batzorde bakoitzak etorkizun hurbilean betetzen diharduen helburu eta
eginkizunen ibilbidea nola doan azaldu du, lehenago zuzendaritzako kideei egin
zien bezala.
6.  Eskuartekoak
6.1. Euskaltzain urgazleak hautatzeko irizpideak aurkeztu
Euskaltzaindian aurrerantzean euskaltzain urgazleak izendatzeko prozedurari buruz Patxi Uribarrenek txosten bat aurkeztu zuen Zuzendaritzan. Beronek, lan hori
oinarritzat harturik, urgazleen kopurua eta maila objektibizatzeko xedeaz, proposamen horretan zenbait ukitu eta gehipen eginda, Zuzendaritzak onartu eta orain
euskaltzain osoen aurrean aurkezten da proposamen gisa, iritzi eske.
Dokumentua batzarkideen artean banatu da, eta hitza P. Uribarrenek hartu du,
testua irakurtzeko. Irakurraldian pasarte eta irizpide batzuk xehekiago azaldu ditu.
Ondoren, euskaltzainburuak inoiz gerta daitezkeen bateraezintasun-kasuez mintzatu da, kontraesan eta interes kontrajarriak saihestearren.
J.L. Lizundiak hitza eskatu du. Bere ustez izendapenekin zer ez den gertatu behar
adierazi du. Hau da, batzuek ahoz norbait proposatu eta hurrengo bilera batean
beste hautagai ezberdin bat aurkeztea. Horrek mindura sorraraz lezake. Bai eta,
euskal herrialdeen arteko partaidetasun-orekari dagokionez, lurralde batzuetan
inor ez proposatzeak ere. Herrialde guztietako partaidetasun orekatua beharrezkoa
dela azpimarratu du.
J. Lakarrak bateraezintasunaren kontua aipatu du, eta hor kasuak xehekiago
zehaztu beharko liratekeela uste du, gaizki ulerturik ez izateko. Ez dago garbi, bere
ustez, jardun-eremu bereko lehiakideen arazoa.
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Bestalde, J. Haritschelhar mintzatu da, eta adinaren aipamenaz bere kezka adierazi du. Euskaltzain osoentzat adin-mugarik ez baldin bada, bere ustez, urgazleek
ere ez lukete halakorik izan beharko. A. Urrutiak gai horretaz proposamen idatzia
egiteko eskatu dio.
P. Zabaletak ere antzeko erreparoa adierazi du adinari dagokionean. Bestetik, ez
dakusa garbi bateraezintasunaren aipua. Euskaltzaindiak, izatekotan, aurkakoak
edo etsaiak izan ditzake, baina bere eremuan lehiakiderik ez. Atal hori bestela formulatu behar dela uste du. J. L. Lizundia Patxi Zabaletak esandakoarekin bat dator,
eta atzerrikoek ohorezkoak izatera pasatu behar dutela uste du.
B. Atxagak hitza hartu eta, hautagaiek bete beharreko baldintzetan malgutasuna izatea proposatu du, une bakoitzean Euskaltzaindian nabarmentzen diren premiak eta zereginak nolakoak diren kontuan harturik, eta ez, soilki, hautagaiaren
ohore hutsagatik. Adibidetzat itzulpengintzaren hutsunea aipatu du.
M. L. Oñederrak galdetu du ea Euskaltzaindia bezalako beste hizkuntza-akademiek ere ba ote duten, bertako kideak izendatzeko orduan, antzeko bateraezintasunik. Euskaltzainburuak baietz erantzun dio eta, zehatzago, Kataluniakoaren kasua azaldu dio.
Ohorezko euskaltzainen eta euskaltzain osoen bateraezintasunaren kontua dela
eta, P. Uribarrenek barne-erregeletan nolabaiteko kontraesanak ageri direla esan
du, eta komeniko litzatekeela egun batean horiek berrikustea. Tx. Peillenek, ahanzturaz, ohorezko izendapenik gabe hil diren euskaltzaleen kasua ere gogorarazi du,
eta hemendik aurrera hori, ahal dela, ekiditeko eskatu du. Patxi Uribarrenek ere
gauza bera azpimarratu du, huts hori nondik heldu den azalduz: pertsona ezagun
horiek jada euskaltzain urgazleak zirela oker uste izatetik, eta, beraz, aurrerantzean,
huts hori saihesteko ahalegina egin beharko da.
A. Urrutiak, euskaltzainen adierazpenak eskertuta, gogorarazi egin du oraingoa
lehen gogoeta besterik ez dela, guztien iradokizunekin behin betiko testua hobetzeko. Proposamenari buruzko oharrak eta aldaketak igortzeko azken epea 2012ko
irailaren 17a izango dela erabaki da.
Honen ondoren etena egin da, Joseba Intxaustiren Argibide Bibliografikoak liburua euskarri digitalean aurkezteko. Bilkurari, 12:30 direnean segida eman zaio. Tarte honetan, J. L. Lizundiak oharra eman dio idazkariordeari, Gasteizko ospitalean
senide bat daukanez gero, bileratik alde egin behar duela esanez, eta ahala, J. Haritschelharri eman dio.
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6.2. Bestelakoak
6.2.1. Karmele Esnalen hilberri txostena
Karmele Esnal Ohorezko euskaltzaina hil dela eta, aurreko Osoko batzarrean
egindako proposamenarekin bat, horren hilberri txostena prestatzea Miren Azkarate euskaltzainari eskatu zaio eta aintzat hartu du.
6.2.2. Ageriko bilkuretako bilera-agiriak onartzea
Aurrekoan banatu ziren ageriko bilkuretako bilera-agiriak direla eta, emandako
epean ez da ekarpenik etorri. Beraz, ondokoak onartu egin dira:
a) Nafarroa Oinez ospakizuna dela eta, Tafallan 2011ko irailaren 30ean egin zen
Ageriko bilkuraren bilera-agiria.
b) Luis Villasante Euskararen Ikergunearen inaugurazio-ekitaldia dela eta, Donostian 2011ko urriaren 28an egindako Ageriko bilkuraren bilera-agiria.
c) Euskal Gramatika Lehen Urratsak VII (perpaus jokatugabeak) liburuaren aurkezpena dela eta, Bilbon 2011ko azaroaren 25eko Ageriko bilkuraren bilera-agiria.
d) Agosti Xahoren bigarren mendeurrenean, Baionan 2011ko abenduaren 16ko
Ageriko bilkuraren bilera-agiria.
6.2.3. Epaimahaikide-izendapenak
Zinpeko itzultzaileen habilitazio dekretua (88/2009) dela eta, batetik, euskaratik ingelesera eta ingelesetik euskararako hizkuntza-bikotearen habilitazioa gidatu behar duen epaimahaian Euskaltzaindiari ordezkari bat izendatzea eskatu
zaio. Bestetik, euskaratik frantsesera eta frantsesetik euskararako itzulpenak bideratzeko epaimahaian Akademiak beste ordezkari bat izendatzeko eskea heldu
da. Horiei erantzunez 2012ko uztailaren 3ko Zuzendaritzan lagun hauek izendatzea erabaki du:
– Euskaratik ingelesera eta ingelesetik euskararako zinpeko itzultzaile eta interpreteen habilitazioa bideratuko duen epaimahaiko kide izateko: Nick Gardner
euskaltzain urgazlea.
– Euskaratik frantsesera eta frantsesetik euskararako zinpeko itzultzaile eta interpretarien habilitazioa bideratuko duen epaimahaiko kide izateko: Xarles
Videgain euskaltzain osoa.
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6.2.4. Elhuyar Fundazioarekin izenpeturiko hitzarmena
Euskaltzaindiaren eta Elhuyar Fundazioaren arteko hitzarmena sinatu da, Lexikoaren Behatokia deritzan egitasmorako, Elhuyar zientzia eta teknika aldizkariaren
testu-masa erauzteko.
6.2.5. Gipuzkoako Kutxaren ekarpena, Euskaltzaindiaren Alde Fundazioari
Gipuzkoako Kutxak Akademiaren Euskaltzaindiaren Alde Fundazioari 150.253,03
euroko ekarpena egin dio. Zuzendaritza ahaleginak egiten ari da Arabako Foru Aldundiak ere Euskaltzaindiaren Fundazio horretan parte har dezan.
6.2.6. Euskaltzaindiko langile batek aurretiko erretiroa
Euskaltzaindiko Liburutegiko langile batek erretiroa hartzeko zorian dagoela eta,
horren argibideak eman dira. Ordezkapena egin eta lanpostua betetzeko deialdia
datozen egunetan egingo dela jakinarazi da.
6.2.7. Liburu berria: Leioako leku-izenak
Obra hau Izenak bilduman argitaratu da, eta Leioako eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmenaren ondorioa da. Aurkezpena Euskaltzaindiaren egoitzan egin zen
hil honen hasieran.
6.2.8. Jaurlaritzak 2012rako aginduriko diru-laguntza murriztu dio Euskaltzaindiari
J. Zabaletak iragarri duenez, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailetik gutun bat
jaso da. Horretan esaten denez, Euskaltzaindiari 2012rako jada esleituriko laguntzatik diru mordo handia atxiki ez eze, baizik ez ematea erabaki duela jakinarazten zaio Akademiari. Zuzendaritzak helegite edo errekurtso bat jartzea erabaki
du. Euskaltzaindia ez dago konforme, horrek aurretik sinaturiko kontratu-programa urratzen duelako. Hortaz, lehendakariari gutuna bidaltzea erabaki du, berarekin mintzatzeko hitzordua eskatuz. P. Zabaletak ohar bat egin du prozedura
hobeki joan dadin: lehenik gutuna bidali, eta gero errekurtsoa jarri. Horrela egitea erabaki da.
6.2.9. Hurrengo Osoko batzarra
Euskaltzaindiaren hurrengo batzarra irailaren 28an egingo da Iruñean, Kondestablearen Jauregian, alde zaharrean, udaletxearen ondoan, eta ondoren, Ageriko
bilkuran, EHAA IV. liburukiaren aurkezpena eginen da.
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7.  Azken ordukoak
7.1. Zuzendaritzak bere azkeneko bilera-agirian txertatutako adierazpena
Jose Luis Lizundiak euskaltzain osoei, zuzendaritzako kideei eta Onomastika
batzordeko kideei bidaliriko idatziak direla eta, Zuzendaritzak, horretarako bildurik (buruordeak ezin etorria adierazi zuen eta, puntu hau eztabaidatu bitartean,
Jagon sailburua aretotik kanpo egon da) uztailaren 18an adierazpen bat idatzi du,
aho batez erabaki duena, euskaltzain osoei eta onomastika batzordekideei jakinarazteko asmoz.
J. Haritschelharrek esan du testu hori J. L. Lizundiari zuzenik doakionez, bera
presente dagoela irakurri beharko litzatekeela. Euskaltzainburuak esan du ez duela
inolako eragozpenik beraren aurrean ere berriro irakurtzeko. Ondoren, Zuzendaritzaren testua irakurri du euskaltzainburuak.
7.2. Andres Iñigo Jagon sailburuaren informazioa
Aurreko puntuan aipaturiko J. L. Lizundiaren idatziak direla eta, A. Iñigok berari buruz J. L. Lizundiak emaniko iritzi eta eginiko salaketen gainean, informazio
argigarria emateko hitza eskatu du. Adierazi du berari gizalegeak eta duintasunak
agintzen dioten lekua, Osoko bilkura alegia, hautatu duela azalpenak eta ohar argigarriak euskaltzain guztien aurrean emateko. Egin duen azalpen luzearen bukaeran jakinarazi du bere aldetik informazio horrekin amaitutzat ematen duela Lizundiak sorturiko afera. Azkenik, jasandako guztiaren ondorio gisa, Euskaltzaindiaren
organigraman dituen ardura eta kargu guztien dimisioa aurkeztu du.
Euskaltzainburuak A. Iñigoren dimisioa mahaiaren gainean geratzeko eskatu du,
aztergaien artean puntu hori ez dagoela argudiatuta, beraz, hurrengo Osoko bilkuran txertatuko da aztergaien artean.
Batzarra ordu biak eta hogeian amaitu da.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Iruñean, 2012ko irailaren 28an

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Arejita, Adolfo,
Azkarate, Miren,
Coyos, Jean-Baptiste,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Peillen, Txomin,
Salaberri, Patxi,
Toledo, Ana,
Uribarren, Patxi,
Videgain, Xarles,
Zabaleta, Patxi
eta Mikel Zalbide
Erramun Osa, idazkariordea,
Joseba Zabaleta, kudeatzailea,
eta Alfontso Mujika euskaltzain urgazlea,
zegozkien gaietan.
Ezin etorriak eta ahalak: Aurelia Arkotxak ahala Patxi Zabaletari; Jose Ira-

zu «Bernardo Atxaga»k ahala A. Urrutiari; Miren Lourdes Oñederrak ahala
Patxi Goenagari; Andoni Sagarnak
ahala Andres Urrutiari (13:30etik aurrera); Pello Salaburuk ahala Patxi
Goenagari; Joan Mari Torrealdaik ahala Andoni Sagarnari.
Batzarra goizeko 10:10etan hasi da
Iruñeko Kondestablearen Jauregiko bilera-aretoan, ezkerreko zutabean ageri
diren euskaltzainak bertan direla.
Etorririko euskaltzainak agurtu ondoren, euskaltzainburuak batzarrari hasiera eman dio.
Ekitaldiaren programa laburki azaldu
du.
1. Osoko bilkurako (2012-06-29)
bilera agiria onartzea
P. Goenagak, J. L. Lizundiak, L. Oñederrak, euskaltzainburuak eta kudeatzaileak ohar batzuk egin dituzte, testuari
erantsi zaizkionak. Bestalde, J. L. Lizun-
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diak, P. Goenagak, A. Urrutiak eta M. Zalbidek testuari ukitu puntualak, tankeraz,
lapsusak etab. egin dizkiote, eta horrela jasoko dira. Ondorioz akta ontzat eman da.
2. Osoko bilkurako (2012-07-20) bilera-agiria aurkeztea. Aurreko batzarraren akta banatu da. Oharrak urriaren 15erako bidali beharko dira.
3. Exonomastika
3.1. Exotoponimo-zerrendan egin beharreko azken aldaketak eta gehitzeak
aurkeztu. J. L. Lizundiak azaldu duenez, geografiazko zerrendei dagokiela, Exonomastika batzordeak bere lana amaitu du. Ondoren, hitza A. Mujikari eman dio.
Beronek Exonomastika batzordeak orain arte egindako lana gogorarazi du, guztira
hiru mila toponimo inguru arautu direla esanez. Halere, zerrenda guztiak garbira
pasa, ordenatu eta parekatzean, zazpi anomalia kausitu dira, gainerako izenekin
berdindu eta kidetu beharrekoak. Horietako bost (Ashgabat, Tashkent, Bishkek,
Dushanbe eta Balkash) behialako Sobietar Batasuneko leku-izenak dira, alfabeto
zirilikoaren edota turkiar hizkuntzen grafien letraldatze-taula onartu baino lehenago proposatuak. Halere, jada onarturiko taula horien arabera: Asgabat, Taxkent,
Bixkek, Duxanbe eta Balkhax geldituko lirateke. Bestalde, Mauritaniako hiriburua,
lehenago Nuakchot gisa eskainia, hitz horren nazioarteko idazkerak berraztertu ondoren, eta ch digrafoak espainol edo frantses hizkuntzetan daukan balio bikoitza
saihesteko, euskarara egokitu eta Nuakxot eran ematea proposatzen da. Era berean,
Rhetiako Alpeak lehenago onartua, orain Retiako Alpeak uztea proposatzen da, hots,
orain arteko Rodas, Renania, Tirreniar itsasoa bezalako toponimoetan edota Parrasio, Pirra, Pirron, Radamanto edo Rea pertsonaia historiko zein mitologikoen kasuan
egin den bezala, izen horien guztien jatorrizko rh/rrh-ak r/rr soilak utzirik. Proposamen hauei buruzko oharrak datorren urriaren 15erako egin beharko dira.
Azkenik, itsasketan eta arrantzan daukaten erabilera eta garrantzi handiagatik,
geografia-zerrendetan gelditzen ziren hutsune nabarmen batzuk osatzeko, Amerikako bi toponimo (Frantzia Berria eta Akadia), Afrikako bat (Makaronesia) eta Ipar
Atlantikoko arrantza-gune nagusien izenak ere: Sole Handia/ Grande Sole, Sole Txikia eta Box Irlandarra gehitzea proposatzen da.
Bestetik, munduko itsaslaster nagusien izenak aurkeztu dira, horien kasuistika
eginez, bai eta Antartikako toponimia nagusia ere.
Izen horietako batzuen forma idatziaz J. Haritschelharrek (Benguela-z), J. Lakarrak (Kamtxatka-z) eta Tx. Peillenek (Gran Kanton-ez) beren iritziak azaldu dituzte.
Edonola ere, ohar idatziak urriaren 15erako bidaltzea erabaki da.
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4. Lan, Ekonomia eta antolakuntzarako batzorde ahaldundua (LEABA),
ekarpenak aztertzea eta onartzea, hala erabakiko balitz. Ekarpenak egin dituzte
J. Haritschelharrek, P. Goenagak, M. L. Oñederrak, M. Azkaratek, J. L. Lizundiak
eta P. Salaburuk. Nolanahi ere den, puntu hau Euskaltzaindiaren ohiz kanpoko
Osoko batzarrerako uztea erabaki du euskaltzainburuak.
5. Euskaltzain urgazleak hautatzeko irizpideak, ekarpenak aztertzea eta
onartzea, hala erabakiko balitz. Ekarpenak egin dituzte M. L. Oñederrak, Patxi
Zabaletak, J. Haritschelharrek, P. Goenagak, J. L. Lizundiak, M. Azkaratek eta P.
Salaburuk. P. Uribarrenek hitza hartu eta irizpideez jasoriko erantzunak irakurri
ditu. Horiek kontuan izanda, proposamen berria aurkeztu du. Amaitzean euskaltzainburuak P. Uribarreni eskerrak eman dizkio egindako lanagatik, eta irizpide
berriei buruzko ohar idatziak datorren hilaren 15erako uztea proposatu du.
Euskaltzainburuarekin bat etorriz, J. L. Lizundiari ongi iruditu zaio proposamenak erabakitzea urrirako uztea, botoa emateko prozedura zehazte aldera. P. Zabaletak ere ongi deritze P. Uribarrenen ekarpen gehienei, baina proposamena egitea,
berez, bi euskaltzaini dagokiela gogoratu du. Era berean, J. Lakarrak ere, oro har,
ongi dakuski proposamen gehienak, baina harrigarri egiten zaio, horiek taldeka
aurkeztu eta bozkatu beharra. Bestalde, bere ustez, ez litzateke bereizketarik egin
behar kandidatuen artean.
6. Eskuartekoak:
6.1. Jagon sailburuaren kargu eta ardurak uztea. Uztailean Euskaltzaindiak
Gasteizen eginiko Osoko bilkuran jada iragarri zuen bezala, eta orduan azalduriko
motiboengatik, A. Iñigok orain arte Akademian zituen ardurak bazterrean uzteko
erabakia aurkeztu zuen. Hori dela eta, Euskaltzaindiaren ohiko jardueran hausterik
ez sortzeko helburuaz, Euskaltzainburuak kargu- edo ardura-etete hori mahai gainean uzteko eskatu zion, puntu hori ez baitzegoen bilkuraren gai-ordenan aurreikusirik. Arazoa Zuzendaritzan tratatu da. Horiek horrela, segidan datozen proposamenak egin ditu Zuzendaritzak:
a) Iñigorekin adostu ondoren:
   1. Zuzendaritza kide gisa Andres Iñigori eskatzen zaio hurrengo Osoko bilkuran, hots, urrikoan, bukatzea bere zereginetan.
   2. Jagon sailburuaren zereginetan ere jarraitzea, hurrengo hauteskundeetan
Jagon sailburu berria izendatu arte.
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   3. Nafarroako ordezkaritzaren arduretan jarraitzea, hurrengo arauzko ordezkaria izendatu arte, datorren urteko barne-jardunaldietan.
b) Bestalde, Patxi Salaberri euskaltzain osoarekin mintzatu ondoren, proposamen hau egiten du zuzendaritzak:
   1. Onomastika batzordeburu gisa Patxi Salaberri euskaltzain osoa izendatzea,
horretarako batzordearen kide eginez, Barne-erregelen 66.4 artikuluaren
arabera, datorren urteko barne-jardunaldietan hurrengo arauzko izendapenak egin arte.
   2. ECO egitasmoaren burua Patxi Salaberri euskaltzain osoa izendatzea, Barne-erregelen 66.4. artikuluaren arabera, datorren urteko barne-jardunaldietan hurrengo arauzko izendapenak egin arte.
b) atalean jasotako proposamenak ontzat eman dituzte euskaltzainek.
6.2. Ezohiko Osoko bilkura baterako deialdia egiteko eskabidea. 2012ko
abuztuaren 31ko dataz, M. Azkarate, P. Goenaga, M. L. Oñederra, P. Salaburu eta
I. Sarasola euskaltzainek sinaturik, Euskaltzaindiak Adierazpena izenburua daraman
gutun bat jaso zuen, Osoko bilkuraren bilera berezi bat egitea eskatuz. Egun batzuk
geroago J. L. Lizundiak, B. Oihartzabalek eta X. Videgainek ere berretsi zuten eskari hori. Zuzendaritzak abuztuaren bukaerako gutuna jaso, aintzat hartu eta,
Arautegia kontuan hartuz, besteak beste, Ohiz kanpoko Osoko bilkura horretako
aztergaia(k) proposatzeko eskaria egin zuen. 2012ko irailaren 14ko dataz, ostera, P.
Salaburuk hasierako bost eskatzaileen izenean, beste eskutitz bat bidali zuen, protestaka bilkura berezi hori berehalakoan deitzen ez zelako.
Euskaltzain horien izenean P. Goenagak goian aipaturiko eskutitz bien testuak
irakurri ditu. Euskaltzainburuak zuzendaritzak euskaltzain horien adierazpenari
emandako erantzuna irakurri du, Barne-erregelek ohiz kanpoko bileretarako xedatzen dutena xeheki bete dela azpimarratuz, normala izaten baita, bilera baterako
deia egiten denean, berau ohikoa zein ohiz kanpokoa izan, bertan tratatu behar
diren puntu zehatzak aurretik biltzarkideei jakinaraztea. Era berean, A. Urrutiak
Zuzendaritzaren konpromisoa gogorarazi du: Euskaltzaindiari etorkizunerako irtenbide duina eskaintzea, eta kontuen berri zehatzak aldiro ematea. Era berean, jakinarazi du Zuzendaritzak Ohiz kanpoko Osoko bilkurarako bilera-deia egitea erabaki duela urriaren 19rako.
J. L. Lizundiak ere bere eskabidea irakurri du, datorren urteko aurrekontuak
aztertzeari beharrezko deritzola esanez. Gainera, bere eskabidea soilik berea dela
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adierazi du, besteen puntu batzuekin ere batera etorri arren. A. Urrutiak erantzun
dio, datorren urterako aurreikusten duen larritasun hori ea zertan oinarritzen duen,
oraindik etorkizuna nolakoa izango den ez baitago jakiterik.
P. Goenagak adierazi du eskaturiko bilera bertan kontuak tratatzeko pentsatua
zutela, hots 2013rako aurrekontuei buruz gogoeta egiteko, baina oraingo egoera
honetan agian sinatzaileek bilerara ez direla joango.
P. Zabaletak esan du ea eskaturiko bilera horretara bost euskaltzain horiek joango ote diren argitzeko, ezezko kasuan bilkura bertan behera utzi beharko litzatekeelako. Era berean, galdera bera egin die X. Videgain eta B. Oihartzabal euskaltzainei,
ea bere horretan mantentzen al duten beren eskaria. X. Videgainek erantzun du
berek ere beste bostekin bilera egiteko eskaria berresten dutela, puntu batzuekin
bat etorri ez arren.
J. L. Lizundiak esan du aurrekontuei buruz eskaturiko bilkura, aurreratu izan
dela, baina, bere ustez, edonola ere, gaur ez dela horretarako unea, eta bilkura berezia egin behar dela uste du.
Eztabaida leuntzeko bidean, M. Azkaratek esan du, agian, sinatzaileen asmoak
ez direla ongi interpretatu, eta testuaren idazkera beharbada ez dela oso ona izan.
Akademiaren ekonomiaren egoera larria dela eta, A. Urrutiak gogorarazi du
Zuzendaritzak gai horretaz etengabeko informazioa eman duela, eta hor defizitik ez
dela inondik ageri. Berorri dagokionez, M. Azkaratek Zuzendaritzaren eskariz kudeatzaileak aldiro emandako diru-informazioa beti zehatza eta zuzena izan dela
baieztatu du.
P. Zabaletak berriro galdetu du eskaturiko bilera hori mantenduko den ala ez.
Bestalde, bost euskaltzainen adierazpenean esaten diren gauzekin ez dago konforme
eta dokumentuak, bere ustez, irain egiten dio Euskaltzaindiaren duintasunari. Izan
ere, Osoko bilkurari dagokio erabakimena diru-banaketak egiteko eta irizpideak
emateko orduan, eta ez beste inori.
P. Goenagak esan du eskaturiko bilerara joatea ala ez, eskatzaileek iragarritako
ezezkoa aztertuko dutela.
Diru-egoera dela eta, Iparraldeari dagokionez, Tx. Peillenek Euskararen Erakunde Publikoaren eta Euskaltzaindiaren arteko urteko akordioa zergatik ez den
oraindik sinatu galdetu du. Euskaltzainburuak akordio hori urrian sinatuko dela
erantzun dio.
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6.3. Bestelakoak:
6.3.1. Ageriko bilkuren agiriak aurkeztu. Erramun Osa Idazkariordeak, Bilbon 2012ko urtarrilaren 27an Jose Antonio Arana Martija, Vahan Sarkisian, Xabier Gereño eta Fernando Mendizabalen hilberri-txostenak irakurtzeko, eta Donostian 2012ko otsailaren 24an «Hitz-ordena, erabilera estrategikoa» aztertzeko
Euskaltzaindiak Luis Villasante Euskararen Ikergunean egindako Ageriko bilkuren
bilera-agiriak banatu ditu. Oharrak urriaren 15erako bidali beharko dira.
6.3.2. Langile baten erretiroa. Euskaltzaindiko Bibliotekako. Nerea Altuna
Azkue Bibliotekako langilearen ordezkatze prozesuari buruzko xehetasunak eman
ditu kudeatzaileak. Uda aurretik, deialdia egin eta hautaketa prozesuari hasiera
eman zitzaion. Irailean, aukeraketa prozesua amaitu da. Hautaketa prozesuan parte hartu dutenek aho batez erabaki dute Anton Ugarte dela pertsonarik egokiena
Bibliotekako lanpostua betetzeko, ondorioz, urriaren 1etik aurrera lanean has dadin, ordezkatze kontratua proposatu zaio. Amaitzeko, kudeatzaileak Anton Ugarteren curriculum vitaea irakurri du.
6.3.3. Nafarroako Gobernuaren laguntza. Paskual Rekalde, Corpus batzordeko eta Euskalkien lantaldeko kideak lanean jardungo du Euskaltzaindian, Nafarroako Gobernuak Akademiari emango dion laguntzari esker, indarrean dagoen g)
atalaren arabera. Horiek horrela, urte akaburako, bi eginkizun finkatu dira; batetik,
Euskalkien lantaldean landutako hiztegia bizkortzea, ondoren, Hiztegi Batuko lanetan kontuan har dadin; bestetik, Corpus batzordea eta Euskalkien lantaldean
koordinatzea eta dinamizatzea.
6.3.4. Liburuak eta aurkezpenak
6.3.4.1. Euskararen Herri Hizkeren Atlasa, IV. liburukia, aurkeztu da 12:00etan,
Kondestablearen Jauregian, Ageriko bilkuran. Liburu hau urriko Osoko bilkuraren
ondoren emango zaie euskaltzainei.
6.3.4.2. Euskaltzaindiaren Hiztegiaren aurkezpena. Era berean, Bilboko egoitzan
urriaren 3an, goizeko 11:00etan Euskaltzaindiaren Hiztegia aurkeztuko dela iragarri
du euskaltzainburuak. Hiztegia hurrengo Osoko bilkuraren ondoren emango zaie,
hala nahi duten euskaltzainei.
6.3.4.3. Aita Manuel Larramendiren Hiztegi Hirueleduna. Euskadiko Kutxaren
kortesiaz, Aita Manuel Larramendiren 1745eko Hiztegi Hirueleduna-ren faksimilea
banatuko da euskaltzainen artean. Osoko bilkuraren ondoren egitekoa den bazka-
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riaren ondoren, eskuratu ahal izango dute hiztegi hori euskaltzainek Euskadiko
Kutxaren ordezkarien eskutik.
6.4. Hurrengo bilkurak. Datorren hileko bilkurak direla eta, honako hauek
iragarri dira:
a) Urriaren 5ean, Nafarroa Oinez dela eta, Ageriko bilkura egingo da San Fermin Ikastolan (Zizur Txikia, Iruñe ondoan). Era berean, Zuzendaritza eta
Sustapen batzordea ere bilduko dira. Egitaraua banatu zaie euskaltzainei.
b) Urriaren 18an, Bilbon, egoitzan, barrengo Osoko bilkura berezia, arratsaldeko 16:30ean, Euskaltzaindiaren Zuzendaritza hautatzeko.
c) Urriaren 18an, Bilbon, egoitzan, 17:30ean, Osoko bilkura.
d) Urriaren 19an, Bilbon, egoitzan, 10:00etan, ohiz kanpoko Osoko bilkura
gai-ordena honekin: «2013ko zereginak zehazteko: aurrekontuak».
7. Azken ordukoak
7.1. J. L. Lizundiaren idazkiak. Amaieran, J. L. Lizundiak idazki pare bat irakurtzeko eskabidea egin du. Baiezkoa jasota, lehen idazkia irakurri du osorik, baina,
bigarrenaren lerrokada bat irakurri izan du soil-soilik, artean A. Urrutiak kontsiderazio batzuk egin dizkiolako. Idatziotan, besteak beste, bere ustez, aspaldian pairatzen dituen erasoen aurrean indefentsio-egoera larrian aurkitzen dela eta tratu txarra jaso duela salatzen du, batez ere Euskaltzaindiko idazkaritzaren aldetik.
Idazkariak bere kontra darabilen jokaera gaiztoa ere azpimarratu du eta uztaileko
Osoko bilkurako bilera-agiria dela eta, bere protesta azaldu dadin eskatu du, bertan
Zuzendaritzaren testua, bere horretan, ez delako jaso. Hori esan ondoren, gai hau
bukatutzat eman du euskaltzainburuak.
Eta besterik ez dela, bilera 14:15 direnean amaitutzat eman da.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Iruñean, 2012ko irailaren 28an, 12:00etan, Kondestablearen Jauregian, Euskararen Herri Hizkeren Atlasa IV argitalpena aurkezteko, Ageriko bilkura egin du
Euskaltzaindiak.
Bildu direnak:
Euskaltzain osoak: Andres Urrutia euskaltzainburua, Xabier Kintana idazkaria,
Andoni Sagarna Iker sailburua, Andres Iñigo Jagon sailburua, Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita, Miren Azkarate, Jean-Baptiste Coyos, Patxi Goenaga, Jean Haritschelhar, Joseba Lakarra, Jose Luis Lizundia, Txomin Peillen, Patxi Salaberri,
Ana Toledo, Patxi Uribarren, Xarles Videgain, Patxi Zabaleta eta Mikel Zalbide.
Ohorezko euskaltzainak: Koldo Artola.
Euskaltzain urgazleak: Mikel Bujanda, Patxi Iñigo, Paskual Rekalde eta Juan
Jose Zubiri.
Erramun Osa idazkariordea eta Joseba Zabaleta kudeatzailea.
Euskaltzaindiko langileak: Gema Insausti.
Hedabideen aurrean egin den agerraldian, hitza hartu dute ondoko hauek: Andres Urrutia euskaltzainburuak; Maximino Gómez Euskarabidearen zuzendari-kudeatzaileak; Xabier Egibar Euskadiko Kutxako Negozio Garapenaren Arloko zuzendariak; Adolfo Arejita EHHAren zuzendari akademikoak; eta, Xarles Videgain
EHHAren arduradun teknikoak.
Euskaltzainburuak poza adierazi du laurogeiko hamarkadan hasitako egitasmoak
fruitu berri bat eman duelako. Horiek horrela, gogora ekarri ditu garai bateko hiz-
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tunek eman zituzten lekukotasunak, egitasmo honen oinarri bilakatu direnak.
Haietako gehienak zendu badira ere, egitasmo honen bidez, beraien ahotsa eta
ekarria ondorengo belaunaldietarako gordetzea lortu du Euskaltzaindiak. Sasoi bateko mintzajarduna osatzen duen Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren bidez, bene-benetako altxorra dauka, beraz, Euskaltzaindiak. Era berean, orain arte egitasmoa garatzen ibili diren pertsona guztiak gogora ekarri ditu. Inguruabar horretan,
Euskararen Akademiak datozen urteetan orain arteko lanari jarraipena emateko
daukan konpromiso irmoa ere azpimarratu du.
Erakunde eta herri-aginteen arteko lankidetza ere izan ditu hizpide, halako egitasmo bati horrenbeste urtetan eustea ezinezkoa izango zelako, haien partaidetza
tartean gertatu izan ez balitz. Inguruabar horretan, bereziki goraipatu du Euskadiko
Kutxaren esku-hartzea. Izan ere, Euskadiko Kutxa izan baita orain arte argitaratu
diren liburuak plazaratzea ahalbidetu duena.
Maximino Gómez Euskarabidearen zuzendari-kudeatzaileak eta Xabier Egibar
Euskadiko Kutxako Negozio Garapenaren Arloko zuzendariak beren poza adierazi
dute, baita lanaren garrantzia azpimarratu ere.
Adolfo Arejitak eta Xarles Videgainek eman dituzte egitasmoari buruzko zehaztasunak. Hasteko, proiektu honen ezaugarriak azaldu dituzte.
Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitasmoa egingo zela erabaki ondoren,
1984an prestatze lanak egiten hasi ziren. Hala, galdeketa puntuen sarea, galde-sorta eta lan metodologia finkatu ziren. Galde-sorta horrek hizkuntzaren datu guztiak
biltzen ditu: lexikoa, fonetika, morfologia eta sintaxia. Datuak biltzeko, Euskal Herri osoko 145 herri hautatu ziren:
– Euskal Autonomia Erkidegoan: Araban herri 1, Bizkaian 36 eta Gipuzkoan 36.
– Nafarroako Foru Erkidegoan: 27 herri.
– Ipar Euskal Herrian: Lapurdin 15, Nafarroa Beherean 18 eta Zuberoan 12.
1987an hasi zen Euskaltzaindia inkestak egiten, 1992an amaitu arte. Inkesta-leku bakoitzean 2.857 itaun egin ziren: 2.163 lexikoaz, 595 morfologiaz (335 izen
morfologiaz eta 260 aditz morfologiaz), 62 sintaxiaz eta 37 fonetika sintaktikoaz.
145 herri horietan eginiko inkestekin 2.400 zinta grabatu ziren. Euskaltzaindiak
bildurik dituen grabazioak 5.000 ordutik gorakoak dira. Inkestatuak izateko adineko pertsonak aukeratu ziren, sortzez eta familiaz tokian tokikoak, bai eta herritik
kanpoan gutxi ibiliak ere.
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Galderak egitean bide bat baino gehiago erabili izan zuten inkestagileek. Batzuetan ikonoak erabili zituzten, beste batzuetan egoeren deskribapenak egin zituzten.
Inkestagileak saiatu ziren erantzunak mugagabean (izen eta izenondoen kasuan)
edo partizipio burutuaren forman (aditzen kasuan) jasotzen. Adibidez, erantzun
gisa izen bat artikuluarekin bildu ondoan, lekukoari izen bera zenbatzaile batekin
emateko eskatzen zitzaion, hitza era mugagabean ere jaso ahal izateko.
Jakite pasiboa neurtzeko erantzun proposatuak bildu ziren. Erantzuna lortu ostean, kontra-galdeketa deitu izan dena egiten zuten EHHAko inkestagileek. Horretarako berriemailearen zuzeneko erantzunak bildu ondoren, inkestagileek batzuetan beste erantzun batzuk ere proposatzen zizkien, ikusteko hauek ere ba ote
zekizkiten eta nondik. Guztira, 320 pertsonaren ahotsak grabatu ziren. Informazio
honen guztiaren eskuzko transkribaketak 725 erantzun-koadernotan (herriko 5)
bildu dira. Erantzun-koaderno hauek digitalizaturik daude eta CD-ROMetan gorde
dira, paperezko bertsioaz gain.
Lexikoari dagokion galde-sorta da luzeena. Bera osatzerakoan, Euskal Herriko
egoera geografikoa gogoan hartu zen, bai eta ohiko lan jarduerak ere (artzaintza,
abeltzaintza, zurgintza, nekazaritza, burdingintza, arrantza...). Hizkuntza atlasetan
lexikoari buruzko galderek alderdi etnografikoa dute askotan, haietan maiz ohiko
teknikei, jakintzei eta ikuspegiei dagozkien xehetasunak biltzen dira. EHHAko sail
horretako galde-sorta Europako beste herrietan eta bereziki inguru hurbilekoetan,
egindako hizkuntza atlasak gogoan izanik moldatu da, eta lan haietako erreferentziak agertzen dira galderen izenburuetan.
Lexiko itaun gehienak, inkesta leku guztietan galdetzeko pentsaturik daude.
Haietaz kanpo badira beste batzuk ere, galdera bereziak deituak, leku jakin zenbaitetan baizik egin ez direnak, toki horietako egoerari edo jardunbide berezi batzuei
baitagozkie oroz gainetik: adibidez, itsas arrainen izenez egindako galdera gehienak
itsas portuetan besterik ez dira egin, eta ahateez egindakoak, ahate hazkuntza egin
ohi den herrietan baino ez.
Morfologiari eta, oro har, gramatikari dagozkien galderak ez dira ohikoak hizkuntza atlasetan, baina gero eta leku handiagoa ematen zaie gaur egungo lanetan.
Bonaparteren lanak kontuan izanik, badakigu euskararen dialektologian toki garrantzitsua izan dutela. Sail horretako itaunak, noski, euskararen arabera pentsatuak izan dira. Sintaxiari dagokionez, galdera gutxiago da, baita fonetika sintaktikoaren kasuan ere.
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Laugarren liburu honek egiten duen ekarpen zehatzari dagokionez, obrak bi eremuren inguruan kontzeptu ugari biltzen eta lantzen ditu: etxe-abereak eta etxea
bera. Hala, liburukiaren lehen partea hainbat etxe-abereri eskainia dago eta bigarren partea, batez ere, etxearen esparruari dagokio. Ondorioz, liburuki honek 260
galderaren erantzunak biltzen ditu, inkesta osoaren 2.857 galderetarik, inkestaren
27tik 35era bitarteko gaietakoak, hain zuzen.
Liburuaren lehenbiziko zatiak, hots, etxe-abereei eskainiriko zatian, txerriaren
gaiak arlo zabala hartzen du, abere hau garai bateko gizartean goren mailako elikagaia izan zelako. Horiek horrela, txerriaren izenak, zenbait fenomeno biologiko edo
naturako, txerria dagoen lekua, txerri-hiltze prozesua, txerriaren barruko parte ezagunenak, elikagaiak, eta abar jaso dira. Etxeko hegaztiei dagokienez, aldiz, oilo-oilarren izenak –parte biologikoak, prozesu biologikoak, ekoizpenak,...–, antzara,
ahate, uso eta beste jaso dira. Atal honekin amaitzeko, etxe-abere txikien artean,
munta gutxiagoko batzuen ondoan (untxia), txakurrek eta katuek, eta baita ere
erleek toki handia hartzen dute. Azkenik, abereetan ar-emeen izen generikoak ere
biltzen dira Atlasean.
Liburukiaren bigarren partean, batez ere, etxearen esparruari dagozkionak jaso
dira: populatze-mota diferenteak –herria, eliz inguruko etxe-multzoa, auzoa eta baserria–, etxe edo eraikuntza motak, biztanleen jabetza-mailak, etxearen parte nagusiak –etxegintzako prozesuak, materialak, etxearen estalkiak, kalteak eta berriztatze
lanak edota egitura nagusiaren osagaiak–, etxearen barruko banaketa, etxe barruko
altzariak eta, etxearen erdigunearekin, sukaldearekin loturiko prozesuak ere.
Amaitzeko, A. Urrutia euskaltzainburuak hitza hartu du, egitasmoak bere garabidean izan duen bilakaera oparoa izan du berriz hizpide eta aurrerantzean ere
fruituak emango dituela ziurtatu du. Era berean, ekitaldira hurreratu diren guzti
-guztiei ere eskerrak eman dizkie. Ondoren, ekitaldia bukatutzat eman du eguerdiko 12:45ean.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Zizur Txikian, 2012ko urriaren 5ean, arratsaldeko 18:00etan, San Fermin Ikastolako areto nagusian, Nafarroa Oinez 2012 dela eta, antolatutako ekitaldien barruan, Ageriko bilkura egin du Euskaltzaindiak.
Bildu direnak:
Euskaltzain osoak: Andres Urrutia euskaltzainburua, Xabier Kintana idazkaria,
Andres Iñigo Jagon sailburua, Patxi Salaberri, Patxi Uribarren eta Patxi Zabaleta.
Euskaltzain urgazleak: Mikel Bujanda, Aingeru Epaltza, Paula Kasares, Paskual
Rekalde eta Juan Jose Zubiri.
Patxi Juaristi Sustapen batzordeko kidea.
Erramun Osa idazkariordea.
Gema Insausti Euskaltzaindiko langilea.
Nafarroa Oinez 2012 dela eta, zenbait bilkura egin ditu Euskaltzaindiak egun
osoan zehar, Zizur Txikiko San Fermin Ikastolan. Goizean, Euskaltzaindiko Zuzendaritza bildu da. Zuzendaritzaren bilkurak, eguerdian, etena egin du, ikastolako
hainbat gela bisitatzeko eta Ikastolako presidentearen eta zuzendariaren aho-ezpainetatik dituzten asmoen berri ere izan du. Arratsaldean, berriz, Sustapen batzordea
bildu da. Ondoren, Ageriko bilkurari hasiera eman zaio San Fermin areto nagusian.
Bilkurari Javier Barcos San Fermin Ikastolako presidenteak eman dio hasiera.
Honek, esker ona adierazi die hurreratu diren guzti-guztiei, ikastolaren izenean,
bereziki Euskaltzaindia eta Ikastolako hezkuntza-erkidegoa aipatu ditu. Era berean,
Nafarroa Oinez dela eta, urte osoan zehar eginiko ahalegina ere goraipatu du. On-
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doren, San Fermin Ikastolako abesbatzak eta Zangozako Nora abesbatzak elkarrekin hiru kanta abestu dituzte.
Kantuen ondoren, Pilar Vicente ikastolako zuzendariak hartu du hitza. Honek,
Euskaltzaindiaren jarduna izan du mintzagai, besteak beste. «Euskal Herriko hainbat tokitan ikastolak martxan jartzen ari zirenean, Euskaltzaindiak garrantzi handiko erabakia hartu zuen: euskara arautu, batu egin zuen», adierazi du zuzendariak.
Era berean, Zizur Txikiko ikastola «herritik eta herrirako sorturiko ikastola» bezala
definitu du P. Vicentek, eskolaren sorrera gogoratzerakoan. Halaber, bere joera
berritzailea ere azpimarratu du, euskal hizkuntzan oinarrituriko ereduagatik, hasieratik mantendutako eredu pedagogiko modernoagatik eta pisu nagusia izan duten
guraso kooperatiben sisteman oinarritutako zuzendaritzagatik.
Etorkizunari begira, zuzendariak erronka batzuk aipatu ditu, besteak beste, materialaren nahiz informazio eta komunikazio teknologien sorkuntza, I+G+i prozesuan sakontzea eta hezkuntza gaitasunak definitzea eta lantzea.
Ikastolako zuzendariaren ondoren, Paula Kasares euskaltzain urgazle eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasleak «Etxea eta ikastola elkarlanean: zeinek
zer haurrak euskaldun hazteko bidean» izenburua daraman hitzaldia eskaini du.
Hitzaldian zehar, familia eta ikastolaren arteko elkarlanaren garrantzia azpimarratu
du. Izan ere, haren hitzetan: «hizkuntza sozializazioaren ikuspegi teorikotik, haurrak euskaldun bilakatzeko prozesuan nekez bereiz daitezke etxea eta eskola, biak
batera ari baitira».
Familia eta ikastolaren arteko erlazioaz ez ezik, P. Kasaresek guraso eta ikasleen,
eta ikasleek beren artean ezartzen dituzten elkar eraginei erreparatu die, bere iritziz
«haurrak euskaldun hazteko prozesua ulertzeko ikusmolde elkar eragilea, dinamikoa
eta malgua» behar baita. «Ohiko ikusmolde soziolinguistikoan hizkuntza transmisioaren bidean haurrak goitik beheiti heldu zaien eragin baten hartzaile hutsak ditugu, eta haurren eragintzari gutxitan erreparatu zaio», gaineratu du P. Kasaresek.
Segidan, San Fermin Ikastolako abesbatzak eta Zangozako Nora abesbatzak hiru
kanta abestu dituzte elkarrekin, hizkuntza desberdinetan.
Ekitaldia amaitzeko, Andres Urrutia euskaltzainburuak hitza hartu du. Euskararen Akademiak egunean zehar eginiko lan mardula izan du aipagai. Era berean,
Iikastolen eta Euskaltzaindiaren arteko harremanez ere hitz egin du. San Fermin
iIkastolako presidenteari eta zuzendariari berriki argitaraturiko Euskaltzaindiaren
Hiztegiaren ale bat eman die opari. Liburu honen aurrealdean, ekitaldian egon di-
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ren euskaltzain oso guzti-guztiek izenpetu dute. Ikastolako arduradunek hunkiturik
eskertu dute euskaltzainburuak emaniko oparia.
A. Urrutiak mintzaldiari amaiera eman dio gurasoek haien seme-alabei euskara
transmititzeko erakutsi duten borondatea eskertuz eta, zailtasunak zailtasun, Euskaltzaindia alboan izango dutela azpimarratu du.
Ondoren, ekitaldian egon diren guztiak zutitu dira eta Agur Jaunak kantatu
dute, bilkurari amaiera emanez iluntzeko 19:30ean.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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2012ko urriaren 18an, 16:30ean, euskaltzainburua eta Zuzendaritzako gainerako karguak hautatuak izan dira.
Hautaketa-mahaia honela eratu da:
buru, euskaltzain izendatu zaharrena
izanik, Jean Haritschelhar jauna, eta
idazkari, aldiz, Jean-Baptiste Coyos,
berau azkenik sartutako euskaltzaina
baita.
Hauek dira batzarrean izan diren euskaltzainak:
Sagrario Aleman
Adolfo Arejita
Aurelia Arkotxa
Miren Azkarate
Jean-Baptiste Coyos
Jean-Louis Davant
Patxi Goenaga
Jean Haritschelhar
Andres Iñigo
Xabier Kintana
Joseba Lakarra
Jose Luis Lizundia
Miren Lourdes Oñederra

Txomin Peillen
Andoni Sagarna
Patxi Salaberri
Pello Salaburu
Ibon Sarasola
Ana Toledo
Joan Mari Torrealdai
Patxi Uribarren
Andres Urrutia
Xarles Videgain
Mikel Zalbide
Egintzaren hasieran etorri ez diren euskaltzainen ahalak hartu dira kontuan.
Jose Irazu «Bernardo Atxaga» jaunak
Andres Urrutia jaunari eman dio ahala
eta Patxi Zabaleta jaunak Andres Iñigo
jaunari.
Hori ageriko egin ondoren, Jean Haritschelhar mahaiburuak hartu du hitza, estatutuen arabera eginkizunak
izan beharreko nondik norakoak gogora ekarriz. Mahaiburuak kargu bakoitzerako dei bana egin du.
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Euskaltzainburua:
Urtearen bukaerara arte euskaltzainburu den Andres Urrutiak eskatu du hitza.
Bere burua aurkezten duela esan du, euskaltzainburuari dagozkion zereginetan jarraitzeko, eta hautatua izanez gero, hurrengo lau urteko epean Euskaltzaindian
burutu nahi lituzkeen egitasmoak azaldu ditu laburzki.
Botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak: 26
Hautagaiaren alde: 18
Zuriak: 08
Euskaltzainburuordea:
Urtearen bukaerara arte euskaltzainburuorde den Aurelia Aurkotxa andereak
bere burua ez duela aurkezten esan du eta Xarles Videgain jaunaren izena proposatu du. Horrek proposamena onartu du.
Bera bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak: 26
Hautagaiaren alde: 20
Zuriak: 06
Idazkaria:
Xabier Kintana jaunak bere burua aurkeztu du, Euskaltzaindiko zuzendaritza
-taldean idazkariari dagozkion zereginetan jarraitzeko.
Bera bakarrik aurkeztu delarik, botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak: 26
Hautagaiaren alde: 17
Zuriak: 09
Diruzaina:
Sagrario Aleman andereak bere burua aurkeztu du Euskaltzaindiko zuzendaritza
-taldean diruzainari dagozkion zereginetan aritzeko.
Bera bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak: 26
Hautagaiaren alde: 23
Zuriak: 03
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Iker sailburua:
Andoni Sagarna jaunak zeregin horretarako bere burua ez duela berriz aurkezten
eta Adolfo Arejita jaunaren izena proposatu du, Euskaltzaindiko zuzendaritza-taldean Iker sailburuaren zereginetan aritzeko. Horrek proposamena onartu du.
Bera bakarrik aurkeztu delarik, botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak: 26
Hautagaiaren alde: 23
Zuriak: 03
Jagon sailburua:
Andres Iñigo jaunak ere bere burua berriz ez duela aurkezten jakinarazi du, eta
Jean-Baptiste Coyos jaunaren izena proposatu du, Euskaltzaindiko zuzendaritza-taldean Jagon sailburuaren zereginetan aritzeko. Horrek proposamena onartu du.
Bera bakarrik aurkeztu delarik botoetara jota, honako emaitzak izan dira:
Boto-emaileak: 26
Hautagaiaren alde: 24
Zuriak: 02
Beraz, Zuzendaritza honela eraturik gelditu da: Euskaltzainburu, Andres Urrutia. Euskaltzainburuorde, Xarles Videgain. Idazkari, Xabier Kintana. Diruzain, Sagrario Aleman. Iker sailburu, Adolfo Arejita. Jagon sailburu, Jean-Baptiste Coyos.
Mahaiburuak eta gainerako euskaltzainek hautatu berriei zorionak eman dizkiete.
Batzar berezia 17:25 direnean amaitu da.
Jean Haritschelhar,
mahaiburua

Jean Baptiste Coyos,
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Arkotxa, Aurelia, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Aleman, Sagrario,
Arejita, Adolfo,
Azkarate, Miren,
Coyos, Jean-Baptiste,
Davant, Jean Louis,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Salaberri, Patxi,
Salaburu, Pello,
Sarasola, Ibon,
Toledo, Ana,
Uribarren, Patxi,
Videgain, Xarles, eta
Zalbide, Mikel euskaltzainak
Erramun Osa, idazkariordea eta
Joseba Zabaleta, kudeatzailea.

Ezin etorriak eta ahalak: Jose Irazu
«Bernardo Atxaga»k ahala A. Urrutiari; Jose Luis Lizundiak ahala Xarles
Videgaini (18:30etik aurrera); Joan
Mari Torrealdaik ahala Andoni Sagarnari; Patxi Zabaletak ahala Andres
Iñigori.
Batzarra arratsaldeko 5:30ean hasi da
Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak bertan direla.
Euskaltzainburuak hasiera eman dio
ohiko batzarrari.
1. Osoko bilkurako (2012/7/20) bilera-agiria onartzea, hala erabakiko
balitz. Hiru ohar jaso dira. P. Goenaga
euskaltzainak oharren bat egin ahal
den galdetu du. Ekarpenak egiteko
epea euskaltzainek berek ezarri zutela
erantzun zaio, eta beraz, iruzkinak finkaturiko epean egin behar zirela, besteak beste, puntu horren ingurukoak
batzarrean antolatzeko.
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Azkenean, bilera-agiria onartu da epearen barruan aurkeztutako hiru iruzkinak
txertatu ondoren.
2. Osoko bilkurako (2012-09-28) bilera-agiria onartzea, hala erabakiko balitz
Irailaren hogeita zortziko Osoko bilkurako bilera-agiria dela eta, P. Goenagak
galdegin du aurreko bilkuraren bilera-agiria euskaltzainei zergatik ez zaien lehenago bidali. Euskaltzainburuak erantzun dio, Idazkaritzan pilatu den lanagatik izan
dela. Dena den, arautegiak ez du zehazki esaten aktak noiz bidali behar diren. Halere, J. Haritschelharrek orain arteko ohitura aldez aurretik bidaltzea izan dela esan
du eta, bere ustez komeniko litzatekeela aurrerantzean ere orain arteko usadioari
atxikitzea.
J. L. Lizundia eta M. L. Oñederra ere bat etorri dira. Euskaltzainburuak eskari
hori kontuan hartuko dela erantzun du.
2012ko irailaren 28ko bilera-agiria dela eta, oharrak abenduaren 3rako igortzea
erabaki da.
2. Exonomastika
2.1. Exotoponimo-zerrendan egin beharreko azken aldaketak eta gehitzeak:
ekarpenak aztertu eta onartu, hala erabakiko balitz. J. L. Lizundiak aurkeztu du,
eta egindako txostenaren arabera helduriko oharrei erantzun die.
Joan zen batzarrean toponimiako azken aldaketa eta gehitzeez banatu zen proposamenari Mikel Zalbidek, J. Haritschelharrek eta P. Zabaletak Benguelako itsaslasterraren ordez Bengelako itsaslasterra arautzea proposatu dute. Era horretako toponimo euskaraz tradizio gabeetan, ez dela grafia aldatu erantzun zaie, Languedoc,
Périgueux, Guernesey edo Perdiguero mendia kasuetan bezalaxe.
Bestetik, A. Urrutiak, Ondarroan Rokal itsasgunea euskaraz erabilia dela aipatu
du. Exonimo hori ingelesa da eta Rockall izeneko uhartetik datorrela erantzun
zaio, eta, dituen aldaketa txikiengatik hola uztea komeni dela.
Era berean, Tx. Peillenek Grankanton izeneko tokia kostaldea ote den galderari, argitasunak eman zaizkio. Haizkibel mendiko harearrizko haitz gune bat da,
haizeak eta euriek era bitxian zulatua.
J. Lakarrak, halaber Kamtxatka toponimoaren m letraren ordez n jartzea egokiagoa ez ote litzatekeen galdetu du, aski toponimo handia baita. Orain Kamtxatkako
itsaslasterra talasonimoa arautzea proposatu da, baina gogoratu da Kamtxatka
(Kamtxatkako penintsula) 159. arauan jada 2010ean onartua zela, espainol, frantses,
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ingeles eta aleman ereduei jarraiki, guztietan m grafia erabiltzen da eta. Egia da
urruneko toponimo batzuetan kontsonante-multzo arrotzak gertatzen direla, baina
orain arte horiek errespetatzea erabaki da, Georgiako Mtkvari ibaia edo Mtskheta
hiriaren kasuan bezala. Holako kasuetan eta, oharrak jaso eta horiekin txosten bat
osatu da, euskaltzainen artean banatua.
Azalpenak entzun ondoren, Exonomastika batzordean eginiko proposamena
bere horretan onartzea erabaki da.
2.2. «Astronimia (I) Planeten eta planeta nanoen izenak» aurkeztea. Proposamen hau banatzean, J. L. Lizundiak gogorarazi du jada Exonomastika batzordeak
gure planetako kontinente, uharte, ozeano eta itsaso guztietako estatu eta herrialde
nagusien leku garrantzitsuenen izenak aztertu eta Osoko batzarrera ekarri dituela.
Era berean, orain arteko geografia-izen onartuen zerrenda ahalik eta lasterren argitara dadin, A. Mujikarekin batera lanean aritzeko duen asmoa iragarri du. Ondoren, Exonomastika batzordea berriztatzen denean, batzordean jarraitzeko asmorik
ez duela ere gaineratu du. Horiek horrela, eskerrak eman dizkie urteetan batzordekide izan dituen guzti-guztiei. Inguruabar horretan, gutun bat ere irakurtzen hasi
da, baina, amaitu gabe, azkenean batzarlekutik alde egin du, eskutitz hori X. Videgaini irakurtzen amaitzeko eskatuz. X. Videgainek holaxe egin du.
X. Kintanak, Osoko batzarrera exonomastika batzordetik ekarririko material
berriak aurkeztu ditu. Badira oraindik aztertu beharreko beste arlo batzuk ere, baina gaurkoan arlo berezi bati ekingo zaio: Astronimiari, hau da, Lurretik kanpoko
gorputz-izen propioen azterketari.
Mahairatzen den astronimia arloko lehen zerrenda hau, eguzkiaren inguruko
planetei eta planeta nanoen izenei dagokie, eta horiek aukeratzeko erabili diren
iturri eta irizpideak aipatu ditu: orain arteko euskal tradizioa, literaturan izandako
lekukotasunak eta nazioarteko erabilera, hain zuzen ere. Izen horiek mitologia klasikoarekin eta beste toki batzuetako sineskerekin daukaten lotura ere gogorarazi
du, eta hitz horiek transkribatzeko moduaz ere mintzatu da.
Tx. Peillenek izen horietako batzuek, Martek kasu, espainolarekiko mendetasun
handiegia erakusten dutela ohartarazi du, eta nazioarteko ereduei gehiago jarraiki
beharko litzaiekeela uste du. I. Sarasolak erantzun dio izen batzuk espainolkeriak
direlako salaketa ez dela bidezkoa, Marte, adibidez, eta ez Mars, Iparraldeko seme
zen Joanes Etxeberri Sarakoak berak zerabilen eta.
Astronimiari buruzko oharrak abenduaren 3rako igortzea erabaki da.
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3. Euskaltzain urgazleak hautatzeko irizpideak, eztabaidari jarraipena eman
eta irizpideak onartu, hala erabakiko balitz
Aurreko Osoko bilkuran Iruñean hasiriko gai honi berriro heldurik, euskaltzainburuak hitza P. Uribarreni eman dio. Beronek esan du P. Zabaletak aurreko bilkuran proposatutakoa oinarritzat hartu beharko litzatekeela, puntuak banan bana
harturik.
P. Goenagak ez dakusa garbi irizpide-proposamenarekin zer egin behar den. J.
Lakarrak, hautagaiak hautatzeko eraz, arauak bete daitezela eskatu du, ez baita besterik behar, beraren ustez. Hortaz, batzordeak ez luke bestelakorik aurkeztu behar.
Hautagaien merezimenduak aipatu bai, baina proposatu, euskaltzainek egin behar
lituzkete. Konforme dago, bestalde, P. Zabaletaren proposamenarekin. Era berean
hautagaiak, blokeka ez, baizik eta banaka hautatu behar direla pentsatzen du.
A. Urrutiak, esandako irizpideak laburbiltzeko, hau adierazi du: proposamenak
egitean, batetik, batzordeetako kideak eduki beharko liratekeela kontuan eta, bigarrenik kultur arlokako beste zerrenda bat. Hortaz, abendu-urtarriletan, batzordeetako buruei kontsulta egitea egokia litzatekeela pentsatzen du, hortik kopuru
bat proposatzeko, eta beste kopuru bat kultur mundutik aterata, herrialde-eskualdeak ere kontuan izanda.
Kopuruari dagokionez, azkenean 25 bat lagun izenda litezkeela esan du. Baina
gogoratu ere egin du zenbat eta izendapenen kopurua handiago izan, emaitza, jendearen begien aurrean, are baliogabetuagorik agertuko litzatekeela. Agian irizpide
mistoren bat beharko litzateke, batzordeburuei dei eginez, nork bere proposamenak
egin ditzan.
I. Sarasolak ea une honetan Euskaltzaindiak zenbat urgazle dauzkan galdetu du.
Erantzun zaionez, 119 dira.
Horrekin batera beste puntu bat ere plazaratu da, urgazle emerituena. Horretaz
J. Haritschelharrek eta X. Kintanak hitz egin dute eta, kasu batzuetarako, beste
euskaltzain-maila bat ez ote litzatekeen sortu behar galdetu dute.
A. Urrutiak nola jokatu beharko litzatekeen galdetu du, ondorioa kopuru orekatua izan dadin eta konparaketagatik elkarri irainik ez egiteko. J. Haritschelharrek
esan du batzordeetara etorririko pertsona berriak ez liratekeela sartu behar. P. Salaburu, batzordeetako buruei lehen proposamena egiteko aukera ematearen alde
dago, ondoren hautagaien kopurua kanpoko beste pertsona batzuekin osatzeko.
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P. Salaberrik proposamenak egiteko jardueran batzordeburuen egitekoaz argitasunak eskatu ditu, nork zer egin behar duen argi uzteko. Prozedura moduan, eta
batzordekideen artean gauzak zuhurtziaz egiteko, kontu hau soilik batzordeetako
euskaltzain osoekin tratatzea proposatu da.
Ondorioz, hemendik abendura arte, batzorde guztietako arduradunekin hitz egitea erabaki da, urgazle izateko merezimenduak zeintzuk izan daitezkeen jakiteko,
horrela datorren urtearen hasieran, horiek aukera egin eta deialdia egiteko. E. Osak
galdetu du ea batzordeetako buruei, soilik, ala lantalde eta egitasmoetako buruei
ere eskatu behar ote zaien proposamenak egitea.
Euskaltzainei gai honetaz hausnartzen segitzeko esan eta hurrengo Osoko bilkuran eztabaidarekin aurrera egitea erabaki da.
4. Eskuartekoak
4.1. Josu Arenaza euskaltzainaren heriotzaz. Josu Arenaza, Bizkaiko euskaltzain urgazlea, aurtengo irailaren 29an hil zela jakinarazi da. Euskaltzaindiaren izenean bere hileta-elizkizunetan X. Kintana izan zen. Zuzendaritzaren proposamenez
(2012-10-16) haren hilberri-txostena, Euskaltzaindiko idazkariak egingo du.
4.2. 2013. urteko egutegia aurkeztu. Behin-behineko egutegia aurkeztu du
idazkariordeak.
M. Zalbidek idazkariordeari eskerrak eman dizkio informazioagatik. Eta 2013.
urteko XVIII. Jagon jardunaldiko gaia oraindik erabaki gabe dagoela jakitean, gogoeta eta proposamen batzuk egin ditu. Bere ustez, Sebero Altube ezin utzizko
erreferentzia-gizona zen, baina eskuarki ez zaio merezi bezalako aitormenik egiten,
eta hizkuntza-soziologian egin zuen lan bikaina gogoratu du, hots, La vida del euskera
eta Más sobre la vida del euskera. Jagon jardunaldiak egitekotan, haren omenez lan
monografikoa edo jardunaldiak egitea proposatu du. Horretarako, lekurik egokiena
zein litzatekeen erabakitzean, euskaltzainburuak Bilbon, Gernikan edo Arrasaten
egin litezkeela iradoki du. M. Azkaratek, aldiz, Gernika hobetsi beharko litzatekeela
uste du, aurretik jada Arrasaten holakorik egin delako. Bestalde, gaiari dagokionez,
M. Azkaratek, jardunaldiotan, batez ere hizkuntzaren soziologiari ekin beharko litzaiokeela pentsatzen du.
A. Arejitak, jardunaldia S. Altuberen beste arloak jorratzeko baliatzea ere proposatu du. I. Sarasolak uste du egokiena M. Zalbideren bideari eustea dela, beste
arloak oraingoz utzita.
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M. L. Oñederrak gogorarazi du aurten, urriaren 11n, Koldo Mitxelenaren heriotzaren 25. urteurrena izan dela. A. Arkotxak, efemerideaz baliatuz, K. Mitxelenaren oroitzapenez omenaldi bat egitea komeniko litzatekeela gaineratu du.
Euskaltzainburuak oroitaraztea eskertu eta idatziz horri buruzko proposamenak
eskatu ditu.
Euskaltzaindiaren egutegia dela eta, ekarpenak jasotzeko aldia ireki da, gaurtik abenduaren 3ra arte, abenduaren 14ko Osoko bilkuran, hala erabakiz gero,
onartzeko.
4. 3. - Ageriko bilkuretako bilera-agiriak onartzea
4.3.1. Bilbon, 2012ko urtarrilaren 27an eginiko Ageriko bilkurako bilera-agiria (Hilberri-txostenak). Ez da oharrik jaso eta, beraz, onartu egin da.
4.3.2. Donostian, 2012ko otsailaren 24an eginiko Ageriko bilkurako bilera-agiria (Hitz-ordena, erabilera estrategikoa). Honetan ere ez da oharrik jaso,
eta beraz, ontzat eman da.
4.4. Banaturiko liburuak.
Euskaltzainen artean ondoko liburuok banatu dira:
a) Euskaren Herri Hizkeren Atlasaren IV.a. Liburu eta CD euskarrian.
b) Euskaltzaindiaren Hiztegia
c) Narrazioak eta olerkiak, 2011. R. M. Azkue sariketari dagozkionak.
4.5. Hitzarmenak
4.5.1. Baionako Udalarekin
Baionako Udalarekin lankidetzan jarduteko, 2012ko urriaren 23an, goizeko
11:00etan hitzarmen bat sinatuko du Euskaltzaindiak Baionako Udal Mediatekarekin. Ekitaldi berean E. Goyhenecheren Onomastique du Nord du Pays Basque liburuaren aurkezpena eginen du Xarles Videgain euskaltzainak. A. Arkotxak, ekitaldi horregatik, bere poza agertu du.
4.5.2. Deustuko Unibertsitatearekikoa
Era berean, Euskaltzaindiak beste hitzarmen bat sinatzeko asmoa du Bilbon
Deustuko Unibertsitatearekin azaroaren hamahiruan.
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4.6. Hurrengo bilkurak
4.6.1. Ohiz kanpoko Osoko bilkura. Bihar goizean 10:00etatik 14:00etara,
Euskaltzaindiaren egoitzan ohiz kanpoko Osoko bilkura egingo da, aztergai bakarrarekin: «2013ko zereginak zehazteko: aurrekontuak».
4.6.2. XVII. Jagon Jardunaldiak. Azaroaren 16an, ostirala, XVII. Jagon jardunaldiak eginen dira, Sustapen batzordearen eskutik, Baionan. Lekua: Université de
Pau et des Pays de l’Adour.
4.6.3.  Eusebio Erkiagaren mendeurrena. Bizkaiko euskaltzain oso izandako
Eusebio Erkiagaren mendeurrena dela eta, Akademiaren Literatura Ikerketa batzordeak jardunaldi bat egingo du azaroaren 30ean Deustuko Unibertsitatean,
10:00etatik 14:00etara.
4.6.4. Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren aurkezpena abenduaren hamaikan, Baionan. Lekua: Université de Pau et des Pays de l’Adour.
4.6.5. Abenduko Osoko batzarra. Euskaltzaindiaren hurrengo Osoko batzarra
abenduaren 14an egingo da, Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian.
5. Azken ordukoak
Hotelari eta afariari buruz zenbait argibide eman ditu idazkariordeak.
Eta besterik ez dela, bilera amaitutzat eman da, arratseko 19:30ean.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Donostian, 2012ko abenduaren 14an

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Arkotxa, Aurelia, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Sagarna, Andoni, Iker sailburua,
Iñigo, Andres, Jagon sailburua,
Aleman, Sagrario,
Azkarate, Miren,
Coyos, Jean-Baptiste,
Haritschelhar, Jean,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oihartzabal, Beñat,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Salaberri, Patxi,
Salaburu, Pello,
Sarasola, Ibon,
Toledo, Ana,
Uribarren, Patxi,
Videgain, Xarles, eta
Zalbide, Mikel
Erramun Osa, idazkariordea,
Joseba Zabaleta, kudeatzailea, eta
Alfontso Mujika,
zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: A. Arejitak
ahala X. Kintanari; P. Goenagak ahala
M. L. Oñederrari; J. Irazu «B. Atxaga»k
ahala A. Urrutiari; J. M. Torrealdaik
ahala A. Sagarnari; P. Zabaletak ahala
A. Iñigori.
Bilbotik Donostiara doan autopistan istripu bat izan denez gero, euskaltzainburua eta idazkaria berandu iritsi dira.
Horren ondorioz, batzarra goizeko
10:45ean hasi da, Donostiako Diputazioaren Jauregian, ezkerreko zutabean
ageri diren euskaltzainak bertan direla.
Hasieran euskaltzainburuak etorririko
euskaltzain guztiak agurtu ditu, ondoren batzarrari hasiera emateko.
1. Osoko Bilkurako (2012-09-28)
bilera-agiria onartzea, hala erabakiko
balitz. A. Urrutiak eta J. L. Lizundiak
ekarririko iruzkinak idazkariordeak
aurkeztu ditu. Ontzat eman dira. Ondorioz, 2012ko irailaren 28ko bileraagiria onartu da.
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2. Bilkura bereziko (2012-10-18) bilera-agiria onartzea, hala erabakiko balitz. Ez da oharrik egon, beraz, Bilkura bereziko 2012ko urriaren 18ko bilera-agiria
bere horretan onartu da.
3. Osoko bilkurako (2012-10-18) bilera-agiria onartzea, hala erabakiko balitz. Idazkerazko eta puntuaziozko oharrak jaso dira, eta idazkariordeak aurkeztu
ditu. Guztiak ontzat eman dira. Ondorioz, 2012ko urriaren 18ko Osoko bilkurako
bilera-agiria onartu da.
4. Ohiz kanpoko Osoko bilkurako (2012-10-19) bilera-agiria onartzea, hala
erabakiko balitz. A. Urrutiaren, B. Oihartzabalen eta M. L. Oñederraren oharrak
jaso dira. Era berean, idazkerazko eta puntuaziozko zenbait iruzkin ere jaso dira.
Guztiak aurkeztu ditu idazkariordeak. Denak onartu dira, beraz, Ohiz kanpoko
Osoko bilkurako 2012ko urriaren 19ko bilera-agiria onartu da.
5. Exonomastika:
5.1. Astronomia (I): planeten eta planeta nanoen izenak onartu, hala erabakiko balitz.
Aurreko Osoko bilkuran abenduaren hirua arteko aldia ireki zen, ekarpenaketa egin ahal izateko. Ez da oharrik etorri eta, beraz, zerrendako izenak ontzat eman
dira.
5.2. Astronomia (II): sateliteen izenak aurkeztu.
Hitza A. Mujikari eman zaio, eta euskaltzainei karpetan paperez banaturiko
txostenean izendegi hau osatzeko erabiliriko prozedura azaldu zaie, euskararen inguruko nazioarteko hizkuntza nagusietako ereduak kontuan izanda. Oinarriz, mitologia klasikoko pertsonaien izenak letraldatzeko, Euskaltzaindian erabakiriko
irizpideak berak erabili dira, koherentzia mantentzeko. Hizkuntza batzuetan agertzen diren kontraesan batzuk ere azpimarratu dira.
X. Kintanak zerrenda honetako hitzak, eguneroko hizkuntzan maiztasun handirik ukan ez arren, entziklopedia, testu-liburu, egunkari-aldizkari eta dibulgazioidazkietan duten garrantzia azpimarratu du. P. Uribarrenek izen horietatik, erabilienak behintzat, lehenbailehen argitaratzea komeniko litzatekeela esan du. Ondoren, oharrak bidaltzeko epea finkatu da, hona hemen: 2013ko urtarrilaren 14a.
6. puntua etenaren osterako utzi da.
6. Euskaltzaindiaren batzordeen, lantaldeen, egitasmoen eta zerbitzuen
2013. urteko planak aurkeztu eta onartu, hala erabakiko balitz.
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E. Osa idazkariordeak azaldu du, oraindik batzorde, lantalde, egitasmo eta
zerbitzu batzuek ez dituztela beren aurreikuspenen programak amaitu eta, horregatik, aurkezteko epea urtarrilerako luzatzea proposatu du. Ontzat eman da. Edonola ere, euskaltzainburuak programa horiek lehenbailehen behar ditugula gogorarazi du, herri-aginteei aurkeztu behar zaizkie eta.
Inguruabar horretan, J. L. Lizundia, 2012ko urriaren 19ko Ohiz kanpoko bilkuran adierazitakoaren arabera, egitasmo batzuk geroratzen direla ikustean kezkaturik
agertu da, besteak beste, Euskaltzaindiaren Historia proiektua geroraturik geratu
dela ikusten baitu. Hori ez duela onartzen esan du eta bere laguntzaile den Iasmina
Gorroñok Euskaltzaindian lanean segituko duen ala ez jakin nahi luke. A. Urrutiak
Euskaltzainditik inor ez dela kaleratuko adierazi du, hori izan baitzen urriaren hemeretziko bilkuran aurkezturiko txostenean jasorikoa. Era berean, egitasmoekin zer
egin erabaki aurretik, proiektuen zuzendariekin eta zerbitzu-emaileekin hitz egingo
dela esan du. Gainera, oraindik ezin esan daiteke zehazki zer egingo den, Euskaltzaindiak erakundeetatik zenbateko laguntza jasoko duen jakiterik izan ez duelako.
Puntu hau aztertu ondoren, Euskera agerkariaren 2011ko bi aleak aurkezteko
etena egin da. Ondorioz, Gipuzkoako Foru Jauregian dagoen Julio Urkixo gelara
hurreratu dira euskaltzainak. Aurkezpenean parte hartu dute: A. Urrutia euskaltzainburuak, J. Haritschelhar Literatura Ikerketa batzordeburuak eta S. Aleman
Sustapen batzordeburuak.
12:40 direnean Osoko bilkurari jarraipena eman zaio.
7. 2013. urteko egutegia onartzea
2012ko urriaren 18ko Osoko bilkuran 2013. urteko behin-behineko egutegia
aurkeztu zuen idazkariordeak. Ekarpenak egiteko abenduaren hirua arteko aldia
ireki zen. Ez da iruzkinik edo oharrik jaso. Ondorioz, 2013. urteko egutegia onartu
da. Hona hemen:
Urtarrilaren 25ean, Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian.
Osoko bilkura.
Ageriko bilkura (Hilberri-txostenak).
Otsailaren 22an, Bilbon, egoitzan.
Osoko bilkura.
Martxoaren 21-22an, Bilbon, egoitzan.
Osoko bilkura.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 169-257. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 250

13/12/13 09:02

Euskaltzaindia. Batzar agiriak

251

XVIII. Barne jardunaldiak, Bilbon, egoitzan.
Apirilaren 26an, Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian.
Osoko bilkura.
Maiatzaren 31n, Bilbon, egoitzan.
Osoko bilkura.
Ekainaren 28an, Gasteizen, Arabako Foru Aldundian.
Osoko bilkura.
Uztailaren 19an, Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian.
Osoko bilkura.
Irailaren 27an, Iruñean (lekua, zehazteko).
Osoko bilkura.
Urriaren 4an, Tuteran.
Ageriko bilkura (Nafarroa Oinez). Urrian ez da Osoko bilkurarik aurreikusi.
Azaroaren 15ean, Iruñean.
XVIII. Jagon jardunaldia.
Azaroaren 29an, Baionan.
Osoko bilkura. Arratsaldean Ageriko bilkura.
Abenduaren 20an (lekua, finkatzeko).
Osoko bilkura.
J. L. Lizundiak iradokizun bat egin du, Seber Altuberen heriotzaren berrogeita
hamargarren urteurrena dela eta, kontuan izateko lehenago ere, S. Altube eta L. L.
Bonaparteren omenez, halako omenaldiak egin zirela, berriz ere toki berean egin ez
daitezen. Era berean, Eusebio Maria Azkue jaio zela bigarren mendeurrena dela eta,
zerbait antolatu daitekeen galdetu du. E. Osak adierazi dio 2013. urtean L. L. Bonaparteren, Seber Altuberen eta Inazio Eizmendi Manterola Basarriren urteurrenak
lehenestea proposatu zela aurreko Osoko bilkuran. Ondorioz, ditugun baliabideak
ditugunez gero, proposamen horiek garatzen ahalegintzea iradoki du.
M. Azkaratek galdetu du ea hilberri-txostenak zer ordutan egingo diren. Goizean, Osoko bilkuraren ondoan izanen direla erantzun dio idazkariordeak. X. Videgainek esan du maiatzean Baionan nazioartean atlasgintzan ari diren arteko bilkura eginen dela Baionan, eta agian, biharamunean, posible litzatekeela
Bonaparteren funtsekin erakusketaren bat antolatzea. Ideia ontzat eman da.
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Programako gai batzuk zehaztea geroko utzirik, horrela 2013ko egutegia ontzat
eman da.
9. 2013. urterako aurrekontuak, informazioa eman
Hasteko, J. Zabaleta kudeatzaileak 2012ko urteko behin-behineko emaitza ekonomikoak erakutsi eta xeheki azaldu ditu, dauden aurreikuspen eta berrespenekin.
Erakundeen emaitzak ere, frogatuak eta ustezkoak ere eskaini ditu. Informazio berria heldu ahala, hori ere jakinaraziko duela esan du.
A. Urrutiak kudeatzaileari galdera egin dio, 2012ko urteko kontuak nola geldituko diren jakiteko. J. Zabaletak erantzun dio kontuak ez daudela oraindik amaiturik, baina aurten defizitik ez dela izanen. Gainera, 2013ko diru-laguntza berriak
jaso arteko aurreikuspenez ere hitz egin du eta adierazi du Euskaltzaindiak bere
eguneroko konpromisoei erantzun ahal izateko, hurrengo lau hilabetera arte baduela erreserbarik. Hortaz, 2012. urtean Euskaltzaindiak inorekin zorrik eduki gabe eta
defizit egin gabe amaituko du ekitaldia.
2013. urteari dagokionez, Euskaltzaindiaren kudeatzaileak, sarrerei eta gastuei
buruzko azken berriak azaldu ditu. Horien artean, Bizkaiko Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Arabako Foru Aldundiak eta Nafarroako Gobernuak
aurkeztu berri dituzten aurrekontu-proiektuetan proposaturiko ekarpenen nondik
norakoak. Eusko Jaurlaritzari buruz ez dago informaziorik, Gobernua eratu behar
baita lehenbizi, horren ondoren, EAEko Aurrekontuen aurreproiektua prestatuko
dute, beraz, otsaila arte Euskaltzaindiak zer jaso dezakeen ez da jakingo.
J. Haritschelharrek Euskararen Erakunde Publikoak 2013. urtean egingo duen
ekarpenari buruz galdegin du. Ez dago mementoz erantzunik. A. Urrutiak azaroaren
hamaseian Baionan egin ziren XVII. Jagon Jardunaldian Frantxua Maitiarekin,
EEPko presidentearekin, izaniko iritzi-trukea azaldu du. Murrizketaren bat egon
liteke. Nolanahi ere, EEP erakundeak Eusko Jaurlaritzatik jasoko duen laguntzaren
araberakoa izango da, beraz, oraindik ezin jakin daiteke. F. Maitiak 2012ko laguntzari eusteko borondatea duela agertu du, horretarako baliabideak dituen neurrian.
Puntu honen segidan, bilera-deiko 6. aztergaia jorratu da.
6. Euskaltzaindiko urgazleak proposatzeko eta izendatzeko egutegia aurkeztu eta onartu, hala erabakiko balitz
P. Uribarren euskaltzainak egindako txostena kontuan harturik, Zuzendaritzak,
Baionan 2012ko abenduaren 11n onarturiko proposamena irakurri du euskaltzain-
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buruak, paperean idatzirikoa banatu eta gero. Hor, hautagaiak aurkezteko bi deialdi egitea proposatzen da, bata 2013ko urtarrilean irekiko litzateke, eta bestea,
2013ko irailean. Proposamenak batzordeek eta lantaldeek egingo lituzkete, bi euskaltzain osok sinaturik. Hor bakoitzaren merezimenduak argi utzi beharko lirateke.
A. Urrutiaren ustez kopurua mugatu beharko litzateke, urgazle ugari izendatu direlako, izendapenak balioa gal ez dezan. Batzorde bakoitzak hartu beharko luke
erantzukizun hori eta lantalde guztiekin berdintasunez jokatu beharko litzateke,
Zuzendaritzaren ustez.
Euskaltzaindiarekin aspaldian lanean ari diren pertsonen egoera une honetan
nolakoa den jakin dadin, E. Osak batzorde eta lantaldeetako kideen zerrenda banatu du, hor euskaltzain urgazle diren ala ez garbi erakusteko. Idazkariordeak, halaber, zerrenda hori nolako irizpideez eratu den azaldu du, eta argitasunak eman
ditu azken urteotan ibiliriko lankideez.
J. L. Lizundiak euskaltzainburuak arrazoia daukala uste du, hautagaien curriculumari dagokionez. Era berean, bigarren txandako hautagaiak denboraz pixka bat
aurreratzea proposatzen du. Ongi iritzi dio A. Urrutiak.
P. Salaburuk ez du uste egokia denik batzordeek proposamenak egitea, eta batzordeetatik kanpoko jendea proposatzean zer bultzatu nahi den galdetu du. I. Sarasolak lehenagoko irizpideari ongi deritzo: bai barrukoak eta bai kanpokoak. X.
Kintanak ere horri eutsi dio, barruko zein kanpoko euskaltzaleak saritzeko. Oreka
litzateke arazoa: zenbana egin.
M. Azkaratek, P. Salabururekin bat, batzorde batzuetan izendapenak egiteak
problema sor lezakeela uste du. P. Uribarrenek pentsatzen du kanpokoen lana aitortzea ere beharrezkoa dela, baina zenbat urtetan ibili diren kontuan hartuta. B.
Oihartzabalek esan du izendapen askorekin ere kopuru osoa ez dela gehiegi aldatzen, zenbait kide urtero-urtero gure artetik joan ere egiten baitira. I. Sarasolak
gogoetarako gai bat agertu du: R. Saizarbitoria urgazlea da, baina ez da Euskaltzaindian agertu ere egin. Zer da urgazle izatea?
J. L. Lizundiak Arautegia gogorarazi du: hautagaiak euskarari zerbitzu nabarmenak emandakoak dirateke. Kopurua jaitsi eta gauzak errazteko, berak banatu den
batzordeetako zerrendatik aholkulariak kentzea proposatzen du. P. Uribarrenen
bidetik, euskalgintzan zenbat denbora daramaten kontuan hartuko luke. J. Haritschelharrek lehen ere euskal lanean ari zirenak sartzen ahalegintzen zirela azpimarratu du, eta Euskaltzaindiaren ohorerakoak hartu beharko liratekeela. I. Sarasolak uste du hau ez dela unerik egokiena proposamen konkretuak egiteko. P.
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Uribarrenek batzorde bakoitzak bina izendatzea proposatu du. B. Oihartzabalek
uste duenez, proposamena batzordeek egin beharko lukete.
A. Urrutiaren aburuz, kontratupean akademiaren ordaina jasotzen dutenak ere,
merezimendudunak dira, baina bi munduak kontuan hartu beharra dago, alegia, borondatez Euskaltzaindiaren batzordeetan parte hartzen dutenak eta ordaina jasotzen
dutenak, eta, pentsatzen du ondo legokeela martxoko barne jardunaldiez baliatzea
proposamenak egiteko. I. Sarasola A. Urrutiaren proposamenaren alde azaldu da eta
hautagaien merezimenduak aurretik publikoak egin beharko liratekeela uste du.
J. Lakarrak irizpide nagusia lankide bakoitzaren egiazko lana dela uste du eta
ezin daitekeela har irizpide nagusitzat denbora hutsa. P. Salaberrik ere gauza bera
azpimarratu du, hots: bakoitza bileretara zenbat aldiz datorren, hor noizdanik dagoen eta bakoitzaren jarduna nolakoa izan den.
A. Urrutiaren ustez onargarria litzateke Zuzendaritzak adierazi legez, proposamenak bi multzotan egitea. Batzordeetan ibiliak, aholkulariak kenduta, Zuzendaritzak aztertuko lituzke, batzordeburu bakoitzarekin kontsulta egin eta gero. Eta urtarrilaren Osoko bilkurara etorriko dira horien izenak. Bestalde, euskalgintzatik
jasoak, Zuzendaritzak irailean zabaldu luke deialdia, 2013. urtean prozesua bukatu
ahal izateko. J. Lakarrak zerrenda nola osatuko den galdetu dio. A. Urrutiak erantzun dio, esanez, behin batzordeburuekin mintzatu ondoren, zuzendaritzak ekarriko
lukeela, jada kontsentsuaturik. J. L. Lizundiak arautegia ere kontuan hartu behar
dela gogorarazi du. Amaitzeko, P. Uribarrenek pertsonen curriculumak eta adina
ere gogoan izatekoak direla azpimarratu du.
Ondorioz, Zuzendaritzak, hurrengo Osoko bilkurara Euskaltzaindiko batzordekide direnen zerrenda ekarriko du, euskaltzain urgazleen proposamenerako hautagai izan daitezkeenak, batzordeburuekin hitz egin ondoren.
10. Eskuartekoak
10.1. Sinatu diren lankidetza-hitzarmenak
10.1.1. Baionako Herriko Etxearen eta Euskaltzaindiaren artekoa. Urriaren
24an Baionako Mediatekan sinatu zen lankidetza-hitzarmena. Horren bitartez, besteak beste, bertan Azkue Bibliotekako katalogo-funtsen indizeak kontsultatu ahalko dira, eta Mediatekaren baliabideetan Azkue Bibliotekaren lankidetza aipatuko
da. Hitzarmena izenpetu ondoan, E. Goyheneche historialariaren Onomastique du
Nord du Pays Basque (Iker bilduma, 27) liburuaren aurkezpena egin zuen liburuaren
paratzailea den Xarles Videgain euskaltzainak.
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10.1.2. Deustuko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak sinatua. Alde biek, Euskaltzaindiaren egoitzan bildurik lankidetza-hitzarmena izenpetu zuten, besteak beste,
ondokoak jasotzeko: Deustuko Unibertsitateko doktoregaiek eta beren ikerketak eta
praktikak Euskaltzaindiaren egoitzan, Luis Villasante Euskararen Ikergunean eta
Akademiaren ordezkaritzetan egin ahal izatea; erakunde bien ikerketa-funtsak erabiltzeko aukera, artxiboak eta bibliotekak barne; elkarlana eta bi erakundeek elkarrekin burututako argitalpenak sustatzea; Euskaltzaindiak Hiztegi Batuan, Onomastikako izendegien arloetan harturiko erabakiak edo gomendioak erabiltzeko erraztasunak
ematea; bi erakundeen arteko lankidetza-politika bultzatzea, masterrak, graduondokoak, ikastaroak, biltzarrak edo sinposioak batera antolatu eta burutzeko.
10.1.3. Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP) eta Euskaltzaindiaren lankidetza-hitzarmena. Baionan, azaroaren 16an sinatu zen. Hor jasotzen da, besteren
artean, 2012. urteko lan-jarduna burutzeko Euskaltzaindiak EEPetik jasoko duen
laguntzaren zenbatekoa (140.000 euro); horren kontura argitaratuko diren liburuak; EEPren proiektu deialdik argitalpenen hizkuntza-kalitatearen azterketa; euskal toponimoen grafia egokiari buruz EEPek jasoriko galdeei erantzuteko era; toponimian Ipar Euskal Herriko euskara-teknikariak prestatzeko konpromisoa, eta
IGNren toponimoen normalizatze lanaren emaitzak gizarteratzeko erabakia.
10.1.4. IKAS euskal pedagogia zerbitzuaren eta Euskaltzaindiaren arteko
lankidetza-hitzarmena. Abenduaren 11n izenpetu zen Euskaltzaindiko Iparraldeko
ordezkaritzan. Hitzarmenean jasotzen da, besteak beste: Akademiak euskarari buruz emandako arauak zabaltzeko eta IKASek argitaraturiko materialen hizkuntza
gainbegiratzeko konpromisoak; Euskaltzaindiak garatzen diharduen Lexiko Behatokirako, IKASeko pedagogia zerbitzuaren euskal testu multzoaz baliatzeko eta
erauzteko baldintzak, eta abar.
10.2. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren eta Euskaltzaindiaren arteko auzia.
Eusko Jaurlaritzatik Euskaltzaindiak 2012. urtean jaso beharreko laguntzetatik Kultura Sailburuak 190.000 euro atxiki hartu zituela eta, Zuzendaritzan eta Osoko bilkuran
finkaturiko irizpideei segida emanez, A. Urrutia euskaltzainburuak errekurtsoa aurkeztu zuen. Urriaren 19ko aginduaren bitartez, Kultura sailburuak helegite hori ezetsi du.
Ondorioz, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak, azaroaren zazpian Oiartzungo udaletxean
egindako bilkuran, errekurtsoa jartzea erabaki zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitegietarako Aretoan.
10.3. Nafarroako Epaitegi Nagusiaren epaia Zia toponimoari buruz. Nafarroako eremu mistoan dagoen Itza udalerriko kontzejua da Zia, ofizialki Cía izendatua.
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Kontzejuak Nafarroako Gobernuari Zia formaren aldeko eskaera egin zion. Gobernuak eskatutakoari ezezkoarekin erantzun ondotik, Kontzejuak gaia auzitara eramatea erabaki zuen. A. Iñigok prestatu zuen irizpen-txostena baliatu du Nafarroako
Epaitegi Nagusiak bere epaia hartzerakoan. Hor garbi uzten du Epaitegiak Nafarroako Gobernuak halako euskal gaietan aurretik irizpen-txostena Euskaltzaindiari eskatu behar diola. Aurrekari garrantzitsutzat jo da Epaitegiaren erabakia, Zia eremu
mistoko herria izanik, epaiak Zia euskal forma bakarra hobetsi duelako.
J. L. Lizundiak Nafarroako epai hori Euskera agerkarian argitaratzea eskatu du.
Ontzat eman da.
10.4. Azkue Sariak 2012. Epaimahaiko kideak izendatzea. Euskaltzaindiko
Zuzendaritzak (2012-11-27) epaimahaiko kideak izateko eginiko proposamena::
– A maila: Yolanda Arrieta, Igone Etxeberria eta Antton Irusta.
– B maila: Joseba Butron, Xabier Kaltzakorta eta Mayi Iza.
Osoko bilkurak izendapenok onartu egin ditu.
10.5. Gasteizko Toponimia egitasmoa. J. L. Lizundiak eta Roberto Gonzalez
de Viñasprek idazki bat igorri dute idazkaritzara (2012-11-27). Hor Gasteizko Udalerriko Toponimia egitasmoaren zuzendaritza-lana uzten dutela adierazten dute.
Honen jakitun geratu da Osoko bilkura.
10.6. Argitalpenak eta aurkezpenak. Gaur, ondoko argitalpenak aurkeztu ditu
Euskaltzaindiak: Euskera agerkariaren bi ale. Lehenengoa, Akademiaren 2011ko ohiko jardunari dagokiona. Bigarrena, aldiz, urte berean Arabatik Arabara euskaraz izenaz egin zen XVI. Jagon Jardunaldian aurkezturiko txosten batzuk eta Baionan, Agosti Xahoz Literatura Ikerketa batzordeak antolaturiko jardunaldiari dagozkionak.
Bestalde, Exonomastika batzordeak landuriko eta Osoko bilkuretan onetsitako
169. (Ozeaniako leku-izenak euskaraz) eta 170. (Amerikako leku-izenak euskaraz)
arauak argitaratu dira, Euskaltzaindiaren webgunean. Era berean, ondoko argitalpenak banatu dira: alde batetik, Euskaltzaindia eta Ipar Euskal Herria, Jean-Baptiste
Battitu Coyos euskaltzainak paratua, eta azaroaren 16an Baionan aurkeztua; eta
bestetik, Erlea 6. Bernardo Atxaga euskaltzainak zuzentzen duen aldizkaria. Oraingo alea autobiografia eta harriari buruzkoa da.
10.7. Euskaltzaindia Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokan. Abenduaren 6tik 9ra Durangon eginiko azoka horretan Euskaltzaindiak bere saltokia
jarri zuen, hor urte osoan kaleraturiko liburuak salgai jarriz. Euskaltzaindiaren hiztegia. Adierak eta adibideak eta Erlea 6. zenbakiak oso harrera ona izan zuten.
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10.8. Aurkezpen berriak. Urtarrilak 17, osteguna, Bilbon, EHU-UPVren egoitzan, Euskaltzaindiaren eta EHU-UPVren arteko lankide-hitzarmenaren inguruabarrean, honako liburu hau aurkeztuko da: Itzulpenari buruzko gogoeta eta itzulpen
-praktika Joseba Sarrionandiaren lanetan. Era berean, III. Koldo Mitxelena sariak ere
emango dira.
Urtarrilaren 19an, Maulen, Maison du Patrimoine-n, goizeko 10:30ean Txomin
Peillenen Jon Mirande olerkaria liburuaren aurkezpena egingo da.
Aurkezpen hauen berri zehatza idazkariordeak emango die euskaltzainei urtarrilean.
10.9. Euskaltzaindiko argitalpenak salgai Paypal bidez, gaurtik aurrera. Euskaltzaindiak bere webgune bidezko salmentan aldaketak gauzatu ditu. Hemendik
aurrera, bere webgunean eskaintzen dituen argitalpenak Paypal ordainketa sistemaren bidez erosi ahalko dira. Honetara, Euskaltzaindiak erosleekiko harremana
erraztu eta hobetu nahi du.
10.10. Hurrengo bilkurak. Hurrengo osoko eta ageriko bilkurak datorren urtarrilaren 25ean izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundian. Ageriko bilkurari dagokionez, ondoko hilberri-txostenak irakurriko dira:
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi euskaltzain urgazlearen hilberri-txosten
bana Jean Louis Davant euskaltzain osoak eta Jose Austin Arrieta euskaltzain urgazleak irakurriko dute.
Karmele Esnal euskaltzain ohorezkoaren hilberri-txostena Miren Azkarate euskaltzainak irakurriko du.
Josu Arenaza euskaltzain urgazlearen hilberri-txostena Xabier Kintana euskaltzainak irakurriko du.
10.11. Esker ona. Bukatzean, gaur oraingo Zuzendaritzaren azken Osoko bilkura dela eta A. Urrutia euskaltzainburuak eskerrak eman dizkie orain arte Zuzendaritza lanean aritu direnei eta lan ederra opa die Zuzendaritza berriko kideei.
11. Azken ordukoak
Ez da halakorik egon.
Eta besterik ez dela, Osoko bilkura bukatutzat eman da 14:05ean.
Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga,
idazkaria
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Euskaltzaindiaren araugintza 2012an
Exonomastika

Europako toponimia nagusia aski xehe arautzeko langintza 2010ean buruturik, gainerako kontinenteetako toponimia nagusia arautzeko lanari
ekin zion Euskaltzaindiak 2011n, eta 2012an burutu du. Guztira, 6 arau oso
onartu dira 2012an, hainbat ataletan banatuak, eta toponimiaren araugintzari bukaera emango dion astronimiari buruzko arauaren lehen atala ere
onartu da.
Hona hemen arau horiei buruzko xehetasun nagusiak:
167. araua: Saharaz hegoaldeko Afrikako toponimia
2012ko martxoaren 30ean onartua, Donostian
Afrikako toponimia bi sailetan banatu zen lantzeko. Lehenengoan, Afrikako iparraldea –arabieraren eremua– sartu zen, eta 164. arauan landu zen
2011n; bigarrenean, Afrikaren gainerakoa sartu zen, eta arau honetan bildu zen.
Zein lurralde-eremu handia den kontuan hartuta, oso leku-izen gutxi
bildu dira arau honetara –49 leku-izen–, nagusi-nagusiak baino ez. Bi motatako leku-izenak dira: batetik, historiagatik, geopolitikagatik edo hedaduragatik ezagun eta garrantzitsuak direnak, hala nola Biafra, Kalahari, Drakensberg edo Sahel, grafia-arazo berezirik ez badute ere. Bestetik, nazioartean
grafia-batasuna ez dutenak, eta, beraz, euskaraz idazteko orduan zalantza
eragin dezaketenak, hala nola Abisinia, Kabinda, Timbuktu…
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168. araua: Afrika kolonialeko toponimia
2012ko martxoaren 30ean onartua, Donostian
Toponimia historikoa bildu da arau honetan –48 leku-izen–; leku-izen
horiek guztiak egun zaharkiturik badaude ere, ez dira desagertu, eta noiznahi agertzen dira Afrikako estatuen historiaz aritzean. Eskoletan ere ohiko
ikasgaiak dira kolonizazioa eta deskolonizazioa, eta literaturan, komunikabideetan eta entziklopedietan ere agertzen dira.
XIX. eta XX. mendeetan Europako estatu boteretsuen mende geratu ziren Afrikako lurraldeak izendatzeko erabilitako leku-izenak dira. Haietariko asko hizkuntzatik hizkuntzara aldatzen dira, hizkuntza bakoitzak bere
moldea baitu horrelako izenak adierazteko, hala nola Hego-mendebaldeko
Afrika Alemana, Piperbeltz Kosta, Volta Garaia…
Era horretako izendapenak eratzeko erabilitako joskera-irizpideari buruzko argibideak ere ematen ditu arauak.
169. araua: Ozeaniako toponimia
2012ko martxoaren 30ean onartua, Donostian
Ozeaniako toponimia nagusia bildu da arau honetan. Ozeaniak oso eremu handia hartzen du, baina gehienbat itsasaldea da. Leku-izenei dagokienez, esploratzaile europarrek emandako izenek osatzen dute, gehienbat,
kontinenteko toponimia nagusia. Horren ondorioz, Ozeaniako toponimia
nagusia ez da arazotsua, leku-izen asko berdin idazten baitira gure kultura-inguruneko hizkuntza guztietan, hala nola Australasia, Bikini atoloia,
Tahiti, Queensland...
Beste izen batzuk, berriz, aldatu egiten dira hizkuntzatik hizkuntzara, eta
horiei erreparatu zaie bereziki, euskarazko grafia finkatzeko. Adibidez, Hawaii (gaztelaniaz, Hawái; frantsesez, Hawaï/Hawaii), Sydney (gaztelaniaz,
Sídney), Leialtasun uharteak (gaztelaniaz, islas de la Lealtad; frantsesez, îles
Loyauté), Koral Hesi Handia (gaztelaniaz, Gran Barrera de Coral; frantsesez,
grande barrière de corail; ingelesez, Great Barrier Reef)...
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170. araua: Amerikako toponimia
2012ko apirilaren 27an, Bilbon, eta maiatzaren 25ean, Donostian, onartua
Ameriketako toponimia nagusia bildu da arau honetan –237 leku-izen–,
hau da, Hego Amerika, Erdialdeko Amerika eta Ipar Amerikako leku-izen
nagusiak. Dena den, izen askok arazorik sortzen ez dutenez, berdin idazten
baitira nazioartean, ez dira sistematikoki sartu zerrendan, oso leku-izen nagusi eta ezagun batzuk izan ezik. Batez ere, hizkuntzatik hizkuntzara desberdin idazten direnak (itzultzen direlako, grafia-aldaerak dituztelako edo gaztelaniaz edo frantsesez exonimoak direlako eta, horrenbestez, euskaraz
erabili beharreko grafia ezartzeko orduan zalantza egin litekeelako) bildu
dira arauan.
Beraz, izen oso ezagun batzuk sartu dira, grafia-arazorik ez izan arren
(Aconcagua, Bering itsasartea, Hudson badia, Iguazú ibaia...), baina, batez ere,
gure inguruko erdara nagusietan berdin idazten ez direnak edo hizkuntza
bakoitzera itzultzen direnak eta, ondorioz, grafia-zalantza eragin dezaketenak, bildu dira arauan, hala nola Aintzira Gazi Handia (gaztelaniaz, Gran
lago Salado; frantsesez, Grand Lac Salé; ingelesez, Great Salt Lake), New
Orleans (gaztelaniaz, Nueva Orleans; frantsesez, Nouvelle-Orléans; ingelesez,
New Orleans), Suaren Lurraldea (gaztelaniaz, Tierra del Fuego; frantsesez,
Terre de Feu; ingelesez, Tierra del Fuego)...
Badira, gainera, leku-izen gutxi batzuk euskarazko berezko izena edo grafia dutenak, hala nola Ternua (gaztelaniaz, Terranova; frantsesez, Terre-Neuve; ingelesez, Newfoundland), hala erabili baitzuen Piarres Etxeberrik 1677an Itsasoco nabigacionecoa liburuan; edo Kalifornia, hala idatzi
baita euskaraz hala Iparraldean nola Hegoaldean (Jean Etxepare, Nemesio
Etxaniz, Luis Villasante, R. M. Azkue, Pierre Lartzabal, Orixe…).
171. araua: Asiako toponimia
2012ko ekainaren 29an, Bilbon, eta uztailaren 20an, Gasteizen, onartua
Asiako 331 leku-izen biltzen ditu arau honek, kontinente horretako nagusiak baino ez. Bi motatako leku-izenak dira:
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Batetik, leku-izen garrantzitsuak edo oso ezagunak, nahiz eta grafia-arazorik ez izan. Adibidez, Gobi(ko) basamortua, Hiroshima, Mandalay, Aral
itsasoa...
Bestetik, gure inguruko erdara nagusietan berdin idazten ez direnak edo
hizkuntza bakoitzera itzultzen direnak, euskarazko grafia finkatzeko. Adibidez, Samarkanda, Jammu eta Kaxmir, Ekialdeko Ghat mendiak, Malakako itsasartea, Barne Mongoliako Eskualde Autonomoa...
Izen-zerrendez gainera, arauak eranskin zabal bat du, Asiako hizkuntza
eta alfabeto ofizialen eta transkripzioen gaia konplexua baita. Eranskinean,
Asiako estatu-hizkuntza nagusiei buruzko jakingarri batzuk ematen dira, eta
Asiako estatu horietako leku-izenak euskaraz adierazteko orduan kontuan
hartu behar diren irizpide nagusiak adierazten. Atal hauek ditu eranskinak:
Afganistango hizkuntzak, bengalera, birmaniera, filipinera, Indiako hizkuntzak, indonesiera, japoniera, kazakhera, khmerera, kirgizera, koreera, laosera, malaysiera, mongoliera, nepalera, Pakistango hizkuntzak, persiera, Sri
Lankako hizkuntzak, tajikera, thaiera, turkmenera, txinera, uzbekera eta
vietnamera.
172. araua: Itsaslasterren izenak, itsasgune batzuen izenak eta
Antartikako toponimia
2012ko urriaren 18an onartua, Bilbon
Munduko toponimia nagusia amaitzeko, Antartikako leku-izenak falta
ziren. Haiekin batera, munduko itsaslaster nagusien eta arrantza-gune garrantzitsu batzuen euskarazko izenak ere landu ziren, eta denak arau honetan argitaratu dira. Guztira, 43 itsaslaster, 4 itsasgune eta Antartikako 15
leku-izen biltzen ditu arauak.
Antartikako leku-izenen kasuan, nagusi-nagusiak baino ez dira jaso
(Mendi Transantartikoak, Eduardo VII.a Erregearen Lurraldea, Haakon VII.a
Erregearen itsasoa…). Itsaslasterrak izendatzeko, irizpideak lau sailetan
zehaztu dira leku-izenaren egituraren arabera (Golkoko itsaslasterra, Ipar
Atlantikoko itsaslasterra; Itsaslaster Zirkunpolar Antartikoa; Humboldt itsaslas-
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terra; Kuroshio itsaslasterra). Itsasguneen kasuan, euskal arrantza-sektorerako garrantzia duten gune batzuk bildu dira (Box Irlandarra, Sole Handia…).
Planetak eta planeta nanoak (173. araua: Astroen izenak)
2012ko abenduaren 14an onartua, Donostian
Munduko leku-izen nagusiak arautu ondoren, Euskal Herriaz haraindiko
toponimia nagusia amaitzeko, gure planetaz kanpoko lekuen izenei ere, astroen izenei, erreparatu die Euskaltzaindiak. Ezagutzen diren astroen kopurua etengabe handituz doa, eta, astro berriak izendatzeko, kodeak erabiltzen
dira nagusiki. Nazioarteko izendapenak dira, eta ez dira, beraz, euskaraz
berariaz aztertu behar. Badira, dena den, zenbait astro-izen –astrorik ezagunenei dagozkienak eta maizen erabiltzen direnak–, hizkuntzatik hizkuntzara aldatzen direnak. Izen horiek kontuan izanda landu da araua.
Araua lantzeko eta eztabaidatzeko, hainbat ataletan banatu zen langaia.
2012an, lehen atala landu eta erabaki zen: planeten eta planeta nanoen
izenak landu ziren. Guztira, 23 leku-izen dira (Artizarra, Pluton, Zeres...).
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Aránguiz / Arangiz

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Ofizialki Aránguiz/Arangiz deitzen
den Gasteizko kontzejuaren euskarazko izendapena Arangiz dela, herri izenen euskal forma finkatzen
duen Euskaltzaindiaren arautegiaren arabera.

Que la denominación del concejo
de Vitoria-Gasteiz llamado oficialmente Aránguiz/Arangiz es en euskera Arangiz, según la normativa de
la Real Academia de la Lengua
Vasca que establece la forma eusquérica de los nombres de las poblaciones.

Eta ziurtagiri hau egiten du, hala jasota geldi dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan, Bilbon, 2013ko
ekainaren 19an.

Y para que así conste y a los efectos
oportunos, expido este certificado
en Bilbao, a 19 de junio de 2013.

O. E. / Vº Bº
Patxi Salaberri Zaratiegi

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Atetz euskal toponimoa dela, euskaraz erabilia dela eta oraindik bizirik
dagoela, eta horrela ageri dela Euskaltzaindiaren arautegian. Gaztelaniak toponimoa bere ahoskerara
egokitu zuen eta Atez bihurtu.

Que Atetz es un nombre eusquérico, tradicional y vivo en la actualidad, que el castellano adaptó a su
fonética bajo la forma de Atez, tal
como figura en la normativa académica de esta Real Academia de la
Lengua Vasca.

Iruñean, 2012ko abenduaren 28an.

Pamplona, 28 de diciembre de 2012.

O. E. / Vº Bº
Patxi Salaberri Zaratiegi

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Atez / Atetz
Iñigo, Andres
Delegado de Euskaltzaindia en Navarra

Pamplona, 26 de diciembre de 2012

Informe referente al nombre del municipio oficialmente denominado
Atez, que es complementario a los informes sobre los concejos pertenecientes al mismo, remitidos desde esta delegación de Euskaltzaindia de Navarra
a Euskarabidea en noviembre del año 2011.
Los abundantes testimonios documentales existentes desde la Edad Media pueden resumirse en los siguientes: Atez, Val de (1193, Fortún Pérez de
Ciriza, pp. 342-343, n. 45), Athetz (1268, Felones, p. 669), Atez (1268,
Zabalo, n. 570), Ateiz (1268, Zabalo, n. 597), Atetz, Val de (1336, Fortún
Pérez de Ciriza, p. 429, n. 175), Atez (1366, Carrasco, p. 535), Atez, Val d’
(1366, Carrasco, p. 563), Atez (1714, Carasatorre, p. 262), Atez (1802,
Abella – González Arnau – Martínez Marina, DRAH, I, p. 130).
La pronunciación eusquérica del topónimo recogida a vasco-hablantes
del pueblo de Beunza, perteneciente al mismo valle, es Atetz, (forma que
coincide con testimonios de los siglos XIII y XIV aportados por Felones y
Fortún respectivamente), con -tz final, aunque algunos lo confunden con la
forma castellanizada Atez. La pronunciación eusquérica se mantiene en la
declinación: Atetzen (en Atetz), Atetzekin (con Atetz)... El gentilicio es
ateztar.
Es un topónimo eusquérico, y en opinión de Patxi Salaberri, académico
de Euskaltzaindia y profesor de la Universidad Pública de Navarra, podría
tratarse de un deantroponímico formado tal vez a partir de una variante del
nombre personal At(t)eius con la significación originaria de ‘posesión o pro-
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piedad’ de *Ate. Sin embargo, según el mismo autor, tampoco habría que
descartar la posibilidad de que se tratara de un topónimo descriptivo compuesto de ate ‘puerta’ y del sufijo locativo –tz, es decir, ‘sitio del portillo’.
La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia acordó en 1988
que la denominación eusquérica del mencionado valle y municipio es Atetz,
tal como consta en la obra Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico de Navarra, publicada en el año 1990, en edición conjunta de esta Real
Academia y el Gobierno de Navarra.
Posteriormente, en el año 2000, el Gobierno de Navarra, a propuesta del
Consejo Navarro del Euskera, ratificó la forma Atetz como denominación
eusquérica, que se diferencia claramente de la oficial Atez.
Recientemente la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia ha
dado carácter de norma académica a la denominación de los municipios. La
referente a los municipios navarros fue aprobada el 29 de mayo de 2009 y
publicada como norma nº 155 de la Academia. En ella se reitera que Atetz
es nombre eusquérico, tradicional y vivo en la actualidad, que el castellano
adaptó a su fonética bajo la forma Atez, la cual fue adoptada como la denominación oficial.
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Bidania-Goiatz

 ikel Gorrotxategi Nieto
M
Onomastika batzordeko idazkariak
ZIURTATZEN DU:
Ofizialki Bidegoian deitzen den udalaren euskarazko izena Bidania-Goiatz
dela, Gipuzkoako herri izenen euskal forma finkatzen duen Euskaltzaindiaren 140. arauaren arabera.
Eta ziurtagiri hau egiten du, hala jasota geldi dadin eta bidezko ondorioak
izan ditzan, Bilbon, 2013ko ekainaren 17an.
O. E.
Patxi Salaberri Zaratiegi

Onomastika batzordeko burua
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Bikuña

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Onomastika batzordeak 2012ko
maiatzaren 17an Olatzagutian egin
zuen bilkuraren eguneko gaien
4.3.1. atalean sartu zuela izen ofiziala Bikuña / Vicuña duen udalerriaren euskal izenari buruz Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak egindako eskaera.

Que la Comisión de Onomástica
en la reunión celebrada en Olatzagutia el día 17 de mayo de 2012,
incluyó en el punto 4.3.1. de su orden del día la solicitud remitida
por la Viceconsejería de Política
Lingüística del Gobierno Vasco
acerca del nombre del pueblo denominado oficialmente Bikuña /
Vicuña.

Batzordeak bilera horretan berariazko txostena aztertu zuela –ziurtagiri honekin batera eranskin gisa
atxikirik doana–.

Que en dicha reunión la Comisión
analizó el informe elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi ondoren,

Que la Comisión de Onomástica
tras ratificar dicho informe,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Bikuña jatorriz euskal toponimoa
dela eta euskaraz erabilia. Gaztela-

Que Bikuña es un nombre de origen eusquérico y empleado en len-
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niaz bere grafiara egokitutako Vicuña forma hartu zuen.

gua vasca. El castellano lo ha adoptado a su grafía bajo la forma
Vicuña.

Bilbon, 2012ko maiatzaren 18an.

En Bilbao, a 18 de mayo de 2012.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Bikuña
Gorrotxategi Nieto, Mikel
Servicio de Onomástica de Euskaltzaindia /
Real Academia de la Lengua Vasca

Bilbao, 15 de mayo de 2012

Se trata de un topónimo de significado desconocido, pero eusquérico por
su evolución fonética, ya que una de las características de la fonética vasca,
frente a la castellana, es el tratamiento de las oclusivas sordas p, t y k.
Mientras que en castellano la P- en posición inicial se mantiene inalterable (pater > padre, pax > paz), en euskera se sonoriza y se convierte en b
(así del latín pax, pacem tenemos bake). Lo mismo ocurre con las otras oclusivas sordas, t y k, y del latín causam y turris tenemos cosa y torre en castellano, pero gauza y dorre en euskera. En el caso de Bikuña, que aparece excepcionalmente con P- en el siglo XI, tenemos esta evolución propia del
euskera que da lugar a la B-.
Por contra, en posición interna se da el proceso contrario y es el euskera
el que mantiene el sonido k en este caso, y el castellano el que lo sonoriza
convirtiéndolo en g (escrito gu ante -e o -i), como en joko / juego. Lo mismo
ocurre con las antes mencionadas t y k, como vemos en katea / cadena o
zapatu / sábado.
El étimo es oscuro, pero lo más lógico es relacionarlo con el de otros
topónimos alaveses similares, como son Arbiña, Argandoña, Artomaña,
Berreña, Gereña y Lekamaña, en los que Julio Caro Baroja ve una estructura ‘nombre de persona’ + ‘sufijo de propiedad’. Esta es, también, la
opinión de Patxi Salaberri Zaratiegi, académico de número de la Real
Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia, que considera que el nombre propio sería Pincius.
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Resumiendo, la evolución natural en castellano de Picunna sería *Piguña,
forma que no se ha documentado, mientras que la eusquérica sería Bikuña,
forma que, dejando a un lado la grafía (Bicuña o Vicuña) se documenta, al
menos, desde el siglo XIII.

Testimonios históricos:
Pingunna (1025)
Bicunia (1175)
Vicunia (1200)
Vicunna (1275)
Bicunna (1295)
Bicunna (1486)
El escritor alavés Pérez de Lazarraga, hacia 1567, empleó este nombre en
euskera, con la grafía de la época: «lecu ona Bicuña» ‘buen lugar (es) Bikuña’.

Toponimia menor en euskera:
La toponimia menor, los nombres de piezas y caminos, nos da testimonio del uso en euskera. En la zona se documentan, entre otros: Bikuñabidegaña ‘el alto del camino de Bikuña’, Vicuñarabidea ‘el camino de ir hacia
Bikuña’ y Vicuñarabidegaña ‘el alto del camino hacia Bikuña’ en 1625 en
San Roman y Vicuñarabidecozufi ‘puente del camino hacia Bikuña’ en
1778 en Egilatz.
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Bilbo

Mikel Gorrotxategi Nieto, Euskaltzaindiko Onomastika batzordeko
idazkariak
ADIERAZTEN DU:
Gaur egun Bilbo dela ofizialki Bilbao izena duen udalaren euskal izena.
Erakunde honek 1983an egindako irizpena (dokumentu honi atxikirik doana) indarrean dagoela, Bilbo baita Akademiak 2005ean berretsitako Bizkaiko
Herri Izendegia deituriko 145. arauan ageri den izena. Arau horretan bertan,
bosgarren oin-oharrean, zehazten da Bilbo dela euskal izen arautua eta Bilbao, berriz, erdaraz gorde den euskal izen zaharra.
Aurreko agirian azaltzen den bezala, Bilbao izena euskarazkoa bada ere
aspaldikotzat jo daiteke, erromantzez Cesaraugusta edo Lisbona bezala, eta
horregatik ez da egokia hiria euskaraz izendatzeko, Bilbo izan baita mendebaldeko euskal idazleek eta hiztunek erabilitako aldaera. Jakina denez, izenen arautzean literatura eta tradizioa aztertzen dira, hor ageri diren aldaerei
lehentasuna emanez. Bilbao, erdarazko testuetara mugatzen da eta ez da
ohikoa mendebaldeko euskal idazleen artean.
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Bilbo izan da, gutxitan bada ere, administrazioek euskaraz erabili duten
izena, 1865ean Bizkaiko Foru Aldundiak1 marinelei egindako ondoko adierazpenean ikus daitekeen bezala:
«Vizcaico Diputaciñoe Generalac orain lelengo sei illabetetan
erregue-ontzijetan servietara duazan Mariñelay zucenduten deutsan
VERBA-ALDIJA.
Bilbon aprillaren 2 jan 1865 garren urtian.
VIZCAITAR VOLUNTARIJUAC:
Dempora asco da Vizcaico Señorijo leijal eta nobliac bialduten ez
ditubala bere semiac Erregue-ontzijetan servietara, gure Erreguiña
eta Señora Doña Isabel bigarrenac alan aguindu ez dabelaco».

Dokumentu honi atxikirik doan aurreko agirian bildutako testigantzez
gain, hona proposamenaren alde mintzo diren XIX. mendeko beste zenbait
lekukotasun aipagarri eta argigarri: baina lekukotasun aipagarri gisa XIX.
mendeko hauek gehitzen ahal dira:
Urteko Domeka Guztijetarako Berbaldi Ikasbidekuak, Pedro Astarloa, 1818:
BILBON: D Pedro Apraizen moldategian.1818. Biar dirian eskubidiakaz. Salzen da lenengo liburubagaz, Bilboko San Franziskuko
atarte, edo Porterijan.
Baña arako geitu jakonian bere jentia, eta gertu eguanian, aurrez
aurre arpegi emon eutsen Franzesai, ikusi zana legez Bilbo, Vitorija,
Tolosa, Yanci, Irun, Vera, Ascain, eta beste leku askotan, arerijuak
España guztitik urten artian.
San Ignazio Loiolakoaren Bizitza Laburtua Euskaraz eta Gaztelaniaz,
Jose Ignacio Arana, 1872:
Bear diran baimenakin. Bilbon. Larunbe anaien moldiztegian. Ronda-5.
Eguiquera onerazcoac, 1885:
Bilbon. Elizalde 1885
Baratzan, Martzelino Soroa Lasa, 1886:
1
Bizkaiko Foru Artxiboa, Administrazioa Atalean, “Ordenes y Circulares de la Diputación,
Reales Cédulas y escrituras originales”, 59 bis (1861-1867) erreferentziapean.
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...ez Bilbon, ez Tolosan. Gu beti baserriñ laneen.
Oraciñosco Apostolotasuna. 1889:
Bilbon. Emperaile. 1889.
Cristiñau Doctrinia: Menéndez de Luarc. 1890 eta 1891:
Bilbon. Delmas. 1890.
1891 Bilbon Delmas-en alargunaren seme nagosiyaren moldateguiyan.
Cristinaubaren Doctriniaren esplicacinua eusqueras. D. Martin de Arzadun, 1890:
Bilbon. Viuda de J. Elizalden moldeteguijan 1890 garren urtian.
Bein da betiko, R. M. Azkue, 1893:
Zazpi aizta onek, orain legez erdal-erri bik menderatu bearrean, beste euron beste erdalerrik eurentzakotu ta bere, zazpirok biotzez da
egiaz izango doguz beti bat: Euskal-erria. Bilbon, l892-garren urtean.
Vizcaytik Bizkaira, R. M. Azkue, 1895:
Bilbon, 1895 garren urtian.
Parnasorako bidea, Eusebio Maria D. Azkue, 1896:
Bilbon barruan erosten dituz pozarren emaztegeiak mutilantzako
terziopeloa ...
Deiak bota ta, Bilbon eskondu zirean.
Pozik ioazan biak Maurolati goraelduteko goizean goizeti Bilbora...
Uts barik ioateko biaramonean Bilbora anae biak itzaltasunean.
Batxi guzur, R. M. Azkue, 1897:
Lenago Bilbo esan zenduan, on Lekeitio.
Bilbora yuaten da botika gorritan.
Auñamendiko Lorea, Txomin Agirre, 1898:
Bilbon Euskalzale Moldagintzan 1898.
Felipe Areresebeitia, 1880-1905:
Eguzkiyaren argiya-baño Argiyagua da bera; Zoriyonian Bilbo-noblian Agertu-zan, bai, lurrera.
Noz etorriko begira estu Egon da Bilbo andia.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 280-283. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 282

13/12/13 09:02

283

Irizpenak eta txostenak

Azaldutakoaren ondorioz,
ZIURTATZEN DU:
Bizkaiko hiriburuaren euskal izena Bilbo dela.
Bilbon, 2012ko ekainaren 21ean.
O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua
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Etxarri Aranatz en lugar de Etxarri-Aranatz

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Nafarroako Gobernuko Euskarabideak Etxarri Aranatz udalerriaren
euskal izenari buruzko txostena eskatu ziola Euskaltzaindiko Onomastika batzordeari. Batzorde honek 2011ko maiatzaren 13an
Altsasun egin zuen bilkuraren eguneko gaien 4.3.3. atalean sartu zuen
aipatutako eskaera.

Que el Instituto Navarro del Vascuence del Gobierno de Navarra
solicitó a la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia un informe
acerca del nombre en euskera del
municipio Etxarri Aranatz. Esta Comisión incluyó dicha solicitud en el
punto 4.3.3. del orden del día de la
reunión celebrada en Alsasua el día
13 de mayo de 2011.

Batzordeak bilera horretan berariaz
egindako txostena aztertu zuela
–ziurtagiri honekin batera eranskin
gisa atxikirik doana–.

Que la Comisión analizó el informe
elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi ondoren,

Esta Comisión de Onomástica tras
ratificar dicho informe,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Euskaltzaindiaren egungo arauen
arabera, udalerri horren izena Etxa-

Que, de conformidad con la normativa actual de esta Real Acade-
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rri Aranatz dela.

mia, el nombre del mencionado
municipio es Etxarri Aranatz.

Iruñean, 2011ko maiatzaren 16an.

En Pamplona, a 16 de mayo de 2011.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Etxarri Aranatz en lugar de Etxarri-Aranatz
Iñigo, Andres
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca

Pamplona, 10 de mayo de 2011

En respuesta al informe solicitado desde la Dirección de Servicio de Asesoramiento y Formación del Vascuence de Euskarabidea del Gobierno de
Navarra, acerca de las razones que han motivado a la Real Academia de la
Lengua Vasca – Euskaltzaindia para proceder a la adecuación del nombre
del municipio navarro denominado oficialmente Etxarri-Aranatz por el de
Etxarri Aranatz, la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia, en reunión
celebrada en Altsasu/Alsasua el día 13 de mayo de 2011, ha acordado enviar a Vd. el siguiente informe:
La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia adoptó la forma
Etxarri-Aranatz, tanto en la edición del Euskal Herriko Udalen Izendegia de
1979, publicada por la propia Academia, como en la propuesta realizada a
solicitud del Gobierno de Navarra −en cumplimiento del artículo 8 de la
Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre−, sobre la denominación eusquérica
de los pueblos de Navarra. Esta última fue publicada en 1990, en edición
conjunta del Gobierno de Navarra y esta Real Academia, en el libro titulado Nomenclátor Euskérico de Navarra / Nafarroako Euskal Izendegia.
Entre los acuerdos tomados posteriormente por esta Real Academia –con
carácter de norma– está la norma nº 141 Herri izenak: hurrenkera eta zeinu
grafikoen erabilera (esto es, Nombres de pueblos: orden y utilización de los signos
gráficos), aprobado el 26-11-2004. En dicha norma se establece que el guión
(-) debe utilizarse en los casos en los que dos o más pueblos, concejos o lugares forman una única unidad administrativa: Beintza-Labaien, Biurrun-
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Olkotz, Orokieta-Erbiti, Oronoz-Mugairi... Se establece, asimismo, que cuando el nombre de un pueblo es un compuesto ya lexicalizado de un nombre
específico seguido de un genérico que hace referencia al entorno geográfico
o valle en el que se halla ubicado, se escribirán separados sin mediar signo
gráfico alguno: Etxarri Aranatz, Uharte Arakil... También se aplicará este
mismo criterio cuando sea preciso diferenciar entre sí nombres de pueblos
homónimos: Etxarri Larraun, Etxarri Etxauribar; Espartza Galar, Espartza
Zaraitzu; Lizarraga Ergoiena, Lizarraga Itzagaondoa...
Posteriormente, Euskaltzaindia procedió a la revisión de los nomenclátores de los municipios anteriormente citados. El referente a la Comunidad
Foral de Navarra fue aprobado el 29 de mayo de 2009 y publicado como la
norma nº 155 de la Academia. En dicha normativa, y en aplicación del
criterio establecido por la propia Academia, se aprobó que el nombre del
municipio de referencia es Etxarri Aranatz.
Aprobado por la Comisión de Onomástica, en Altsasu/Alsasua, a trece
de mayo de dos mil once.
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Falces / Faltzes

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Onomastika batzordeak 2012ko
martxoaren 21ean Olatzagutian
egin zuen bilkuraren eguneko gaien
4.2.3. atalean sartu zuela ofizialki
Falces deitzen den udalerriaren izenari buruz Nafarroako Gobernuko
Euskarabideak egindako eskaera.

Que la Comisión de Onomástica en
la reunión celebrada en Olatzagutia
el día 21 de marzo de 2012 incluyó
en el punto 4.2.3. de su orden del
día la solicitud remitida por Euskarabidea del Gobierno de Navarra
acerca del nombre en euskera del
municipio oficialmente denominado Falces.

Batzordeak bilera horretan berariazko txostena aztertu zuela –ziurtagiri honekin batera eranskin gisa
atxikirik doana–.

Que la misma analizó el informe
elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi ondoren,

Que la Comisión de Onomástica
tras ratificar dicho informe,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Faltzes dela euskaraz Nafarroan
erabiltzen den aldaera, Falces izen

Que Faltzes es la variante utilizada
en euskera, acorde a los usos de la
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ofizialetik desberdintzen dena, bai
ahoskeran, bai idazkeran ere.

lengua vasca en Navarra y diferente
en pronunciación y forma a la denominación oficial Falces.

Iruñean, 2012ko martxoaren 22an.

En Pamplona, a 22 de marzo de 2012.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Falces / Faltzes
Gorrotxategi, Mikel e Iñigo, Andres
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca

Pamplona, 20 de marzo de 2012

En la documentación existente desde la Edad Media, la mencionada villa
aparece citada fundamentalmente bajo las formas Falces, Falçes y Falzes. He
aquí algunos de los abundantes testimonios:
Falces (Goñi Gaztambide, 1063, n. 19; 1087, n. 46; 1093, n. 54; 1100, n.
84; 1135, n. 192; 1137, n. 203; 1144, n. 246; 1150, n. 260; 1152, n. 270;
1238, n. 599; Zabalo, 1280, n. 78, 169, 170, 204, 294, 1474, 1546, 1584 y
otros), Falçes (Lacarra, 1147, I, p. 57; García Larragueta, 1175, p. 52; Carrasco, 1330, p. 264 y 268; 1350, p. 314 y 322; 1366, p. 620; Lecuona, 1587,
p. 131), Falzes (Goñi Gaztambide, 1128, n. 165; García Larragueta, 1195,
p. 78), Falces y Falzes (Martín Duque, s. XI-XII; Felones, 1268, n. 1082 y
1217; Fortún, s. XI-XII n. 6 y 88).
La pronunciación eusquérica del topónimo por parte de los hablantes de la
lengua vasca de Navarra es Faltzes, cumpliéndose también en este caso el uso
tradicional de los vascohablantes de Navarra de convertir los sonidos fricativos
z y s (que en castellano se representan con <z> o <c> y <s>) en los africados
representados en euskera por tz y ts respectivamente, cuando van precedidas de
las consonantes <l> <n> o <r>. Este fenómeno habitual puede constatarse,
entre otros, en los topónimos cooficiales Itzaltzu, Galipentzu y Espartza.
La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia en el Nomenclátor de los municipios de 1979, basándose en la aplicación del mencionado
uso tradicional en Navarra, propuso la forma Faltzes como denominación
eusquérica del municipio y faltzestar como su gentilicio.
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Posteriormente, en el año 2000, el Gobierno de Navarra, a propuesta del
Consejo Navarro de Euskera, ratificó la forma Faltzes para la denominación
eusquérica.
Más recientemente, Euskaltzaindia procedió a la revisión de los nomenclátores realizados anteriormente. El correspondiente a los municipios de la
Comunidad Foral de Navarra fue aprobado el 29 de mayo de 2009 y publicado como Norma (Araua) nº 155 de la Academia. En él se ratifican las
propuestas realizadas en el nomenclátor de 1979, es decir, Faltzes como
denominación eusquérica del municipio y faltzestar como su gentilicio, por
ser acordes a los usos de la lengua vasca en Navarra.

Bibliografía
Carrasco Pérez, J., 1973, La Población de Navarra en el siglo XIV. Universidad
de Navarra: Pamplona.
Euskaltzaindia / Gobierno de Navarra, 1990, Nafarroako Herri Izendegia /
Nomenclátor Euskérico de Navarra, Pamplona.
Felones Morrás, R., 1982, «Contribución al estudio de la iglesia navarra del
siglo XIII: el libro del rediezmo de 1268 (II). Transcripción e índices», Príncipe de
Viana, 623-713.
Fortún Pérez de Ciriza, L. J., 1982, 1985, «Colección de ‘Fueros menores’ de
Navarra y otros privilegios locales», Príncipe de Viana, XLIII (1982), 273-346 y 9511036; XLVI (1985), 361-448.
García Larragueta, S., 1957, El Gran Priorado de la Orden de San Juan de Jerusalen. Siglos XII-XIII. Colección Diplomática. Príncipe de Viana: Pamplona.
Gobierno de Navarra, 2000, Toponimia de Navarra. Criterios de Normalización
Lingüística y Nomenclátor de Localidades. Departamento de Educación y Cultura:
Pamplona.
Goñi Gaztambide, J., 1997, Colección Diplomática de la Catedral de Pamplona
829-1243. Gobierno de Navarra: Pamplona.
Lacarra, J. M., 1969, Fueros de Navarra. Diputación Foral: Pamplona.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 288-292. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 291

13/12/13 09:02

292

Irizpenak eta txostenak

Lekuona Etxabeguren, M., 1966, «El euskera en Navarra a fines del siglo
XVI», Geografía histórica de la lengua vasca, Auñamendi 13-1.
Martín Duque, A., 1983, Documentación medieval de Leire (siglos IX-XII). Príncipe de Viana, Pamplona.
Zabalo Zabalegui, J., 1972, El Registro de Comptos de Navarra de 1280. Diputación Foral de Navarra: Príncipe de Viana, Pamplona.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 288-292. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 292

13/12/13 09:02

Guenduláin / Gendulain

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Nafarroako Gobernuko Euskarabideak Odieta udalerrian izen ofiziala
duen Guenduláin-go Kontzejuaren
euskal izenari buruzko txostena eskatu ziola Euskaltzaindiko Onomastika batzordeari. Batzorde honek 2012ko ekainaren 14an
Olatzagutian egin zuen bilkuraren
eguneko gaien 4.2.2. atalean sartu
zuen aipatutako eskaera.

Que el Instituto Navarro del Vascuence del Gobierno de Navarra
solicitó a la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia un informe
acerca del nombre en euskera del
concejo denominado oficialmente
Guenduláin, perteneciente al municipio de Odieta. Esta Comisión incluyó dicha solicitud en el punto
4.2.2. del orden del día de la reunión celebrada en Olatzagutia el día
14 de junio de 2012.

Batzordeak bilera horretan berariaz
egindako txostena aztertu zuela
–ziurtagiri honekin batera eranskin
gisa atxikirik doana–.

Que la Comisión analizó el informe
elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi ondoren,

Esta Comisión de Onomástica tras
ratificar dicho informe,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Gendulain jatorriz euskal toponimoa dela, euskaraz erabilia eta

Que Gendulain es un nombre de
origen eusquérico, tradicional y
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oraindik bizirik dagoena. Gaztelaniak bere grafiaren arabera Guenduláin formara egokitu du. Mikrotoponimia euskarazko erabileraren
alde mintzo da eta, hizkuntza honen arauen arabera, ez darama
azentu ortografikorik ez -u- bokala
ere hasierako G- kontsonantearen
ondotik.

vivo en la actualidad, que el castellano ha acomodado a su grafía bajo
la forma Guenduláin. La microtoponimia atestigua su uso en euskera y
su grafía no lleva acento ortográfico
ni la vocal -u- tras la consonante
inicial G-, de conformidad a la normativa propia de esta lengua.

Iruñean, 2012ko ekainaren 15ean.

En Pamplona, a 15 de junio de 2012.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Guenduláin / Gendulain
Iñigo, Andres
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca

Pamplona, 12 de junio de 2012

En la documentación existente desde la Edad Media, el nombre del mencionado concejo aparece citado bajo las formas:
Guendulain (1087, Goñi Gaztambide, n. 46 y 1125, n. 151), Guendulain
y Guendulayn (1268, Felones, n. 892), Gandulan (1277, Rius Serra, f. 47v),
Gandulanh (1279, Rius Serra, f. 70), Guandulayn y Guendulayn (1280, Zabalo, n. 609 y n. 2076), Guendullain (1366, Carrasco, p. 564), Guendulayn
(1590, Carasatorre, p. 234), Guendulain y Guendulayn (1644, Archivo General de Navarra, Sección de Estadística, legajo 1, carpeta 29), Guendulain
(1767-1778, Irigarai, 88) Guendulayn (1800-1833, Añibarro, 57), Gendulain
(1966, Azkue, 36).
La pronunciación eusquérica del topónimo recogida a vascohablantes de
los cercanos pueblos de Auza y de Beunza es Gendulain, similar a la castellana, declinado como Gendulainen (en Guenduláin), Gendulaindik (de
Guenduláin), Gendulaine (a Guenduláin), etc. El gentilicio es gendulaindar.
Se trata de un topónimo eusquérico compuesto, muy documentado en
Navarra, dado que hay tres pueblos que llevan dicho nombre, pertenecientes a los valles de Odieta y Esteribar y a la Cendea de Cizur. Su primer
elemento es Gendule, nombre vasco medieval documentado en Pamplona
desde el siglo XI, que, al parecer, hace referencia a un nombre de persona
latino, tal vez Centullus, y el segundo es el sufijo -ain, que denota propiedad.
Es, asimismo, un sufijo común en la toponimia eusquérica de Navarra, pre-
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sente entre otros en nombres como Beasoain, Burutain, Etsain, Etulain, Gendulain (Esteribar), Lintzoain, Ilundáin / Ilundain, Laquidáin / Lakidain...
La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia acordó en 1988
que la denominación eusquérica del mencionado concejo es Gendulain,
tal como consta en la obra Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico de Navarra, publicada en el año 1990, en edición conjunta de la
Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia y del Gobierno de
Navarra.
Posteriormente, en el año 2000, el Gobierno de Navarra, a propuesta del
Consejo Navarro de Euskera, ratificó la forma Gendulain como denominación eusquérica.
A su vez, la obra del Gobierno de Navarra Toponimia y Cartografía de
Navarra recoge y publica la toponimia menor de Navarra. La correspondiente al municipio de Odieta fue aprobada como toponimia oficial por
medio del Decreto Foral 103/1995, de 8 de mayo. En la citada obra se recogen como oficiales los topónimos Gendulainbidea (camino de Guenduláin)
y Gendulainpea (debajo de Guenduláin).
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Larrazkueta

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Orain arte izen ofiziala Larrazketa
duen Urkabustaizko Administrazio
Batzarraren euskal izena Larrazkueta dela.

Que el nombre de la Junta Administrativa del municipio de Urkabustaiz, que hasta hoy en día ha
sido oficialmente Larrazketa, en
euskera es Larrazkueta.

Aipatutako herria Larrazqueta moduan ageri dela lehenengo aldiz
1257an eta 1338an eta Larrascueta
moduan 1508an, Euskaltzaindiak argitara emandako G. Lopez de Gereñuren Toponimia Alavesa seguido de
Mortuorios o Despoblados y Pueblos
Alaveses lanean biltzen den bezala.

Que dicha localidad se documenta
por primera vez como Larrazqueta
en 1257 y 1338 y como Larrascueta
en 1508, tal y como recoge G. Lopez de Gereñu en su obra Toponimia
Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses, publicada por esta institución académica.

1986ko proposamenean Larrazketa
ageri bazen ere 2001ean EUDELekin
batera argitara emandako Izendegian
Larrazkueta ageri zela. Proposatutako
Larrazketa aldaera jatorrizko izenaren
okerreko irakurketa zela eta euskal
izena Larrazkueta dela, 1997ra arte
erdal idazkeraz ofiziala izan zena Larrazcueta moduan.

Que aunque en la propuesta de 1986
figuraba Larrazketa, en el nomenclátor publicado por esta Academia con
EUDEL en 2001 ya figuraba la forma
Larrazkueta. Que la forma Larrazketa
propuesta era un error de lectura del
original y que la forma eusquérica era
Larrazkueta, mantenida en grafía castellana hasta 1997 como Larrazcueta.
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Herritarraren izenaren lekukotzarik
ez dagoen arren, antzeko izenak
ikusita larrazkuetar izan daitekeela
uste du Batzordeak.

Por lo que se refiere al gentilicio o
nombre del habitante, hasta ahora
no se ha hallado constancia documental. Sin embargo, la Comisión
considera que probablemente sería
larrazkuetar.

Azaldutakoaren ondorioz,

En consecuencia y por todo lo expuesto,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Onomastika batzordeak emandako
irizpenari jarraikiz aipatutako herriaren euskal izena Larrazkueta dela.

Que, de acuerdo con el dictamen
correspondiente de la Comisión de
Onomástica, la denominación eusquérica de la mencionada localidad
es Larrazkueta.

Horren ondorioz, Administrazio batzarraren izen osoa hizkuntza ofizial
bietan honakoa izango litzatekeela:
Larrazkuetako Administrazio Batzarra
/ Junta Administrativa de Larrazkueta.

Que, por lo tanto, la denominación
completa de dicha Junta Administrativa sería, en los dos idiomas oficiales el siguiente: Larrazkuetako
Administrazio Batzarra / Junta Administrativa de Larrazkueta.

Bilbon, 2012ko apirilaren 30ean.

En Bilbao, a 30 de abril de 2012.
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Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Nafarroako Gobernuko Euskarabideak Olazti / Olazagutía izen ofiziala
duen udalerriaren euskal izenari buruzko txostena eskatu ziola Euskaltzaindiko Onomastika batzordeari.
Batzorde honek 2012ko otsailaren
23an Olatzagutian egin zuen bilkuraren eguneko gaien 4.2.5. atalean
sartu zuen aipatutako eskaera.

Que el Instituto Navarro del Vascuence del Gobierno de Navarra
solicitó a la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia un informe
acerca del nombre en euskera del
municipio oficialmente denominado Olazti / Olazagutía. Esta Comisión incluyó dicha solicitud en el
punto 4.2.5. del orden del día de la
reunión celebrada en Olatzagutia el
día 23 de febrero de 2012.

Batzordeak bilera horretan berariaz
egindako txostena aztertu zuela
–ziurtagiri honekin batera eranskin
gisa atxikirik doana–.

Que la Comisión analizó el informe
elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi ondoren,

Que la Comisión de Onomástica
tras ratificar dicho informe,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Olatzagutia dela udalerri horren jatorrizko izena, tradizionala eta bizi-

Que Olatzagutia es el nombre original, tradicional y de uso hasta la
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rik dirauena. Olazti jatorrizko izenaren ahozko erabilerak sortutako
forma laburtua dela eta, hortaz, izen
ofiziala izateko gai ez dena, eta Olazagutía, berriz, euskal izena gaztelaniaren ahoskerara egokitutako forma dela.

actualidad del mencionado municipio. Que Olazti es una variante oral
contraída del nombre original y, por
tanto, no válida para denominación
oficial, y que Olazagutía es la acomodación del nombre eusquérico a
los usos de pronunciación en castellano.

Iruñean, 2012ko otsailaren 24an.

En Pamplona, a 24 de febrero de
2012.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Olatzagutia
Iñigo, Andres
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca

Pamplona, 20 de febrero de 2012

La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia, en la propuesta
emitida a solicitud del Gobierno de Navarra en el año 1988, acordó para
este municipio la doble denominación en este orden 1. Olatzagutia, 2. Olazti. Así consta en la obra Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico
de Navarra, publicada conjuntamente por Euskaltzaindia y el Gobierno de
Navarra en el año 1990. No obstante, en el Decreto Foral 16/1989, de 19
de marzo, por el que se determina la denominación oficial de los topónimos
de la zona vascófona de Navarra, se estableció que la denominación oficial
del citado municipio es Olazti y Olazagutía, dando a entender que Olazti es
la forma eusquérica y Olazagutía la forma castellana.
Los testimonios documentales hablan claramente a favor de Olatzagutia
como la forma original: Holaçagutia (1268, Felones), Olaçaguti (1349, Zabalo), Olaçagoytia (1350, Carrasco), Olaçagutia (1350, Uranga), Olacegutia
(1366, Carrasco), Olaçagoytia (1575-1751, Archivo parroquial), Olaçagocia,
1590, Carasatorre) y Olazagutia (1799, Carasatorre).
Dicha denominación original refleja, además, una etimología clara, dado
que Olatzagutia viene a ser un compuesto de olatza ‘majada’, ‘sel’ o ‘ferrería’,
y de guti ‘pequeño’, más el artículo -a. Al respecto, ambos componentes
olatza y guti tienen una amplia presencia en la toponimia en general. Como
ejemplos de olatza pueden citarse, entre otros, Atseginolatza (Soraluze), Bagolatza (Ulibarri), Betolatza (Vitoria / Gasteiz), Eskolatza (Zegama), Eziolatza
(Idiazabal), Iriolatza (Uztarroz), Itolatza (Arantza, Ataun), Lazkaolatza (Al-
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tzania), Olatza (Elgeta, Zizurkil, Zegama, Lizartza, Metauten), Olatzabal
(Salinas de Pamplona), Olatzaburu (Lizartza), Olatzalde (Lizarraga Ergoiena), Olatzar (Gaintza), Olatzatxiki y Olatzaundi (Ataun). De guti, topónimos
como Aranguti (Laudio / Llodio, Kuartango, Orozko, Amurrio), Arangutia
(Vitoria / Gasteiz, Bernedo, Metauten), Arangutizelaia (Larraona), Arbiguti
(Iruñuela, Valle de Yerri), Bariguti (Morentin), Basagutia (Aramaio), Euntzeguti (Urdiain, Lerga), Euntzegutia (Cirauqui, Eslava), Landagutia (Ezcároz), Larregutia (Barbarin), Mendiguti (Aiara), Muruguti (Lerga), Zamariguti (Amurrio), etc.
La variante Olazti es una contracción surgida como consecuencia de la
pronunciación oral popular del nombre entero Olatzagutia. Dicha forma, que
se ha producido por caída de la –g– intervocálica y posterior contracción, es
un fenómeno muy común en la lengua hablada. En el caso de los nombres
compuestos –como el que nos ocupa (Olatza + guti > Olazti)– el mencionado fenómeno es aún más habitual. El primer testimonio documentado de
esta contracción es de mediados del siglo XIX: Olaztisaroy, en el año 1847.
Al respecto, son muchos los casos conocidos en la toponimia navarra,
como por ejemplo: Larrasoaña > Lasuin, Lizarragabengoa > Lixarrango, Mugiro > Muiro, Orbaizeta > Orbaizta, Otsagabia > Otsagi, Saragueta > Sauta,
Urdiain > Urdin, etc. A su vez, es un fenómeno sociolingüístico de fácil
explicación, dado que la lengua vasca no había sido oficial hasta hace pocos
años y, por ello, no ha sido hasta recientemente lengua de uso en la Administración, en los ámbitos culturales, en la enseñanza escolar, en los medios
de comunicación, etc. Consecuentemente, los topónimos eusquéricos no
eran escritos en la grafía que les correspondía en dicha lengua. Las mencionadas razones han contribuido a la utilización de las formas transmitidas
oralmente –en muchos casos apocopadas y/o deformadas–, en detrimento
de las originales y tradicionales.
Debido a la mencionada situación sociolingüística, Euskaltzaindia, en la
propuesta realizada en el año 1988, consideró aceptable el mantenimiento
en algunos casos de las formas reducidas como segunda opción, y realizó la
propuesta de este modo: 1. Olatzagutia, 2. Olazti; 1. Orbaitzeta, 2. Orbaizta;
1. Otsagabia, 2. Otsagi.
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Con el paso de los años y a la luz de las nuevas investigaciones, así como
de las directrices de carácter internacional sobre la fijación de los topónimos,
la Academia ha ido viendo cada vez con mayor claridad que para la normativización de los nombres, deben primar las formas enteras, originales y tradicionales, dejando solamente para el uso oral las formas contraídas, que han
devenido de aquellas precisamente como consecuencia de dicho uso.
Por todo ello, tras la revisión realizada de los nombres de todos los municipios, a los cuales Euskaltzaindia ha dado el carácter de norma (araua)
académica, en los casos antes citados se han normativizado solamente las
formas enteras, es decir, Orbaizeta, Otsagabia y Olatzagutia.
Ello no obstante, cabe señalar que una cosa es la forma normativizada de los
nombres para su uso en la lengua escrita en documentos oficiales, membretes,
carteles, letreros... y otra el uso de esos nombres a nivel oral. En este sentido, es
totalmente normal la utilización de la forma Olazti en el lenguaje oral, al igual
que ocurre en otros muchos pueblos de Navarra: Doneztun (Donezteben) bizi
da ‘vive en Doneztebe’; Elgorrikoa (Elgorriagakoa) da ‘es de Elgorriaga’; Goizutan (Goizuetan) dago ‘está en Goizueta’; Ittundik (Iturendik) dator ‘viene de
Ituren’; Urdinera (Urdiainera) doa ‘va a Urdiain’; Olaztikoak (Olatzagutikoak)
gara ‘somos de Olatzagutia’, etc. Fenómeno que, a su vez, es común a muchas
lenguas: ‘vengo de Granáa’ (Granada), ‘nací en Portu’ (Portugalete), ‘viví en
Frisco’ (San Francisco), i live in Bren (Birmingham) ‘vivo en Birmingham’; we
com from LA (Los Angeles) ‘venimos de Los Angeles’; riveu a Zena (Génova)
‘vuelvo a ver Génova’; torn’a Surrient (Sorrento) ‘vuelve a Sorrento’.
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Ostiz / Ostitz

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Nafarroako Gobernuko Euskarabideak Odieta udalerrian izen ofiziala
duen Ostiz-ko Kontzejuaren euskal
izenari buruzko txostena eskatu ziola Euskaltzaindiko Onomastika batzordeari. Batzorde honek 2012ko
ekainaren 14an Olatzagutian egin
zuen bilkuraren eguneko gaien
4.2.2. atalean sartu zuen aipatutako
eskaera.

Que el Instituto Navarro del Vascuence del Gobierno de Navarra solicitó a la Comisión de Onomástica
de Euskaltzaindia un informe acerca
del nombre en euskera del concejo
denominado oficialmente Ostiz, perteneciente al municipio de Odieta.
Esta Comisión incluyó dicha solicitud en el punto 4.2.2. del orden del
día de la reunión celebrada en Olatzagutia el día 14 de junio de 2012.

Batzordeak bilera horretan berariaz
egindako txostena aztertu zuela
–ziurtagiri honekin batera eranskin
gisa atxikirik doana–.

Que la Comisión analizó el informe
elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi ondoren,

Esta Comisión de Onomástica tras
ratificar dicho informe,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Ostitz jatorriz euskal toponimoa
dela, euskaraz erabilia eta oraindik

Que Ostitz es un nombre de origen
eusquérico, tradicional y vivo en la
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bizirik dagoena. Gaztelaniak bere
ahoskerara egokitutako Ostiz forma
hartu zuen. Ahozko lekukotasunak
eta mikrotoponimia euskarazko -tz
amaieraren alde mintzo dira, gaztelaniaz erabiltzen den -z soinutik argi
bereizten dena.

actualidad, que el castellano adoptó
a su fonética bajo la forma Ostiz.
Los testimonios orales y la microtoponimia demuestran su uso en euskera con final en -tz, distinto de la
-z en castellano.

Iruñean, 2012ko ekainaren 15ean.

En Pamplona, a 15 de junio de 2012.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Ostiz / Ostitz
Iñigo, Andres
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca

Pamplona, 12 de junio de 2012

En la documentación existente desde la Edad Media, el nombre del mencionado concejo aparece citado bajo las formas:
Ostiz (1087, Goñi Gaztambide, n. 46; 1100, n. 80; 1125, n. 151 y 1177,
n. 353), Oztiz (1350, Carrasco, p. 396 y 1366, p. 565), Oztiz (1532, Cesarini, f. 44), Hoztiz (1587, Lekuona, p. 134), Lope de Oztiz, prior de Velate
(1614, Iñigo, p. 1272), Oztiz (1591, Rojas y Sandoval, p. 160), Ostiz (1644,
Archivo General de Navarra, Sección de Estadística, legajo 1, carpeta 29),
Ostiz (1799, Carasatorre, p. 295), Ostiz (1802, Diccionario de la Real Academia de la Historia, II, p. 216).
La pronunciación eusquérica del topónimo recogida a vascohablantes
de los cercanos pueblos de Auza y de Beunza es Ostitz, con -tz final, forma
que se mantiene en la declinación eusquérica: Ostitzen (en Ostiz) y Ostitze
(a Ostiz). Esta pronunciación es la original de la mayoría de los topónimos
castellanizados como -iz en Navarra, tales como Antxoritz, Arraitz, Arruitz,
Astitz, Mezkiritz, Muskitz, Oderitz, Osteritz... En el gentilicio ostiztar el
nombre pierde la -tz- por cuestiones de fonética vasca, es decir, por conversión de -tz- en -z- ante las consonantes oclusivas b, d, g, p, t, k. Este
fenómeno se constata, asimismo, en la microtoponimia del entorno, en
nombres como Ostizbidea y Ostizvide (camino de Ostiz) documentado en
los años 1702, 1827 y 1858 en la localidad de Ciáurriz / Ziaurritz del propio valle de Odieta, cuya forma oficial establecida por decreto del Gobierno de Navarra es Ostizbide.
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Se trata de un topónimo eusquérico compuesto, cuyo primer elemento
parece hacer referencia a un nombre de persona no identificado, y el segundo es el sufijo eusquérico -itz, que indica propiedad.
La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia acordó en 1988
que la denominación eusquérica del mencionado concejo es Ostitz, tal
como consta en la obra Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico
de Navarra, publicada en el año 1990, en edición conjunta de la Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia y del Gobierno de Navarra.
Posteriormente, en el año 2000, el Gobierno de Navarra, a propuesta del
Consejo Navarro de Euskera, ratificó la forma Ostitz como denominación
eusquérica.
Por su parte, la obra del Gobierno de Navarra Toponimia y Cartografía de
Navarra, recoge y publica la toponimia menor de Navarra. La correspondiente al municipio de Odieta fue aprobada como toponimia oficial por
medio del Decreto Foral 103/1995, de 8 de mayo. En la mencionada obra
se recogen como oficiales los topónimos Ostitzaldea (hacia Ostitz) y Camino
de Ostitzaldea.
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Uharte Arakil en lugar de Uharte-Arakil

Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Nafarroako Gobernuko Euskarabideak Uharte-Arakil izen ofiziala
duen udalerriaren euskal izenari buruzko txostena eskatu ziola Euskaltzaindiko Onomastika batzordeari.
Batzorde honek 2012ko otsailaren
23an Olatzagutian egin zuen bilkuraren eguneko gaien 4.2.4. atalean
sartu zuen aipatutako eskaera.

Que el Instituto Navarro del Vascuence del Gobierno de Navarra solicitó a la Comisión de Onomástica
de Euskaltzaindia un informe acerca
del nombre en euskera del municipio oficialmente denominado Uharte-Arakil. Esta Comisión incluyó
dicha solicitud en el punto 4.2.4. del
orden del día de la reunión celebrada en Olatzagutia el día 23 de febrero de 2012.

Batzordeak bilera horretan berariaz
egindako txostena aztertu zuela
–ziurtagiri honekin batera eranskin
gisa atxikirik doana–.

Que la Comisión analizó el informe
elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi ondoren,

Que la Comisión de Onomástica
tras ratificar dicho informe,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Euskaltzaindiaren egungo arauen
arabera, udalerri horren izena

Que, de conformidad con la normativa actual de esta Real Academia,
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Uharte Arakil dela.

el nombre del mencionado municipio es Uharte Arakil.

Iruñean, 2012ko otsailaren 24an.

En Pamplona, a 24 de febrero de
2012.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Uharte Arakil en lugar de Uharte-Arakil
Iñigo, Andres
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca

Pamplona, 20 de febrero de 2012

Informe solicitado desde la Dirección de Servicio de Formación y Fomento del Vascuence de Euskarabidea del Gobierno de Navarra, acerca de
las razones que han motivado a la Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia para proceder a la adecuación del nombre del municipio navarro
denominado oficialmente Uharte-Arakil por el de Uharte Arakil.
La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia adoptó la forma
Uharte-Arakil, en la edición del Euskal Herriko Udalen Izendegia de 1979,
publicada por la propia Academia. Posteriormente, en cumplimiento del
artículo 8 de la Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre, tras el correspondiente informe emitido por la citada Academia, el Gobierno de Navarra publicó
el Decreto Foral 16/1989, por el que se determina la denominación oficial
de los topónimos de la zona vascófona de Navarra. En él se establece como
oficial la forma Uharte-Arakil.
Entre los acuerdos tomados posteriormente por esta Real Academia está
la norma nº 141 Herri izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera (esto es,
Nombres de pueblos: orden y utilización de los signos gráficos), aprobada el 26
de noviembre de 2004. En la misma se establece que el guión (-) debe utilizarse en los casos en que dos o más pueblos, concejos o lugares forman una
única unidad administrativa: Arraitz-Orkin, Biurrun-Olkotz, Gorrontz-Olano, Orokieta-Erbiti, Urritzola-Galain... Se establece, asimismo, que cuando
el nombre de un pueblo es un compuesto ya lexicalizado de un nombre específico, seguido de un término que hace referencia al entorno geográfico o
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valle en el que se halla ubicado, se escribirán separados sin mediar signo
gráfico alguno, como por ejemplo Etxarri Aranatz o Murelu Deierri. También
se aplicará este mismo criterio cuando sea preciso diferenciar entre sí nombres de pueblos homónimos: Etxarri Larraun, Etxarri Etxauribar; Espartza
Galar, Espartza Zaraitzu; Lizarraga Ergoiena, Lizarraga Itzagaondoa; Uharte
Baztan, Uharte Eguesibar...
Posteriormente, Euskaltzaindia procedió a la revisión de los nomenclátores de los municipios anteriormente citados. El referente a la Comunidad
Foral de Navarra fue aprobado el 29 de mayo de 2009 y publicado como
norma nº 155 de la Academia. En dicha norma, y en aplicación del criterio
establecido por la propia Academia, se aprobó que el nombre del municipio
de referencia es Uharte Arakil.
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Mancomunidad de Valdizarbe /
Izarbeibarko Mankomunitatea
Mikel Gorrotxategi Nieto Onomastika batzordeko idazkariak

Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica

AZALTZEN DU:

EXPONE:

Onomastika batzordeak 2012ko
maiatzaren 17an Olatzagutian egin
zuen bilkuraren eguneko gaien
4.2.2. atalean sartu zuela Izarbeibarko Mankomunitateko idazkariak egindako eskaera, zeinetan galdetzen zuen ea Mancomunidad de
Valdizarbe izenaren euskal ordain
egokia Izarbeibarko Mankomunitatea
den.

Que la Comisión de Onomástica en
la reunión celebrada en la localidad
de Olatzagutia el día 17 de mayo de
2012, incluyó en el punto 4.2.2. de
su orden del día la solicitud remitida por la secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe acerca de si la
denominación eusquérica correcta
de la misma es Izarbeibarko Mankomunitatea.

Batzordeak bilera horretan berariazko txostena aztertu zuela –ziurtagiri honekin batera eranskin gisa
atxikirik doana–.

Que en dicha reunión la Comisión
analizó el informe elaborado al respecto –el cual se adjunta como anexo al presente certificado–.

Onomastika batzordeak txosten
hori berretsi zuela, eta ondorioz,

Que la Comisión de Onomástica
ratificó dicho informe y en consecuencia,

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Izarbeibarko Mankomunitatea
izendapena euskaraz zuzena dela,

Que Izarbeibarko Mankomunitatea es la forma académica correcta
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bat datorrena Nafarroan ibarrak
izendatzeko ohiko diren formekin,
eta gaztelaniaz erabiltzen den Mancomunidad de Valdizarbe izenetik bereizten dena.

utilizada en euskera, acorde a los
usos tradicionales de los nombres
de valles en lengua vasca en Navarra y distinta a Mancomunidad de
Valdizarbe utilizada en castellano.

Iruñean, 2012ko maiatzaren 18an.

En Pamplona, a 18 de mayo de 2012.

O. E. / Vº Bº
Andres Iñigo

Onomastika batzordeko burua /
Presidente de la Comisión
de Onomástica
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Mancomunidad de Valdizarbe /
Izarbeibarko Mankomunitatea
Iñigo, Andres
Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca

Pamplona, 16 de mayo de 2012

En la documentación existente desde la Edad Media, el nombre del mencionado valle de la Merindad de Pamplona aparece citado fundamentalmente bajo las formas de Itçarbe, Liçarve, Içarue, Içarbe, Ylçarbe, Ilçarbe,
Ilçarve, Yçarue, Ilzarbe, Ilçarbiâ, Valle de Izarbe y Valdizarbe.
He aquí las referencias de dichos testimonios: valle de itçarbe (1084, Iñigo
[2011], p. 1267; 1099, Goñi Gaztambide, n. 76); val de liçarve (1268, Felones, n. 1004); val d’içarue (1268, Felones, n. 1060-1075; 1350, Carrasco, p.
393; 1366, p. 52; 1395, Lacarra, n. 541); valle de içarbe (1532, Cesarini, f.
160v; 1591, Protocolos notariales de Obanos, c. 2 bis); valle de ylçarbe
(1586, Protocolos notariales de Obanos, c. 2); valle de içarve (1590, Carasatorre, p. 235); valle de yçarue (1591, Rojas y Sandoval, f. 160v); valle ilçarbiâ
(1638, Oihenart); valde ilçarve y valde ilçarbe (1652, Protocolos notariales
de Doneztebe / Santesteban, c. 59); valle de ylzarbe (1714, Carasatorre, p.
259); (valle de) ilzarbe (1802, Diccionario de la Real Academia de la Historia, I, p. 374); valdizarbe (1972, Iñigo [2005], p. 221); (valle de) izarbe (1990,
Irigoien, III, p. 63); valdizarbe (1991, Jimeno Jurío, p. 178); valdizarbe (1996,
Belasko, p. 414).
En lo referente a las formas documentadas, cabe señalar que el testimonio más antiguo es itçarbe (que leeríamos Itzarbe), pero que se documenta
una sola vez y en el siglo XI, ya que los dos testimonios aportados se refieren
a la misma fuente, que es la documentación medieval de la catedral de
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Pamplona, con la diferencia de que Sandoval (estudiado por Iñigo) lo atribuye al año 1084 y Goñi Gaztambide al 1099. En toda la documentación
posterior, la forma común que prevalece bajo diversas grafías es içarbe (que
leeríamos Izarbe). La forma Ilzarbe es relativamente moderna, puesto que
no se constata hasta finales del siglo XVI. La consonante l (ele) que se intercala en ella no es más que el efecto de un fenómeno de repercusión,
bastante habitual en toponimia, sin dejar de lado que pueda tratarse de la
influencia, por analogía, del nombre Ilzarbe, pueblo documentado así al
menos desde el siglo XIII, que pertenece al Valle de Ollo de Navarra. Finalmente, y como es conocido, en castellano la forma compuesta del valle,
Valle de Izarbe, ha derivado en la forma reducida a un solo término, Valdizarbe, que es la utilizada actualmente.
En cuanto a su denominación eusquérica, cabe señalar que como forma
de referencia también ha prevalecido la forma Izarbe, nombre eusquérico
a todas luces. Por otra parte, al igual que en castellano, en euskera es
habitual que las formas compuestas de un nombre específico y de otro
genérico (en el caso que nos ocupa Izarbe e ibar ‘valle’ respectivamente)
sean reducidas a las de un solo término, es decir, que en lugar de Izarbeko
ibarra se utilice Izarbeibar. Es, asimismo, el caso de valles navarros conocidos tradicionalmente como Esteribar, Erroibar, Olaibar, Elortzibar,
Etxauribar, Lizoainibar, Untzitibar, etc. En el caso que nos ocupa la forma
utilizada es Izarbeibar. Así lo propuso la Real Academia de la Lengua
Vasca – Euskaltzaindia en el Nomenclátor Euskérico de Navarra / Nafarroako Herri Izendegia, obra realizada a petición del Gobierno de Navarra
y publicada en edición conjunta del Gobierno Foral y Euskaltzaindia en el
año 1990, y así lo ha ratificado recientemente en la Norma académica
(Araua) nº 155 y en la obra que lleva por título Euskal Herriko Udalen
Izendegia, volumen I de la colección Izenak de esta institución. Por su
parte, el Gobierno de Navarra también viene utilizando el nombre Izarbeibar como denominación eusquérica de Valdizarbe en todas las publicaciones de su Boletín Oficial. Así aparece, por ejemplo, en el Decreto Foral
253/1993, de 6 de septiembre, sobre la composición y denominaciones de
la zonificación «Navarra 2000».
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En consecuencia, el equivalente eusquérico de Mancomunidad de Valdizarbe es Izarbeibarko Mankomunitatea, por ser Izarbeibar la forma tradicional.
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Sopela

Mikel Gorrotxategi Nieto Euskaltzaindiko Onomastika batzordeko
idazkariak
ADIERAZTEN DU:
Sopela dela gaur egun Sopelana izen ofiziala duen udalaren euskal idazkera egokia, indarra duten arauen arabera.
Koldo Mitxelena euskaltzain eta hizkuntzalari ospetsuak Fonética Histórica Vasca-n (1961) argi erakutsi zuenez, antzina, euskara zaharrak bi n
mota zeuzkan: bata ene fortis edo «n gogorra» deitua, /N/ moduan transkribatzen duguna. Bestea, ordea, ene lenis edo biguna deitzen duguna eta /n/
gisa adierazten dena fonetikan.
Lehenengoa, hau da, /N/ ene gogorra, bokal artean, izkribu zaharretan -nngisa idatzirik ageri da eskuarki: (Enneco...), latinezko n bikoitzaren antzera
(annus ‘urtea’, capanna ‘etxola’...). Hizkuntzaren eboluzioaz, bai euskara zaharreko /N/ horiek eta bai latinetik jasotako hitz batzuetako /-nn-/ fonemak
gaurko euskaran N arruntak edo normalak bihurtu zitzaizkigun, eta horrela,
gorago aipaturiko adibideetatik gaurko Eneko, kapana heldu zaizkigu.
Gaztelaniak, aldiz, oso bestelako eboluzioa izan zuen, eta latineko -nnhoriek normalean -ñ- bilakatu ziren, hau da, -n- palatalak: año, caña, cabaña... eta bide beretik, euskara zaharreko eNeko izen propiotik Erdi Aroan
Yeñego eta geroago Íñigo sortu ziren.
Beste /N/ fonemari dagokionez, hau da, euskara zaharraren bokal arteko
ene bigun horiek bigarren silaban zihoazenean, normalean -h- hasperendu
bihurtu ziren: *bini > *mihi > mihi, sein < seni > sehi, honore > ohore, anate > ahate. Hori guzti hori, Iparraldeko euskara mintzatuan gaur arte kontserbatu da; Hegoaldean, dakigunez, hasperena aspaldian galdu zen.
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Azkenean, /n/ fonema bigarren silaba baino atzerago gertatzen zenean,
gaurko euskaraz normalean hasperenik ezin gerta zitekeenez gero, erregularki gaurko hizkuntzan -h- hasperendu horiek desagertu egin ziren. Adibidez: ballena > balea, corona > koroa.
Gertaera hau oso ondo dago dokumentaturik gure hitz arrunt askotan,
bai eta Hego Euskal Herriko toponimo edo leku-izen ugaritan ere, ondoko
adibideetan argi ageri denez:
Araban: Albeiz (Albéniz), Aramaio (Aramayona), Audika (Audicana),
Subilla (Subillana, egun Subijana)...
Gipuzkoan: Arroa (Arrona), Galdoa (Galdona), Berezao (Berezano), Lazkao (Lazcano), Oikia (Oiquina), Zestoa (Cestona)...
Nafarroan: Argiñao (Arguiñano), Gulia (Gulina), Larragoa (Larraona),
Undio (Undiano), Urdotz (Urdanoz), Urdaitz (Urdaniz)...
Bizkaian ere, antzeko toponimo ugari daude: Andikoa (Andicona), Galdakao (Galdácano), Gamiz (Gaminiz Plentziako hiri-gutunean), Laukiz
(Lauquiniz), Leioa (Lejona), Leiz (Leaniz), Lemoiz (Lemóniz), Otxandio
(Ochandiano)...
Hizkuntzalarien ustez, kontsonante hau jadanik X. menderako desagertuta zegoen eta batzuek gertaera IV. mendean kokatzen dute. Data berantiarrena ontzat emango bagenu ere Sopela herriaren lehenengo erreferentzia historikoak baino dezente urte lehenago.
Baina erdara erabiltzen zuten administrazioek ez zituzten begi onez ikusten herriak erabiltzen zituen n-rik gabeko aldaera hauek eta sarritan, ia beti,
baztertzen zituzten. Ondorioz, sarritan ez dira XIX. edo XX. mende arte
dokumentatzen. Hala ere, badira salbuespenak eta Otxandio eta Zeberio dira
esanguratsuenak. Gaztelako erregeak XIV. mendean hiri-gutuna eman zietenean Ochandiano eman zion, baina ehun urte lehenago Nafarroako Antso
VII.ak Durangaldeari forua ematean Ochandio aipatu zuen. Zeberio 1375ean
Ceberiano moduan ageri da Ugao herriari hiri-gutuna eman ziotenean. Geroztik ere behin edo bitan ageri bada ere, betiko desagertu eta Zeberio da
aspaldian erabili den forma bakarra. Azkenik badira herri izen batzuk gure-
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gana euskaraz baizik heldu ez direnak, hala nola Derio (Bi), Zandio (Na) edo
Zerio (Ar).
Sopelara itzuliz, azpimarratzekoa da Sopela formak ere izan duela erabilera herrian bertan. Hala erakusten du Sopelabaso izeneko inguru ezagunak. Baina deigarriena, eta jende gutxik dakien datua, deiturena da. Euskal Herrian sarritan gertatu da deituren euskal aldaerak sorlekutik urrun
agertzea. Uribe Kostan administrazioko eskribauek bazekiten nonbait,
Sopela esan arren, ofizialki Sopelana idatzi behar zela, baina handik urrutiagoko eskribauek ez. Horren lekuko dira Sopela formarekin dokumentatzen diren deiturak, bai Urkabustaizko Abezia herrian XVIII. mendean,
bai Bilbon 1820. urtean.
Laburbilduz, Sopelana formatik Sopela herri-izenerako bilakaera aspaldikoa
da, euskarazko lege fonetikoen arabera gertatutakoa eta, hortaz, euskal izen
zuzena. Sopela formaren erabilera arrunta izan da euskaldunen artean, nahiz
eta administrazioek mendeetan zehar erabili duten hizkuntzaren eraginez
Sopelana forma erabili izan den. Beraz, euskararen lege fonetikoak, datu
historikoak, lehengo eta oraingo lekukotasunak kontuan hartuta, Euskal
tzaindiak, aho batez Sopela izena onartu eta gomendatu zuen, ondoko arauetan ikus daitekeen bezala:
a) Euskal Herriko Udalen izendegia, 1979.
b) Euskal Herriko Euskal Autonomia Erkidegoko herrien izendegia, 1986.
c) Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak, 2001
d) Bizkaiko Herri Izendegia, (145. araua) 2005.
e) Euskal Herriko Udalen izendegia, 2011.
Akademia honek 2005ean argitara eman zuen 145. araua, Donostian
2005eko azaroaren 25ean onartu zuen.
Herritarren izenari dagokionez, sopelar nahiz sopeloztar erabiltzen direla
nabarmendu behar da.
Beraz, gorago azaldurikoaren ondorioz, hau
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EGIAZTATZEN DU:
Euskaltzaindiak onartutako arauei jarraikiz, udal honen izenaren euskal
idazkera zuzena SOPELA dela.
Bilbon, bi mila eta hamahiruko martxoaren hamabostean.

O. E. / Vº Bº

Xabier Kintana Urtiaga

Euskaltzaindiko idazkaria
Secretario de la Real Academia
de la Lengua Vasca
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Ziako Kontzejuaren izena dela-eta Nafarroako
Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia
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Sarrera
Iñigo, Andres
Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria

Nafarroako Itza Zendeako Ziako Kontzejuak 2011ko apirilaren 17an
aho batez erabaki zuen herriaren izen ofizial eta bakarra, Cía izan beharrean, Zia izatea. Aldaketa horren eskaera ofiziala egin ondotik, Nafarroako Gobernuak 2011ko ekainaren 20an hartutako Erabakiaren bitartez,
ezezkoa eman zion. Erantzun horren aitzinean, kontzejuak erabaki zuen
gaia auzitara eramatea eta xede horretarako behar zuen adituaren txostena Euskaltzaindiari eskatzea. Onomastika batzordeak, 2011ko azaroaren
4an, Andres Iñigo euskaltzainaren esku utzi zuen adituaren txostena egitea. [Txosten hori eta, geroago, Nafarroako Gobernuaren Euskarabideak
ere eskatuta igorri zitzaiona da Euskera agerkarian argitara eman zena
(2011, 56, 1-2, 204-209)].
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak 2012ko urriaren 29an eman zuen ezagutzera 622/2012 sententzia. Bertan, Nafarroako Gobernuaren erabakia baliogabetzeaz gainera, adierazten
da kontzejuak hartutako erabakia zuzenbidearen araberakoa dela eta, hortaz, ZIA dela kontzeju horri dagokion izendapen bakarra. Aldi berean, Nafarroako Gobernua behartzen du dagokion toki guztietan ZIA izendapena
agerrarazteko neurriak berehala hartzera.
Azkenik, Nafarroako Gobernuak, aipatutako sententzia betez, 2013ko
martxoaren 13an onartu ondotik, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zuen ZIA izen ofizial deklaratzen duen Erabakia (70. NAO, 2013ko
apirilaren 15ekoa).
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Garrantzi handiko erabakia da, epai honek aurrekaria ezartzen baitu Nafarroan. Izan ere, Ziako Kontzejua Nafarroako eremu mistoan kokatua dago
eta sententzia honek erakusten du zuzenbidearen araberakoa dela eremu
horretan ere euskal izendapena duen udal edo kontzeju batek, hala nahi
izanez gero, euskal formaz izendatu ahal izatea bere herria.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 329-330. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 330

13/12/13 09:02

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

331

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 331

13/12/13 09:02

332

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 332

13/12/13 09:02

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

333

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 333

13/12/13 09:02

334

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 334

13/12/13 09:02

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

335

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 335

13/12/13 09:02

336

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 336

13/12/13 09:02

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

337

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 337

13/12/13 09:02

338

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 338

13/12/13 09:02

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

339

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 339

13/12/13 09:02

340

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 340

13/12/13 09:02

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

341

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 341

13/12/13 09:02

342

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 342

13/12/13 09:02

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia

343

Euskera. 2012, 57, 1-2. 331-343. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 343

13/12/13 09:02

Euskera 2012_1-2.indd 344

13/12/13 09:02

Adierazpenak
eta hitzarmenak

Euskera. 2012, 57, 1-2. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 345

13/12/13 09:02

Euskera 2012_1-2.indd 346

13/12/13 09:02

Euskaltzaindiaren adierazpena 2012ko
martxoaren 31ko Baionako manifestaldiaz

Duela 18 urte Euskaltzaindiak Biarritzen frantses gobernuari eskatu zion
euskarak Iparraldeko hiru probintzietan ofizialtasuna ukan zezan, hala nola
baitzuen jadanik Hegoaldeko euskal herrialdeetan. Euskaltzaindiak garai
hartan egin eskaerak ez zuen segidarik ukan, eta geroztik Frantzia ez da jarreraz aldatu: eskualdeetako hizkuntzei beti ukatzen dizkie zinezko ofizialtasuna eta legearen geriza.
Egia da 2008an Konstituzioari aldaketa batzuk egin zizkiolarik (2008-724
konstituzio legea), 75. artikuluari emendio bat egin zitzaiola, eskualde hizkuntzak Frantziako ondarearen parte direla errateko. Pentsa zitekeen hizkuntza horiek Konstituzioan aipatzearekin zerbait ezagutza ere hartzen zutela, eta hizkuntza horien hiztunak, ondorioz, testu berri hartan bermatzen
ahalko zirela beren hizkuntzaren defendatzeko. Zorigaitzez, egiazki ez da
hala gertatu. Alabaina, duela zenbait denbora, Konstituzio Kontseiluak
75-1 artikulu hartaz eman duen erabaki batean (2011-130 erabakia,
2011/05/11koa), guztiz interpretazio hertsia egin du, argiki erranez «ez duela sortzen Konstituzioak segurtatu eskubiderik edo libertaterik». Gisa horretan, delako artikulua osoki ondorio praktikorik gabekoa zela finkatu du
Konstituzio Kontseiluak. Euskararen erabilerari dagozkionetan, euskal herritarrek, lehen bezala, legearen gerizarik gabe segitzen dute, eta haien mintzairaren ofizialtasunaren eskaera sekula bezain bidezkoa eta zuzena da.
Euskararen ofizialtasunaren eta lege baten eskaeraren entzunarazteko,
Euskaltzaindiak bat egiten du Euskal Konfederazioa eta Kontseilua elkar-
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teek Baionan, 2012ko martxoaren 31n, antolatzen duten DEIADAR manifestaldiaren helburuekin.

L’Académie de la langue basque soutient la
manifestation du 31 mars à Bayonne
Il y a 18 ans à Biarritz, l’Académie de la langue basque - Euskaltzaindia
avait demandé au gouvernement français que la langue basque reçût un
statut d’officialité dans les trois provinces du nord, à l’image des provinces
basques du sud. Cette demande de l’Académie n’a jamais obtenu de réponse, et depuis lors la France a toujours la même attitude : elle refuse
d’accorder aux langues dites « régionales » l’officialisation ainsi que leur
protection par la loi.
Il est vrai qu’en 2008, lorsque la constitution a été modifiée (loi constitutionnelle n° 2008-724), un ajout fut introduit dans l’article 75 de la
Constitution afin de déclarer que « les langues régionales appartiennent
au patrimoine de la France ». On aurait pu penser qu’avec cette mention
dans la constitution, les langues régionales recevaient une forme de reconnaissance et que, par conséquent, leurs locuteurs pourraient s’appuyer
sur cette nouvelle disposition pour les défendre. Hélas, il n’en est pas
advenu ainsi. En effet, il y a bientôt un an, le Conseil constitutionnel,
dans une décision relative à l’interprétation du nouvel article 75-1 (décision n° 2011-130, du 11/05/2011), a privilégié une lecture très restrictive,
indiquant explicitement que ledit article «n’institue pas un droit ou une
liberté que la Constitution garantit». Ainsi, la modification constitutionnelle se révèle être sans aucune portée pratique. Les citoyens de langue
basque restent donc privés de garanties juridiques relativement à l’usage
de leur langue, et plus que jamais la revendication de son officialisation
s’avère légitime et justifiée.
Afin de faire entendre la demande d’officialisation de la langue basque et
d’une loi en faveur des langues régionales, Euskaltzaindia tient à affirmer
qu’elle adhère totalement aux objectifs qui seront défendus par les associations Euskal Konfederazioa et Kontseilua lors de la manifestation DEIADAR du 31 mars 2012 à Bayonne.
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Euskaltzaindiak 2012. urtean zehar
hainbat lankidetza-hitzarmen izenpetu ditu
Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra
Martxoaren 7an, Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularrak eta Euskaltzaindiak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten Euskaltzaindiaren egoitzan.
Fundazioaren izenean Antonio Damborenea presidenteak sinatu zuen eta,
Euskaltzaindiarenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak. Sinatze ekitaldian Alderdi Popularreko kide batzuk izan ziren -besteak beste, Antonio
Basagoiti eta Iñaki Oiartzabal EAEko PPko presidentea eta idazkari nagusia, hurrenez hurren- eta baita Euskaltzaindiko Iker eta Jagon sailburuak
ere, Andoni Sagarna eta Andres Iñigo.
Hitzarmen horrek Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularraren eta Euskaltzaindiaren arteko elkarlana sortzea zuen helburu. Besteren artean, euskararen normalizaziorako proiektuak garatzeko lanean arituko dira, eta baita, Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularraren barruan edo beronen
bitartez, Euskaltzaindiak euskarari buruz emandako arauak edo gomendioak
hedarazteko.
Erakunde biek elkarren esku jarriko dituzte ikerketarako interesgarriak
izan daitezkeen lan argitaragabeak, hala nola tesiak, edo bestelako lanak.
Elkarri beren ikertze-funtsen ondarea erabiltzeko aukera eskainiko diote,
bai eta, bereziki, beren artxibo eta bibliotekak ere. Biek beren argitalpenak
elkarrekin trukatzeko mekanismo egokiak ezarriko dira, horrela zeinek bere
bibliotekako euskal gaien funtsak sendotu eta osatu ahal izateko. Argitalpenei dagokienez, elkarrekiko lana bultzatuko da, eta biek batera eginiko
argitalpenei lagunduko zaie. Horretarako, euskararen inguruan sorturiko
testuak ezagutarazteko ahaleginak egingo dituzte. Lankidetza politika bultzatuko dute ikastaroak eta sinposioak eginez.
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Soziolinguistika Klusterra
Martxoaren 30ean, Soziolinguistika Klusterrak eta Euskaltzaindiak bi
erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian. Klusterraren izenean Jaime Altuna presidenteak
sinatu zuen, eta Euskaltzaindiarenean Andres Urrutia euskaltzainburuak.
Eurekin batera, Ibon Usarralde Klusterreko kudeatzailea eta Andres Iñigo
Euskaltzaindiko Jagon sailburua izan ziren.
Hitzarmen horrek bost urteko iraupena izango du eta Soziolinguistika
Klusterraren eta Euskaltzaindiaren arteko elkarlana sortzea du helburu,
euskararen normalizazioari buruzko proiektu partekatuak gauzatzeko. Euskararen jakitea, erabilera zein haren aldeko sustapenaren ikerketa eta dibulgazioa izango dira, batez ere, bi erakundeon arteko hitzarmenaren xede
nagusiak.
Hitzarmenaren ondorioetako bat hau izango da: Euskaltzaindiak Soziolinguistika Klusterrean Ohorezko bazkidearen izaera edukiko du, Elkarte
honen estatutuetan jasota dauden baldintzen eta arauen arabera. Soziolinguistika Klusterrak, Euskaltzaindia ohorezko bazkide izan dadin Klusterraren estatutuak aldatu behar direnez gero, bide horretan eman beharreko
urratsak emateko prozedura abian jartzeko konpromisoa hartu zuen. Eta
horrela erabaki zuen ekainaren 14an, Donostiako Aquariumean izandako
VIII. Batzar Orokorrean.

Soraluzeko Udala
Martxoan, Soraluzeko Udalak eta Euskaltzaindiak hitzarmen bat sinatu zuten, herriko toponimia ikertzeko eta arautzeko. Hitzarmen horren xedea Soraluzeko toponimoak eta herriko ageriko hizkuntza-paisaia
normalizatzea zen.
Lana Jon Basauri ikertzaileari egokitu zitzaion, beharra gainbegiratzeko
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak izendatu zuen Jon Ander Ra-
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mos-en zuzendaritzapean. Ikerketaren lehenengo zatian dokumentazioa
ikertuko da eta bigarrenean ahozko bilketa egingo dute.

Nafarroako Gobernua
2012ko apirilaren 3an sinatu zen Nafarroako Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren arteko aurtengo lankidetza-hitzarmena. Akademiaren izenean,
Andres Urrutia euskaltzainburuak sinatu zuen eta, Foru Gobernuaren izenean, Maximino Gómez Euskarabidearen zuzendari kudeatzaileak.
Akordio horren arabera, hauek ziren 2012. urteko eginkizun nagusiak:
– Euskal Corpus Onomastikoa: egitasmoari jarraipena ematea
– Mendaur bildumaren argitalpen berri baten prestaketa
– Euskaltzaindiaren jarduera gastuetan laguntzea

Langune
Apirilaren 27an, Langune Hizkuntza Industrien Elkarteak eta Euskaltzaindiak bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten B
 ilbon, Akademiaren egoitzan. Langunearen izenean Josu Waliño presi
den
t eak sinatu zuen, eta Euskaltzaindiarenean Andres Urrutia
euskaltzainburuak. Sinatze ekitaldia osoko batzarraren atsedenaldian
egin zen, hori dela eta, gainerako euskaltzainak hor izan ziren, baita Fernando Alana Languneko zuzendaria ere.
Hitzarmen horrek bi urteko iraupena izango du eta bere xedea hizkuntza gaietako ekimenak gauzatzea, garatzea eta zabaltzea da. Bi erakundeon arteko elkarlana euskararen normalizaziorako proposatzen diren egitasmoen inguruan gauzatuko da, teknologia berrien arloan
euskararen presentzia eta erabilera areagotzera bideratutako proiektuen
inguruan batez ere.
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Mallabiko Udala
Maiatzaren 18an, Mallabiko Udalak eta Euskaltzaindiak hitzarmen bat
sinatu zuten, herriko toponimia biltzeko. Udalaren izenean, Milagros Mondragon alkateak eta, Euskaltzaindiarenean, Xabier Kintana idazkariak sinatu zuten.
Lana, Pello Mugartzak eta Justo Azagirrek eginen dute. Lanaren oinarrizko datu iturria Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak
egindako ikerketa bada ere, harago joango da eta toponimia txikiaren bilketa osoa egin behar da. Horretarako, ikertzaileak saiatuko dira baserri guztietan izenak biltzen. Lanaren zuzendaria Onomastika batzordeko idazkaria
den Mikel Gorrotxategi izango da. Lana aurrera atera ahal izateko EUDELen
laguntza jaso da.
Amaitutakoan, datutegia zehatzeaz gain, mapa bat gauzatuko da.

Jakin aldizkaria
Jakin aldizkariak eta Euskaltzaindiak elkarren arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, ekainean. Hitzarmen horren ondorioz, aldizkariak urtetan sortu duen euskarazko testu-masa osoa Euskaltzaindiaren eskuetan jarriko du, Akademiak Lexikoaren Behatokia deritzan egitasmoa gara dezan.
Lexikoaren Behatokiaren xedea corpus monitore bat, lematizatua, etiketatua eta oharpen linguistikoz hornitua eraikitzea da. Egitasmo horretako
testu-masak hainbat hedabidek euskaraz ekoitzitako berriak, ahozkoak nahiz
idatzizkoak, hartzen ditu oinarritzat, zurrupatuz eta corpusaren zoru bihurtuz. Akademia; UZEI, Elhuyar eta EHUko Ixa taldearekin garatzen ari da.

Getariako Udala
Getariako Udala eta Euskaltzaindia elkarlanean arituko dira, herriko toponimia biltzeko, arautzeko eta normalizatzeko. Helburu horrekin, ekainaren 23an, bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten Nika
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Lertxundi Getariako alkateak eta Andoni Sagarna Euskaltzaindiaren Gipuzkoako ordezkari eta Iker sailburuak.
Ikerketa Getariako boluntario talde batek egingo du, eta tutoretza lana
Euskaltzaindiaren Onomastika zerbitzuak. Lanaren amaieran, Geograma
enpresak egingo duen herriko mapa toponimikoa argitaratuko da.

Elhuyar Fundazioa
Uztailean, Elhuyar Fundazioak eta Euskaltzaindiak bi erakundeen arteko
lankidetza-hitzarmen berria sinatu zuten. Hitzarmen horren ondorioz, Elhuyar zientzia eta teknologia aldizkariak urteetan sortu duen euskarazko testu-masa osoa Euskaltzaindiaren eskuetan jarriko du, Akademiak Lexikoaren
Behatokia deritzan egitasmoa gara dezan.
Lexikoaren Behatokiaren xedea corpus monitore bat, lematizatua, etiketatua eta oharpen linguistikoz hornitua eraikitzea da. Egitasmo horretako
testu-masak hainbat hedabidek euskaraz ekoitzitako berriak ahozkoak nahiz
idatzizkoakhartzen ditu oinarritzat, zurrupatuz eta corpusaren zoru bihurtuz. Akademia UZEI, Elhuyar eta EHUko Ixa taldearekin garatzen ari da
egitasmoa.

Baionako Herriko Etxea
Urriaren 22an, Baionako Mediatekan, Baionako Herriko Etxeak eta Euskaltzaindiak bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, historian lehenbiziko aldiz. Andres Urrutia euskaltzainburuak eta Jean-René
Etchegaray Baionako alkateordeak izenpetu zuten hitzarmena, bi erakundeen izenean. Ekitaldian Isabelle Blin, Baionako Mediatekako zuzendariak
ere parte hartu zuen.
Hitzarmenak jasotzen duenez, Baionako Mediatekak Euskaltzaindiaren
Azkue Bibliotekako katalogo-funtsaren indizeak kontsultatu ahal izango
ditu, Euskal Funtsak egitasmoaren inguruabarrean, baldintza batzuen arabera. Era berean, Mediatekaren baliabideetan edo argitalpenetan Euskal-
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tzaindiaren Azkue Bibliotekaren kolaborazioa aipatuko da, horrek Euskal
Funtsak egitasmoarekin lotura duen neurrian.
Sinatu ostean, E. Goyhenecheren Onomastique du Nord du Pays Basque
liburua aurkeztu zuten Xarles Videgain euskaltzain oso eta Euskaltzaindiko buruordeak bera da liburuaren paratzailea eta Andres Urrutia euskaltzainburuak. Hain zuzen ere, Videgain da liburuaren prestatzailea.

Deustuko Unibertsitatea
Azaroaren 13an, Deustuko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak akordio
bat sinatu zuten, euskararen eta euskal kulturaren esparruan lankidetzako
proiektuak eta ikerketak garatzeko. Hitzarmena Jaime Oraá errektoreak eta
Andrés Urrutia euskaltzainburuak sinatu zuten.
Hitzarmenak, beste puntu batzuen artean, jasotzen du Deustuko Unibertsitateko doktoregaiek eta beste ikasle batzuek ikerketak eta praktikak egin
ahal izango dituztela Euskaltzaindiaren egoitzan, Luis Villasante Euskararen
Ikergunean eta Akademiaren ordezkaritzetan.
Horrez gain, Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak euren ikerketa-funtsak
erabiltzeko aukera izango dute, baita, bereziki, euren artxiboak eta liburutegiak ere. Bi erakundeek beren argitalpenak elkarrekin trukatzeko mekanismo egokiak ezarriko dituzte, horrela, zeinek bere liburutegiko euskal
gaien funtsak sendotu eta osatu ahal izateko.
Argitalpenei dagokienez, bultzatu egingo da bi erakundeen arteko elkarlana eta batera burututako argitalpenak sustatuko dira. Era berean, bi erakundeek batera lan egingo dute euskal hizkuntzaren normalizaziorako
proiektuak garatzen eta Euskaltzaindiak euskararen inguruan argitaratu
dituen arau eta gomendioak zabaltzen. Horretarako, bi erakundeek teknologia berrien erabilera babestuko dute.
Bestalde, Euskaltzaindiak Lexiko Batuaren, Arauen, Izendegien eta
Onomastikaren arloetan harturiko erabakien edo egindako gomendioen
erabilera errazteko bideak ezarriko dira.
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Deustuko Unibertsitateak antolatzen dituen ikastaro, jardunaldi, mintegi, aholkularitza, eta bereziki hizkuntzaren jakiteari zein erabilerari dagokien prestakuntzan, Euskaltzaindiaren gramatika, lexiko, ortografia, onomastika eta euskalkien erabilerari buruzko irizpideak aintzat hartuko ditu
eta hauek zabaltzeko moduak landuko ditu.
Azkenik, bi erakundeek lankidetza politika bultzatuko dute masterrak,
graduondokoak, ikastaroak, biltzarrak edo sinposioak batera antolatzeko
eta burutzeko.
Ildo horretatik, hitzarmena sinatzeko ekitaldian bertan, Euskaltzaindiko
Literatura Ikerketa batzordeak antolatutako jardunaldi bat aurkeztu zen,
Eusebio Erkiaga idazle, kazetari eta Euskaltzaindiko kide izan zenaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko.

Euskararen Erakunde Publikoa
Azaroaren 16an, Euskararen Erakunde Publikoaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza hitzarmena izenpetu zen, Université de Pau et des
Pays de l’Adour (Salle des Thèses) Baionako campusean. Lankidetza hitzarmena izenpetu zuten Frantxua Maitia Euskararen Erakunde Publikoaren
presidenteak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak, bi erakundeen izenean
eta ordezkaritzan.
Lankidetza hitzarmenak bi erakundeen arteko lankidetzaren nondik norakoak finkatzen ditu. Era berean, hitzarmenean jasotzen dira, besteak beste, 2012. urteko lan-jarduna burutzeko Euskaltzaindiak EEPtik jasoko duen
laguntzaren zenbatekoa, horren kontura argitaratuko diren liburuak, EEPren proiektu deialdiko argitalpen proiektuen hizkuntza-kalitatearen azterketa, toponimoen grafia egokiari buruz EEPk jasoriko galderei erantzuteko
era, toponimiaren eremuan Ipar Euskal Herriko euskara-teknikariak prestatzeko Euskararen Akademiak hartzen duen konpromisoa, IGN erakundean toponimoen normalizatze lanaren emaitzak gizarteratzeko bi aldeek
harturiko erabakia, eta abar.
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KAS
Abenduaren 11n, IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuak eta Euskaltzaindiak
bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten Baionan, Akademiaren ordezkaritzan. IKAS-en izenean Maite Erdozaintzi Etxart presidenteak sinatu zuen, eta Euskaltzaindiarenean Andres Urrutia euskaltzainburuak. Haiekin batera Aines Dufau IKAS-eko zuzendari orokorra eta
Aurelia Arkotxa euskaltzain eta Akademiaren Ipar Euskal Herriko ordezkaria izan ziren.
Hitzarmen horren ondorioz, besteak beste, euskararen normalizazioaz
duten proiektuak partekatuko dituzte bi erakundeek. Bestalde, Euskaltzaindiak euskararen alorrean ezarririko arauak zabalduko ditu IKAS-ek, eta
Akademiak IKAS euskal pedagogia zerbitzuak argitara ematen dituen materialen hizkuntza gainbegiratuko du. Era berean, IKAS Pedagogia Zerbitzuak ekoitzi dituen euskarazko testuak Euskaltzaindiaren eskuetan jarriko
ditu, Akademiak Lexikoaren Behatokia deritzan egitasmoa gara dezan.
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Euskaltzaindiak Zuzendaritza berritu du
2012ko urriaren 18an, Bilbon, Akademiaren egoitzan egin zen bilkura
berezian, datozen lau urtetarako Zuzendaritza berria aukeratu zuen Euskaltzaindiak. Hau da Akademiaren Zuzendaritza:
– Euskaltzainburua: Andres Urrutia
   – Euskaltzainburuordea: Xarles Videgain
   – Idazkaria: Xabier Kintana
   – Diruzaina: Sagrario Aleman
   – Iker sailburua: Adolfo Arejita
   – Jagon sailburua: Jean-Baptiste Coyos

Luis Villasanteren idazlanen digitalizazioa
Luis Villasanteren artxiboa eta hark idatzitako lanak sistematizatu eta
digitalizatu ditu Euskaltzaindiak, Bizkaiko Foru Aldundiak berariaz emaniko diru-laguntza bereziari esker. Villasante euskaltzainburua izan zen
1970etik 1988ra. Bere lehen argitalpena 1944koa da, eta azkena 2000koa.
Guztira, argitaratutako 929 idazlan katalogatu eta bildu dira, eta guztiak
kontsulta daitezke Akademiaren webgunean. Gainera, bere artxibotik, eskuizkribuak, gutunak eta argazkiak ere digitalizatu dira.
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Villasanteren idazlanak aurretik argitaratuak eta gaurtik aurrera Interneten lau multzo nagusitan daude banatuta: liburu osoak (41), liburu zatiak
(106), artikuluak (769, gehienak euskaraz idatziak) eta edizio bereziak. Edizio berezi horiek ere liburu osoak dira, baina Villasanteren egiletza berezia
da, testuak ez baitira berak sortutakoak, bildu, editatu edo prestatutakoak
baizik (13 guztira).
Gaiei dagokienez, erlijio gaiak jorratu zituen gehienbat (381). Euskarari buruzkoak 298 lan dira (Euskaltzaindiaz, hizkuntzalaritzaz, normalizazioaz), eta literaturaz 180 lan sailkatu dira. Bestelako lanetan gai ugari
jorratu zituen.
Idazlan guztiak PDF formatuan digitalizatuta eskaintzen dira.
Egitasmoa Euskaltzaindiak kudeatu du, eta Joan Mari Torrealdaik zuzentzen duen Jakin aldizkariaren taldeak garatu du. Aurkezpena irailaren 19an
egin da, Euskaltzaindiaren egoitzan, eta parte hartu dute Joan Mari Torrealdaik, Josune Ariztondo Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura diputatuak, Iñaki
Beristain Arantzazuko Frantziskotarren Probintziako ordezkariak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak. Miriam Villasante Luis Villasanteren iloba
ere bertan izan zen.

Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren IV. liburukiaren
aurkezpena
Irailaren 28an, Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren IV. liburukia aurkeztu zuen Euskaltzaindiak Iruñean. Aurreko hirurak bezala, Euskadiko
Kutxaren babesarekin argitaratu du Akademiak. Liburu horretan kontzeptu ugari bildu eta landu dira, eremu biren inguruan: etxe-abereak eta etxea
bera. Hala, liburukiaren lehen partea hainbat etxe-abereri eskainia dago
eta bigarren partea, batez ere, etxearen esparruari dagokio.
Aurkezpena honako hauek egin zuten: Andres Urrutia euskaltzainburuak; Xabier Egibar Euskadiko Kutxako Negozio Garapenaren Areako zuzendariak; Maximino Gómez Euskarabidearen zuzendari kudeatzaileak; eta
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Adolfo Arejita EHHA-ren zuzendari akademikoak eta Xarles Videgain arduradun teknikoak.
Liburukiaren lehen partea, etxe-abereei eskainia dago: txerriak, hegaztiak,
txakurrak, erleak. Txerriaren gaiak arlo zabala hartzen du, tradizio gizartean
goren mailako elikagaia izan baita txerria. Etxeko hegaztiei dagokiena da bigarrena. Oilo-oilarren, handi-txikien izenak, parte biologikoak, prozesu biologikoak, ekoizpenak. Gainerako hegazti batzuk ere aipu dira: antzara, ahate,
uso eta beste. Etxe-abere txikien artean, munta gutxiagoko batzuen ondoan
(untxia), txakurrek eta katuek, eta baita ere erleek toki handia hartzen dute.
Azkenik, abereetan ar-emeen izen generikoak biltzen dira.
Liburukiaren bigarren partea, batez ere, etxearen esparruari dagokio. Populatze-mota diferenteak: herria, eliz inguruko etxe-multzoa, auzoa eta baserria bereizten dira, batetik. Etxe edo eraikuntza tipoak ere jaso dira, baita
biztanleen jabetza-mailak, etxearen parte nagusiak, etxegintzako prozesuak,
materialak, etxearen estalkiak, kalteak eta berritze-lanak edota egitura nagusiaren osagaiak ere. Etxearen barru-banaketa eta etxe barruko altzariak
ere aipu dira. Eta azkenik, etxearen erdiguneari, sukaldeari atxikitako suaren gaineko prozesuak.

Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak argitaratu da
Urriaren 3an, Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak aurkeztu
zen Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan. Lan hori euskara-euskara hiztegia
da eta Euskaltzaindiak, Elkar argitaletxeak eta Elhuyar Fundazioak batera
argitaratu zuten, elkarlanean.
Lanaren oinarria Euskaltzaindiak onartua duen Hiztegi Batua da, lehen
itzulian argitaratutako hitzekin. Lan berriak, ordea, askoz informazio gehiago eskaintzen du: Hiztegi Batuko lehen 20.000 hitzak dauzka, beren definizio, kategoria gramatikal, espezialitate-, erregistro- eta euskalki-markekin,
aditz-erregimenekin, eta benetako erabileratik jasotako adibideekin, hots,
irakurleari euskal hitzak egoki erabiltzen lagunduko dioten informazioa dakar argitalpenak. Aurkezpenean honako hauek izan ziren: Andres Urrutia
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euskaltzainburua; Olatz Osa, Elkar argitaletxeko zuzendaria; Itziar Nogeras,
Elhuyar Fundazioko zuzendari nagusia; Andoni Sagarna, Euskaltzaindiko
Iker sailburua; eta Ibon Sarasola, Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak egitasmoaren zuzendaria.

Azkue Sariak
Maiatzaren 22an, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, Akademiak eta
Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak antolatzen dituzten Resurreccion Maria
Azkue Literatura Sariak banatu ziren. Sariok Gorka Martinez BBK Fundazioko buruak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak eman zituzten.
Hauek izan ziren 2011ko saridunak:
– A maila, narrazioan: lehen saria: Ez naiz zure printzesa, Anne Lapeira;
bigarren saria: Maite, maite... ez bakarrik bakoitzak bere burua, Maddi
Petralanda; hirugarren saria: Michelen misterioa, Evangelina Descalzo.
Bestalde, lan sarituez gain, ondoko lanak argitaratu ziren, epaimahaikoen gomendioz: Mesopotamiako mamua, Julen Antxia; Zein zaila den
semea izatea, Xabier Oianguren.
– A maila, olerkian: lehen saria: Norbait joan da, Amaia Rodriguez; bigarren saria: Bizirik gabe bizi den pertsona, Malen Barriola; hirugarren saria: Gizon herrenaren olerkia, Maite Larrarte.
– B maila, narrazioan lehen saria: Ez dago musik!, Maialen Akizu; bigarren saria: Gauaren beharra, Ainhoa Urien; hirugarren saria: Ainarak
bezala..., Mikela Atxoarena.
– B maila, olerkian: lehen saria: Idazten hasi da, Maialen Akizu; bigarren
saria: Zer da denbora?, Maialen Elortza; hirugarren saria: Los Angeles,
2019, Mikel Aranburu.
Urtero bezala, literatura eremuko pertsona adituek osatu zituzten epaimahaiak, betiere Euskaltzaindiak izendatuta. Edizio honetako epaimahaikoak hauek izan ziren:
– A mailan: Yolanda Arrieta, Igone Etxebarria eta Antton Irusta.
– B mailan: Joseba Butron, Jabier Kaltzakorta eta Mayi Iza.
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Erlea aldizkariaren 6. zenbakiaren aurkezpena
Euskaltzaindiak argitaratzen duen eta Bernardo Atxaga euskaltzainak
zuzentzen duen Erlea aldizkariaren zenbaki berria aurkeztu zen azaroaren 19an, Donostian, Koldo Mitxelena Kulturunean. Zenbaki berriak,
seigarrenak, bi gai jorratzen zituen, batez ere: autobiografia eta harria.
Aurkezpenean, Andres Urrutia euskaltzainburua, Bernardo Atxaga egitasmoaren zuzendaria eta aldizkarian parte hartu zuten hainbat pertsona
egon ziren.

Mauleko Libürüaren Egüna, Sarako Idazleen Biltzarra,
liburu azokak
Martxoaren 17an, I. Libürüaren Egüna egin zen Maulen. Hiri horretako
Herriko Etxeak antolaturik, egun osoan zehar egon zen zabalik. Euskaltzaindiak ere saltokia jarri zuen, eta Zuberoarekin lotura duten 20 argitalpen erakutsi. Inaugurazio ekitaldi ofiziala hilaren 16an izan zen. Mauleko I.
Libürüaren Egunaren sarrera hitzaldia Jean-Louis Davant idazle eta euskaltzainak egin zuen, «Eüskal literatüran paseiü bat libürü zonbaitekin» izeneko mintzaldiarekin.
Apirilean, Sarako Idazleen Biltzarrean parte hartu zuen Euskaltzaindiak, eta lau liburu aurkeztu: Xiberoko Antzertia edo Pastorala, Junes Casenave-Harigilerena; Gratien Adema «Zaldubi»ren Bertze prediku batzuk,
Henri Duhauk prestatua; Gazteak, aisialdia eta euskara Ipar Euskal Herrian,
Erramun Baxok eta Jean Baptiste Coyosena; eta Xarles Videgainek prestatutako Eugène Goyheneche: Onomastique du Nord du Pays Basque. Bestalde, Durangoko Liburu Azokan ere izan da, baita Bartzelonako Liber
Azokan ere.
Maiatzaren 31tik ekainaren 10era, Bilboko Liburu Azokak iraun bitartean, Euskal Pizkundeari buruzko erakusketa bat ikusgai egon zen Bilbon.
Erakusketa Liburu Azokaren ekimenez antolatu zen eta Euskaltzaindiak
kolaboratu zuen, Akademiaren Azkue Bibliotekak maileguan utzi zuen materialarekin. Bibliotekak garai horretako euskal idazle edo kultur eragile
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enblematiko batzuen idazlanak utzi zituen, nagusiki Aitzol, Lauaxeta, Lizardi eta Orixerenak. Arreta berezia jarri zitzaion Euskaltzaleak elkarteari,
1930eko hamarkadan euskara eta euskal kulturaren aldeko dinamika indartsua sortu zuelako, buru Aitzol zelarik eta Lizardi idazkari.
Urrian, hilaren 3tik 5era, Institut d’Estudis Catalans eta Consello da Cultura Galega erakundeekin batera, Bartzelonako Liber Azokan izan zen Euskaltzaindia. Hiru erakundeok erakustoki berean izan ziren, eta hortxe aurkeztu zituen Akademiak bere azken lan eta argitalpenak.
Eta abenduan, urtero bezala, 6tik 9ra bitartean, Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokan ere izan zen Euskaltzaindia. Bi saltoki izan zituen, eta
bertan, besteren artean, 2012ko nobedadeak izan zituen salgai. Horien artean, Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak eta Erlea aldizkariaren
6. zenbakia.

«Euskarazko funtsen bilketa, tratamendua eta hedapena»
jardunaldietan
Ekainaren 7an, Nafarroako Gobernuaren Euskarabideak antolaturik,
«Euskarazko funtsen bilketa, tratamendua eta hedapena» izeneko jardunaldia egin zen Burlatan. Euskaltzaindiak egitasmo bi aurkeztu zituen:
Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA) eta Ahozko Tradizioko Hizkeren Corpusa (ATHC). Akademiaren ordezkariak hauek izan ziren:
Adolfo Arejita bi egitasmoetako zuzendari akademikoa, eta Amaia Jauregizar eta Aritz Abaroa, EHHA eta ATHC egitasmoetako teknikariak, hurrenez hurren.
Uztailaren 4an, Leioako leku-izenak liburua aurkeztu zen Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan. Liburuan, azken hiru urteetan egin den Leioako
toponimia ikerketa-lanaren emaitzak batu eta herritarren esku ipini zituzten Leioako Udalak eta Akademiak. Lanaren egileak Mikel Gorrotxategi, Iratxe Lasa eta Goizalde Ugarte dira. Azaroaren 15ean Leioan
ere aurkeztu zuten.
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2012ko Xalbador Eguna
Xalbador ez ezik, Joakin Berasategi ere izan zuen gogoan 2012ko Xalbador Egunak. Urriaren 27an eta 28an Urepelen egin zen festak, ohi bezala,
musika, bertso edota herri kirolak eskaini zituen. Deiadarra elkarteak eta
Euskaltzaindiak antolatzen dute Xalbador Eguna, eta urriaren 11n, Itxaro
Bethart Deiadarra elkarteko kideak, eta Joxe Mari Iriondo ohorezko euskaltzainak, bi erakundeon izenean, aurkeztu zuten egitaraua, Donostian eta
Baionan. Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundien eta Urepeleko Herriko
Etxearen laguntza izan dute antolatzaileek.

Duela 75 urteko bonbardaketak gogoan, 1937. Bizitzak eta
bonbak liburua kalean
Gernika bonbardatu zutela 75 urte bete ziren 2012ko apirilaren 26an.
Martxoaren 31n bete ziren 75 Durango bonbardatu zutenetik. Horren
ostean Elgetako eta Eibarko bonbardaketak gertatu ziren, eta baita beste hainbat herritakoak ere. Gertaera lazgarri horiek gogoratzeko hainbat
ekimen egin ziren herriotan. Testuinguru horretan kokatu zen 1937.
Bizitzak eta bonbak liburua, BBK Fundazioak argitaratua, «Bizkaiko
gaiak» bilduman. Liburuak Bernardo Atxaga, José Fernández de la Sota,
Miguel Angel González San Martín eta Ignacio Martínez de Pisón idazleen lanak bildu ditu.
Gernika-Lumoko Udalak eta Euskaltzaindiak babestu zuten euskarazko
edizioa, eta Xabier Kintana euskaltzainak Fernández de la Sota, González
San Martín eta Martínez de Pisón egileen testuak euskaratu zituen. Apirilaren 25ean, bonbardaketaren urteurrenaren bezperan, Gernikan aurkeztu
zuten Bernardo Atxaga eta Ignacio Martínez de Pisón idazleek, Jose Mari
Gorroño alkateak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak.
Liburuak honako lanak biltzen ditu: Ignacio Martínez de Pisónen Hombres de paz (Bake-gizonak); José Fernández de la Sotaren El sueño de los justos
(Zuzenen loa); Bernardo Atxagaren Ama Eibarren dago; eta Miguel Angel
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González San Martínen De barcos y aviones (Itsasontzi eta hegazkinei buruz)
kontakizuna.

Zergatik panpox liburuaren irakurraldi jarraitua
Ekainaren 14an, Bilbo Zaharra Forumak antolatutako Arantxa Urretabizkaiaren Zergatik panpox liburuaren irakurraldi jarraitua egin zen, Bilboko
Arriaga Antzokian, goizeko 8:00etatik iluntzeko 20:00etara. Hau izan zen
Klasikoen Irakurraldia deituriko egitasmoa egiten zen bosgarren urtea.
Hala, 2008an Axularren Gero irakurri zen, 2009an Mogelen Peru Abarca,
2010ean Jon Miranderen Haur besoetakoa eta iaz Ramon Saizarbitoriaren
Hamaika pauso.
Euskaltzaindiaren aldetik, kide batzuk parte hartu zuten. Goizeko
8:00etan, liburuaren lehenengo hitzak Arantxa Urretabizkaiak berak irakurri zituen, eta ondoren 400 inguru lagunek pasarte bana irakurri zuten,
txandaka, horien artean Andres Urrutia, Xabier Kintana, Jose Luis Lizundia
eta Pello Salaburu euskaltzainek. Egunean zehar, hainbat euskaltzain urgazle ere izan ziren irakurketan.

Euskara ikasteko dei zabala
Irailaren 20an, euskaltegiek «Zatoz euskaltegira!» lemapean agerraldia egin
zuten Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, euskal herritarrei euskara ikasteko
deia luzatzeko xedearekin. Ekitaldian euskaltegietako ordezkariak izan ziren,
eta eurekin batera erakundeetako, alderdi politikoetako eta sindikatuetako
kideak; kirolariak; kultur arloko ordezkariak eta, oro har, hainbat gizarte eragile. Besteren artean, Mertxe Mugika, Juan Karlos Murillo, Patxi Agirregomezkorta, Lourdes Auzmendi, Miren Dobaran, Zigor Etxeburua, Laura Garrido, Marije Fullaondo, Vicente Reyes, Lorea Bilbao, Juanmari Larrarte,
Iñaki Uribe, Koldo Tellitu, Paul Bilbao eta Amets Arzalluz izan ziren.
Guztion izenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak hartu zuen hitza, eta
euskara ikasteko arrazoi ugari daudela esan zuen. Hori bai, «behin ikasteko
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bidaia eginez gero, bidaia hori aberasgarri eta suspergarri izan dugu. Gure
izatea hobeto ezagutzen dugu, gure inguruaren izenak eta izanak egokiago
barneratzen ditugu eta horretaz kanpo ere, gauza gara egunero gure sentimenduak euskaraz kanporatzeko, gure lana euskaraz egiteko, gure laguntaldean euskaraz aritzeko… hitz batez esateko, geureago eta aldi berean zabalago eta irekiagoak izateko. Ikasi eta erabili, erabiliz ikasi, erabiltzeko ikasi...
Horretan ditugu bidegile eta bidaide euskaltegiak».

Bernardo Atagaren Obabakoak, 2012-13 ikasturteko
protagonista
Bernardo Atxagaren Obabakoak eleberria izan zen protagonista, Bilbo
Zaharra Forumak 2012-2013 ikasturterako antolatu zituen jardunaldietan.
Jardunaldi horiek ikasturte osoan zehar burutu ziren, azarotik hasita.
Bernardo Atxagaren berbetan Obabakoak liburua oso loturik dago
Bizkaiko hiriburuarekin. Izan ere, berak dioenez: «Bilbon bizi nintzen,
hemengo apopilo-etxe batean. Etxe horretako ugazaba-andrea Zeanurikoa zen (...) halako batean magnetofoi bat erosi nuen eta, probatzearren
edo, esan nion andre horri, alegia, zerbait kanta zezala (...) halako kanta arrunten bat edo ezagunen bat kantatuko zidala espero nuen; eta
horra hor non andre hori hasi zen Obabatxue, Obabatxue sehaska-kanta kantatzen.»
Esan bezala, 2012ko azaroan hasi ziren ekitaldiak. Hala, «Paisaiaren adiera» izenburupean, hiru hitzaldi antolatu ziren: azaroaren 20an, Maialen Lujanbio eta Harkaitz Cano aritu ziren; azaroaren 21ean Anari eta Iñigo
Aranbarri; eta azaroaren 22an, Bernardo Atxagari buruzko Leku hutsak, hitz
beteak dokumentala aurkeztu zuten Joxe Angel Arbelaitz zuzendariak eta
Juanfe Garcés editoreak.
Ekitaldi guztiak Bilbon egin ziren, Euskaltzaindiaren egoitzan. Izan ere,
Euskaltzaindia da ekitaldien eta irakurraldi eten gabearen babesleetako bat,
Bilbo Zaharra euskaltegiak eta Euskaltzaindiak lankidetza hitzarmena izenpetu baitzuten 2011ko irailaren 22an.
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2012an omenduak izan diren
Euskaltzaindiko kideak

Ibon Sarasolak 2011ko Euskadi Ikerketa Saria jaso du
Maiatzaren 16an, Ibon Sarasola hizkuntzalari, idazle eta euskaltzainak
jaso zuen 2011ko Euskadi Ikerketa Saria, Giza eta Gizarte Zientzien alorrean, Lehendakaritzako Atriumean egindako ekitaldian. Saria bizitza
osoan euskararen alde egindako lanagatik eman zioten. Isabel Celáa sailburuaren eskutik jaso zuen, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak ematen baitu saria. Euskaltzainak euskara batua «eraiki,
zabaldu eta gizarteratu zuen belaunaldiari» eskaini zion.
Ibon Sarasolak Euskaltzaindiaren Orotariko Euskal Hiztegia zuzendu zuen,
1991tik 2005era bitartean. Orain Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak egitasmoaren zuzendaria da.

Joxe Azurmendi filosofo eta ohorezko euskaltzainak jaso du
Eusko Ikaskuntza - Euskadiko Kutxa saria
Joxe Azurmendi idazle, filosofo eta ohorezko euskaltzainari eman zioten
2012ko Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa Humanitate, Kultura, Arteak
eta Gizarte Zientzien saria, ekainaren 6an, jakinarazi zutenez. Sari horren
helburua «kulturaren mesedean jardunean ari diren ikertzaile, zientifiko eta
Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzietan aditu onenei bikaintasuna aitortzea da».
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Azurmendiren hautagaitza Euskaltzaindiak aurkeztu zuen: Zuzendaritzak proposatu zuen, eta Osoko batzarrak berretsi, aho batez, martxoan
egin zuen bileran. Horretarako, «XX. mendearen bigarren zatian eta XXI.
mendearen hasieran Joxe Azurmendi jaunak egindako lan erraldoia, parekorik ez duena, bereziki pentsamenduaren alorrean» kontuan hartu
zuen Akademiak.
Azurmendik landu dituen gai nagusiak Pentsamenduaren Historiarekin lotutakoak dira (Filosofia, Literatura, Politika, Soziologia). Arreta
berezia eman die euskal intelektualei (Orixe, Mirande, Arizmendarrieta,
Salaberri, Gandiaga), baina bazter utzi gabe europar pentsamenduaren
figura nagusiak, Marx, Kolakowski, Schopenhauer, Nietzsche edo Humboldt, kasu.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 373-374. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 374

13/12/13 09:02

Hil berriak

Euskera. 2012, 57, 1-2. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 375

13/12/13 09:02

Euskera 2012_1-2.indd 376

13/12/13 09:02

Txillardegi (1929-2012), euskara
batuaren aita
Davant, Jean-Louis
Euskaltzain emeritua

Nire lan apal honetan, bi gai aipatuko ditut, elkarri lotuak: euskara batuari buruz egin zuen obra, eta Euskaltzaindiarekiko harremanak.
Txillardegiri etiketa bat jartzekotan, poliaitzindaria zela erran nezake, zeren aitzindaria izan zen lauzpabost alorretan: frankismo denborako abertzale
berria, sozialista librea, Iparraldekoen lagun goiztiarra, idazle polifazetikoa,
bide berrien urratzailea, eta azken puntu horretan Arrietak du hitza…
Halere niretzat, Txillardegiren obra nagusia, euskara batuaren sorrerakoa
da, Iparraldean hasia. Haatik, helburu hori aitzinetik bazuen, oraino bere
Donostian zegoen denboratik. Euskaltziandiari bi aldiz adierazi zion. Lehenik, 1956an «Karta idegia» delakoaz1; gero, 1958an «Batasunaren bidea»
txostenaz2. Txosten horretan proposatzen dituen puntu asko berantago beteko dira, baina mementoan Euskaltzaindia ez zegoen batere holako berrikuntzen onartzeko prestik, eta Mitxelenak hetsidura hori agerian utzi zuen
hitz labur hauez: «Nire ustez, alegia, gutsi gora be(he)ra bat gatoz. Eztut
uste, ordea, gaur batasunik egin ditekeanik»3.
Ondorioz, baina franko berantago, 1963an, Txillardegik Hazparnetiko
gutunez urgazle karguari uko egin zuen, Piarres Xarriton / Charrittonekin
1

Euskera I, 1965, 240-250. Orain EHH, 148.

2

Euskera IV, 1959, 150-170.

3

Euskera IV, 1959, 171.
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batera, baina Euskaltzaindiak horien dimisioak ez zituen onartu4. Hor Txillardegik hasi zuen benetan eta egiazki euskara baturako bidea.
1963ko udazkenetik 1964ko udaraino, euskaltzale batzuk hilabetero bildu ginen horren inguruan, Kordelieren karrikako 14an, lehen solairuan,
Euskal Idazkaritzak Enbataren aldamenean zeukan gelan, euskara batuari
buruzko lehen urratsen finkatzeko. Lehenik argitu dezadan zer zen Euskal
Idazkaritza. Kultura elkarte hori mugaren bi aldeetako euskaltzale gazte batzuek hirurogeiko hamarkada hastean sortu genuen euskararen zerbitzuko.
Bereziki oroitzen naiz Lauaxeta sari bat asmatu zuela, urtero ematekoa, eta
urte pare batez bederen eman zuela, behin San Martini, bestean Rikardo
Arregi kazetalari gazteari. Gero oroimenak ihes egiten dit, salbu euskara
batuaren kasuan.
Beraz Euskal Idazkaritzaren egoitzan eta babesean elkarlanean genbiltzan
usaian zortzi lagun: hiru ETAko iheslari (Jesus Mari Bilbo gernikarra, Eneko Irigarai donostiarra eta Txillardegi bera), bi EAJko (Monzon eta Solaun), ni Enbatako kidea, bi apaiz (Andiazabal eta Roger Idiart), gehi azken
bilkuretan beste bi apaiz: Jean Hiriart-Urruty eta Pierre Lafitte.
Burutzeko, bilkura bat egin zen ber tokian, Baionako Biltzarra, 1964ko
abuztuaren 29an eta 30ean, Lafitte gidari, mugaren bi aldeetako euskaltzale
gazte andana batekin. Abuztuaren 29ko larunbat goizean, Euskal Idazkaritzaren izenean, harrerako hitzaldiaren erratea tokatu zitzaidan. Hegoalderantz
zabalduriko lapurtera batean gure ibilbidea eta xedeak azaldu nituen, eta gero
presaka Hazparneko egoitzara itzuli nintzen, emaztearen bila. Lehenbiziko
haurraren munduratzeko eguna etorria zuen hain zuzen. Baionako klinika
batera joan behar zuen, beraz lagundu nuen, eta gau hartan gure lehen alaba
jaio zitzaion. Ondorioz Baionako Biltzar horretan guti egon nintzen…
Hor onartu ziren euskara batuari buruzko lehen neurriak: grafia eta deklinabidea bereziki, baita oinarrizko hiztegi labur bat. Aitzineko bilkuretan,
Enbata, orduan hilabetekaria, 1963ko iraila; orain EHH, 161-167. Ber gaiaz
orokorki Hegats literatur aldizkaria, 49, 2012: Jose Luis Alvarez Enparantza
Txillardegi, «Altxa itzazu begiak»; bereziki Gotzon Aurrekoetxearen Txillardegi eta
Euskara Batua, 137-143.
4
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aditza ere landua genuen, baina hori Baionako Biltzarrak ez zuen onartu,
adostasun osorik ez baitzegoen biltzarkideen artean: Txillardegik batuko
aditza gipuzkeran oinarritua zuen, baina lapurterak itzal handia bazuen oraino, euskal literaturaren historian ukan zuen toki handiari esker. Haatik
berantago, Euskaltzaindia Txillardegiren ildotik joango zen aditzari dagokiola ere.
Baionako Biltzarraren ondotik, horko proposamenak Euskaltzaindiari helarazi genizkion, eta honen gehiengoak, 1968ko udan, Arantzazuko Biltzarrean beretu zituen, nahiz Txillardegi ezin zen etorri egoera politikoagatik.
Horren txostena kasik osorik onartu zen, bereziki Koldo Mitxelenaren itzal
handiari esker. Gero honek gure ibilbidea markatu zuen, baina beti aitortuz
Txillardegiri zor geniona. Bai, hala da: Txillardegi, euskara batuaren aita
dugu, gero Mitxelena gozaita, eguzaita, aita pontekoa izango bazen ere. Euskara batua hazten ari zaigu beti, edozein izaki bizidun bezala. Txillardegi
bera ere ez zen lehenbiziko pauso hartan gelditu, etengabe aurrera egin
zuen, jo aitzina!
Haren ondoko lanetan aipatzekoak dira bereziki honako hauek:
– Sustrai bila, 1970 (eta aldaketa zenbaitekin 1977an Oinarri bila)
– Euskara batua zertan den, 1974
– Euskal gramatika, 1978: euskara batuko lehen gramatika osoa
– Euskal aditza batua, 1979: Euskaltzaindiak onarturiko adizkiak pedagogiaz argitaratzen ditu.
Badakigu, aita batek ez du haurra osorik egiten, handiena gero amari dagokio, baina zinezko aita beti hor dauka laguntzaile. Txillardegiri biak zor
dizkiogu: lehenbiziko pindarra, hura gabe haurrik ez baita, eta gero bere
lanez ama Euskaltzaindiari ekarri dion hazkurri kritikoa, nahiz bien arteko
ezkontza gutiz huts egin genuen 1980an. Euskaltzain oso izateko, Patxi Altunarekin lehian gertatu baitzen, horrek baino boz gehiago bildu zuen, baina gehiengo osora heldu gabe.
Gertakizun horrez gauza asko erran izan da funtsezko segurtamenik gabe.
Uste dut auzi mingarri hori behin betiko argitzeko eta hesteko garaia dela.
Horretarako eskuetan ditut behar diren kartak, eta gaur aukera ezin hobea
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dudanez, karta horiek baliatuko ditut. Ni ordukoz euskaltzain oso nintzen,
1975ko otsail hondarrean Zuberoaren ordezkari hautatua Guillaume
Eppherre zenaren ondoko, eta bozketan parte hartu nuen. Gainera, oroimenaren lagun, horrez kontu ematen duen Euskera aldizkaria eskuetan dut:
Euskera XXVI (2. aldia), 1991-1, 177.-178. orrialdeetan irekitzen dut, eta
hona horretako pasarte argigarri batzuk.
«Hondarribiko Udaletxean, 1980.eko Apirilaren 18an, arratsaldeko lau t’erdietan, egin du Euskaltzaindiak bere hilabeteko batzarra.
Bildu dira: L. Villasante buru, J. Haritschelhar buruorde, J.L. Davant, X. Diharce, A. Irigoyen, E. Knörr, P. Lafitte, E. Larre, J. San
Martin, J.M.a Satrustegi eta A. Zavala euskaltzain jaunak;
(…).
«J. Hiriart-Urruty, P. Larzabal eta L. Mitxelena jaunek ezin etorria
adierazi dute».
(…)
«Hauteskundeak: eguerditan euskaltzain osoek izan dute beste bilera berezi bat ere, J. M. Lojendio euskaltzain oso zenaren hutsunea
betetzeko hauteskundeak direla-ta. Hamabi euskaltzain inguratu
dira eta beste hiruk beren eskubidea idatziz bialdu dute. Hamabost
boto, beraz».

Hor nire argibidea. Nor ziren delako hamabiak? Gorago izendatu diren
hamaikak, gehi F. Krutwig. Beren eskubidea idatziz bidali zuten hirurak berriz, ezin etorria adierazi zuten hirurak izan ziren, eskubiderik ezin baita helarazi ezin etorririk adierazi gabe. Hiru horiek Hiriart-Urruty, Larzabal eta
Mitxelena zirela oroitarazten dut. Euskera aldizkarian irakurtzen dut aurrera:
«Izen bi aurkeztu dira: J. L Alvarez Enparantza «Txillardegi», A.
Irigoyen, E. Knörr eta F. Krutwig jaunek izenpeturik ekarri da; eta P.
Altuna, J. M.a Satrustegi, A. Zavala eta P. Lafitte jaunek proposatua.
(…)
«Hiru bozketa egin dira. Lehenbizikoan 8 txartel atera ditu Txillardegik, sei Altunak eta zuri bat. Bigarrenean: Txillardegik bederatzi, eta Altunak sei. Hirugarrenean Txillardegik 8 eta Altunak 7».
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Nire iruzkina: hogeita lau euskaltzain osoetarik bi zendu berriak izanez
(Lojendio eta Iraizoz), hamabi bozekoa zen gehiengo osoa.
Hara beraz Euskera aldizkariak dakarrena. Hor soziologia elektoral pixka
bat egin behar dugu.
Hamabost bozemale: zazpi zibil edo laiko, zortzi apaiz. Bi hautagai: Txillardegi laikoa, hiru laikok aurkeztua, eta Patxi Altuna, hiru apaizek aurkeztua. Nahiz botua segeretuan eman zen, beti bezala, biziki aise asma dezakegu orokorki nork nori eman zion: logika osoz, Txillardegiri eman diogu
zazpi laikoek eta apaiz batek. Gainera nik badakit berenganik horrela izan
zela, berek erran baitzuten, ez zeudelarik aitortzera behartuak eta beraz gezurretan aritzeko arrazoirik ez zeukaten. Zibilen zerrenda hor dago, eta gehitu zaigun apaiza zein izan zaitekeen ere aise asma dezakegu.
Beste apaiz bat ibili zen oreka perfektu baten bila: lehenbizikoan zuri bozkatu zuen, bigarrenean Txillardegiri bederatzigarren botoa eman zion, eta
hirugarrenean Altunari zazpigarrena. Beste apaiz hori zein izan zen? Horrez
badut ene susmoa, haatik ez naiz seguru, eta bego bakean. Euskera aldizkariaren txostenarekin bukatzen dut:
«J.M. Lojendio zenaren aulkia bete gabe gelditu da, beraz, eta
Aita P. Iraizozkoaren hutsunearekin batera, datorren uztaileko batzarrean izango dira, Beran, bien bozketak. Bi hilabeteko epea dago
izenak aurkezteko: Ekaineko batzarra arte».

Beraz, bigarren saioa Berako udaletxean egin genuen 1980ko uztailaren
31n. Lojendio zenak hutsik utziriko aulkirako, Altuna hautagai bakarra zen.
Berriz hamabost hautesle gertatu ginen. Altunak hamalau boto ukan zituen,
hamabosgarrena zuri atera zen, eta jakina, Patxi garaile atera zen Lojendio
zenaren ondoko. Txillardegi hor agertu bazen, seguru nago eremanen ziola,
aitzinean egonez: besteek amore eman beharko zuten. Gero berantegi zen.
Beste bi aldiz aurkeztu genuen, baina debaldetan, berarekin kontatu gabe.
Behin gutun batean kontsolatu nahi ukan nuen ene gisan, idatziz Emile
Zola hogeita zenbait aldiz «Académie française» delakora aurkeztu zela debaldetan, hari botua ukatu ziotenak aspaldian ahantziak daudela, eta bera
beti bizi dela idazle handitzat anitzen gogoan. Umore onez hartu zidan, baina luzarako, horrek ezin zuen ezer kendu.
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Ezin zuen baztertu akats handia geratu zela, hutsune larria, euskara batuaren aita euskaltzain osoen artean ez egotea, klarki erran behar da, bakoitzaren ardurak agerian utziz. Eta dena errateagatik, aitor dezagun Patxi Altunak ere merezi zuela euskaltzain aulki baten betetzea, euskararen alde
eginiko lanei esker, geroztik ber ildotik ongi baieztatu duen bezala. Baina
bere aldia geroxeago eman ahal genikion, Txillardegiri lehentasuna zor geniolako, nik uste, euskara batuaren aita zenez, ezin baztertua.
Dena dela, ondoko euskaltzainek ez dute horretan ikustekorik, eta beti
saiatu dira, eta haiekin saiatu gara, Txillardegiri zor diogunaren adieraztera, bereziki 2005ean, Iker saileko 17. liburua eskainiz: Nerekin yaio nun:
Txillardegiri omenaldia deituriko liburua argitaratuz, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmenari esker. Aurretik,
2000. urtean, Akademia honek Txillardegiren bibliografia 1956-1999 delako idazlana, 954 sarrera bibliografiko dakarzkiena, egin eta Txillardegiri
eman zion. Berantago, 2007an, Leturiaren egunkari ezkutua agertu zelako
mende erdia bete zenean, Euskaltzaindiko Literatura Ikerketa batzordeak
hitzaldi sorta bat prestatu zuen, eta 2008ko maiatzean, hitzaldi horien
emaitza biltzen duen liburua Euskaltzaindiak aurkeztu zuen izenburu honekin: Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren ekarpena XX. mendeko euskal narratibaren testuinguruan. Euskaltzaindiaren hiru omenaldi konkretu
horiek Txillardegiri on egin zioten, eta guri zelan ez! Goian bego Txillardegi, euskara batuaren aita.
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Itsasoaz honaindi
Txillardegi (1929-2012)
Arrieta, Joxe Austin
Idazlea. Euskaltzain urgazlea

«Iragarle izan nahi nukeen. Baina iragarlea Itsasoaz mintzo da, eta
ez lakuez eta aintzirez. Itsasoaz mintzo ez dena ez da iragarlea, eta ez
ditu “mendiak lekuz aldarazten”.
Iragarlea, berriz, egiazko profeta, ez da teorema bidez mintzo, alegia bitartez baizik; eta ez ditu alegia horiek kondatzen, bizitzen eta
hezurmamitzen baizik. Iragarlea gugan sekula hil ez den haurrari
mintzo zaio» (Haizeaz bestaldetik, 137. or.)

Zer da Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi? Eta «da» diot, eta ez
«izan da», bizirik baitirau bere izkribuetan denontzat. Zer da?... «heren profeta heren filosofo heren olerkari», berak bere artikulu batean (ikus Fonfuruak,
1971-VIII-2, Gertakarien lekuko, 134. or.) Nietzsche-ri buruz esandakoa berari ere eratxikiz? Beharbada. Deskribapen zehatz samarra da, hurbilpen egokia,
nik uste. Egokiagoa bai behintzat beste hainbat definizio eta etiketa laudatzaile nahiz laidotzaile baino. «Heren profeta heren filosofo heren olerkari», beraz… Hots, Herensugea, gure Lurraren erraietatik sortua. Eta, kasu, Herensugeak, ez gurean ez beste hainbat mitologiatan, ez baitira ezein Munstro,
Biziaren suaren ekarle eta barreatzaile baizik… Dena den, ez dut laudatiorik
egin nahi: berak ez zukeen gogoko. Ezta erostarik ere: are gutxiago. Ez dakit,
egia esan, zer esan, mintzatzeko daukadan denbora apur honetan –hamar
minutu, alajaina!–. Esan nezake, adibidez, uomo universale bat dela Txillardegi, ez XVI. mendekoa bistan da, Errenazimenduko baikortasun eder hartatik
urrun baikaude gure garai ilunotan, baina bai XX. mendearen bigarren erdikadako eta XXI.aren lehen hamarkadako euskal uomo universalerik esangura-
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tsuena, ene irudiko. Hori, ordea, nire iritzia besterik ez da: ados egon zintezkete edo ez. Gustatuko litzaidake frogatzen saiatzea, baina astirik ez noski, eta
ahalmenik ere ez seguru aski. Esan nezake… Baina ez. Bera mintza bedi, bera
mintza bekigu. Testu batzuk hautatu ditut Txillardegiren itsaso hondargabetik, lagin ñimiño bat, eta horixe nahi nizueke gaurkoan aurkeztu eta apurtxo
bat iruzkindu. Ahurkada bat ur besterik ez izan arren –esan bezala–, ezin
izango dizuet halere orain irakurri, baina hortxe izango dituzue eskura, Euskaltzaindiaren Plazaberri webgunean, bai beraren testuok, bai nire iruzkinok.
«Heren»tasun horren arabera sailkatu ditut pasarteok, hau da, heren
profeta, heren filosofo, heren olerkari. Baina esan gabe doa ia alfer-lana dela
testu biziak horrela zatitzea, horrela «vivisekzionatzea». Txillardegi osoa
dago heren bakoitzean (eta ez naiz ari Hirutasun Santuaren misterioa azaldu nahian, jainkoek aparta!). Zera nahi dut adierazi, sinpleki. Idazle grinatsurik inor izatekotan, Jose Luis dela horretan txapeldun. Bere estiloaren
ezaugarririk beharbada nabariena horixe du: dena ematen duela denean.
Gaia edozein delarik ere, Txillardegi osoa mintzo zaigu. Baina, musikan bezala, idazkintzan ere tonalitateak daude eta erritmoak. Eta berak oso ondo
zekien hori, berezkotua zeukan zeharo, aiurriz eta jardueraz. Piano-jotzaile
bikaina ere bai baitzen, besteak beste, gure uomo universale antiguatarra.
Zein tonalitate nagusi ote darabilen? Eta zein erritmo?... Musikari buruzko
nire jakinduria Txirritak «Norteko perrokarrilari» buruz zeukana baino
«axalagoa» da, eta ez nekike taxuz erantzuten. Baina nire inpresioa, nire
irudipena, hauxe duzue: mi bemol major eta molto vivace, Chopinen Polonesan bezala. Beste batzuk ere badarabiltza: «maestoso» gutxi, nik uste, baina
«adagio» eder askoak ere baditu… Zer diozu? «Akorde dodekafonikoak»
ere bai tarteka?... Baliteke. Eta nork ez, aizu. Nork ez, bizi garen herrian bizi
garela… Baina tira, huntaz, hartaz eta horretaz, berak behin eta berriro bere
idazkien bukaeran esan ohi duen bezala, «zuk duzu hitza, irakurle»…

1. Heren Profeta
(Oharra: Jatorrizko zentzuan uler bedi, arren, «profeta» hitza. «Pro-femi», izan ere, «jendaurrean mintzatzea» omen da, berez. Nornahiren au-
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rrean, orokorki, eta agintarien aurrean, partikularzki, ausardiaz eta deblauki mintzatzea. Profeta ez da etorkizunaren igarlea, asmatzailea. Hori geroztik
erantsi zaion adiera bat da.)
1.1. Gertakarien Lekuko (1. alea) (Haranburu Editorea, 1984) /
Alferrei gutun idekia (1971-II-15)1
«Hi ez haiz oraindik «sisteman» sartu. Zorionak! Ez zak ahantz
hori lujo bat denik. Ez pentsa gero lujo apala: lujorik haundiena, hain
zuzen, denbora eta astia ezin bereztea! (…) Baina irain larriagoa duk,
nik uste, DENBORA ALFERRIK HONDATZEA ETA
XAHUTZEA. Egunero goizeko hamaiketan ohetik jaikitzen dena,
egunero arratsaldeko lauretan oraindik ere mahainetik jaiki ez dena,
egunero berriketa aspergarritan denbora pasatzen duena, beharbada
oso egokiro mintzo duk «sistemaz». Hik ere ederki egiten duk. Baina
ni beldur egiazko langileei, egiazko zanpatuei, astia zer den jakiteko
65 urteak bete behar dituztenei, eta egiazko sozialistei, ez ote hatzaien hi «sistema» bera baino higuingarriago». (128. or.)

(Gogoan dut gaztaroan, «estudiante tunante» –marxista-leninista, prefosta– ginenean, hau irakurrita sentitu nuen zarrastada. Orain, berrirakurtzerakoan, 65 urte horietatik hain hurbil nagoelarik, irribarrea… Ez da oso ohikoa
Txillardegiren izkribuetan ironia, nik uste. Normalean, zuzen esaten ditu esan
beharrekoak, itzulinguru erretorikorik gabe… Eta hemen ere bai. Baina,
oraingoan, adarjotze-ukitu zoragarri eta, beraz, guztiz eraginkor batez.)
1.2. Gertakarien Lekuko / Zalantzatan dagoen apaiz horri (1971-IX-5)
«Hots, zein da gaurko gizadiaren ihesi-nahiaren kakoa? Hemen,
iruditzen zaidanez, batera letozke psikologoak eta soziologoak, literatura-joeren aztertzaileak eta zu zerori ere: ez datza kakoa mekaniLiburuaren izenburua lehenik, letra larriz; ondoren, lehen aipuan, argitaletxea eta data; eta
azkenik, marra zeiharraren eskuinera, artikuluaren edo atalaren izena gehi data –izanez gero–,
letra etzanez.

1
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zazio edo automazioan bertan, ez teknikaren aurrerapenetan, ez klase-banaketan eta ekonomi-desberdintasun lotsagarrietan beretan.
Kakoa bizierari SENTIDURIK EZIN AURKITZEAN DATZA. (…)
Ez da egia zure mezua funtsean moral-mezu huts baten mezua denik: estoikoen moralak ez dio zorrik kristauenari gogorrez, ez zorrotzez. Zure mezuaren indarra honetan datza nik uste: gizonak barne
-muinetan ENTZUN NAHI duen hizkuntza dela. (…)
Mintza zaitez zeure mintzairan, eta entzuleak ez zaizkizu faltako;
Absolutu-egarria ez bait da gaur inoiz baino apalagoa. (…)
Izan zazu, hitz batez, mundutar hizkuntzei entzungor egiteko kuraia. Izan zaitez ulertu-ezina.
Ala konkordismoak utz, eta uztazu dena.
Bihotzez agur t’erdi». (139.-140. or.)

(Duela 42 urte Txillardegi «agnostikoak» esana, alajaina! «Gertakarien
lekuko»? Ez hori bakarrik: gertakarien x-izpidun aztertzaile zehatz sakona ere
bai. Irakurri ote zuten artikulu hau, garai hartan, apaizgoa trumilka uzten
ari ziren euskal intelligentsiako hainbat kidek?... Apaizgoa uzten edo, beharbada egokiago esanda, apaizgoa «trukatzen» ari zirenek?... Suposatzen dut
baietz. Nik ordurako –gogoratzen naiz– «superatuta» (sic) bide neukan kristautasuna. Horregatik, beharbada, ez nintzen artikulu honetaz gogoratzen.
Orain berrirakurri dudan arte. Ez dakit, ba. Gogora datozkit marxismo-leninismo-freudismo-lacanismo-levystraussismorik gotorrenetatik haurtzaroko eta lehen gaztaroko fede katoliko tradizionalera itzultzen ari diren zenbait lagun, eta ez dakit, ba, zer esan…).
1.3. Antigua 1900 (Kutxa, 1992)
(Txillardegiren irakaspide postumo bat, niretzat, liburu hau. Argitaratu
zenean, gainbegiratu besterik ez nuen egin egileak berak oparitutako alea.
«Opus minus» bat iruditu zitzaidan. Bitxikeria bat edo. Zeinen oker nengoen.
Zeinen itsu. Ez konturatzea ere, horratik, Antigua hau dela, hain zuzen ere,
Haizeaz bestaldetiken betegintzarrea! Fantasia alegorikoaren hezurmamitzea
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errealitatearen printzipioan!... Ez, Antigua hau ez da «ecos de sociedad» bat.
Ez da mikro-kuxkuxeria baten ondoriozko kronika arina. Txillardegik berreraiki, berrikusi, berrusaindu, berbizitu egiten du obra honetan bere sorlekua,
bere haurtzaroa, bere gaztaroa, bere eta bere auzotarren historia. Benetako
intelektualak, zinezko artistak, egin behar duen bezala. Errealitatea atzitu,
agertu, hausnartu. Eta, hartara, bere burua antzaldatu, errealitateari men eginez. »Landa-lana» ezinbestekoa du idazleak, lekuan lekuko jendearekin hitz
egitea, paper, argazki, artxibo, plano zaharrak arakatzea. Horretan ere, eredu
Txillardegi: Kosmosetik Antiguako Maritxulegiraino jaitsia, bere une-guneari
josia. Nekez irudi hunkigarriagorik, bertaraino joan eta auzoko jauregi eder
hori hondeamakinek eraitsi berria dutela egiaztatzean, Jose Luisen ondikozko
deitorea baino. Irakaspide ederra, beraz, idazle engaiatuak, konprometituak,
arduratsuak, nolakoa behar duen.)
«Niretzat bederen, jator aitortzen dizuet, esperentzia harrigarria
izan da liburu berezi honen prestakuntza. Behin eta berriz nabaitu
baitut, eta azkarki nabaitu, neronen zimentarriak ikutzen nituela; eta
nire izate osoa daldarka abiatzen zitzaidala. Hau guztia ez da batere
«progrea»; baina gauza ezaguna da ni beti «progre» eta «snob» guztiez trufatu naizela».
(…)
«Zehaztasunari dagokionez, azkenik, bi hitz bakarrik: artxiboetan
ehunka ordu pasa arren, zalantza pilo bat daukat oraindik neure barruan. Alde batetik, artxiboetako dokumentu eta plano zaharretan,
hutsegina franko aurkitzen delako, are kontraesan ugari ere. Eta bestetik, herri-oroimen delakoa motxa izanik oso, lekukoen esanak albait ongienik .bildurik ere, askotan egarriak gelditu garelako, eta
zalantza gorrian maizegi». (11. or.)
«Goiko posta1ean ikusten diren xaletak, Antiguatik at senditzen
dira gaur. Zuhaitzen atzean ikusten den arbelezko teilatua, Maritxulegiri dagokio. Hots, zoritxarrez eraatxia izan den jauregi eder hori,
nork joko ote zuen gaur egun Lugariztzat?» (65. or.)
«Fotoaren ezkerraldean, ertzean, eta errepideaz haranzko aldean,
etxe karratu dotore bat agiri, aiton-seme itxurakoa: horra hor Txillardegi zaharra, Gaskue fameliarena (…)».(79. or.)
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«“Celador de arbitrios” lanposturako deialdia egin zen 1891an.
Eta eztabaida piztu zen: “ezinbestezkoa al da euskaraz jakitea?».
Hona hemen bozketaren emaitzak:
«Ezinbestezkoa da»: zazpi boto Irastortza anaiak, Elortza (Matia
kaleko oñatiarra ote?), Lizariturry, Iraola, Azketa eta Otero. Botoa
galdu, beraz.
«Ez da ezinbestezkoa»: hamaika boto. Lasarte, Garat, Nerecán,
Urkola, Bermingham, Atxa, Isla, Petrirena, Samaniego … Eta bozketa irabazia, beraz, euskararen beharrezkotasunaren kontra.
La Unión Vascongada aldizkariak bere protesta haizatu zuen: «Si
no se rectifica esta conducta –zion erdara batuaz hark ere– contra la
cual protestamos con todo respeto, pero con toda energía también,
entonces, más o menos tarde, llegará el momento de exclamar con
desolada angustia: ‘Euskalerria eta Euskaldunak, il ziran».
Ehun urte pasa dira geroztik. Irakurleak du hitza». (93. or.)

2. Heren Filosofo
2.1. Huntaz eta hartaz (Elkar,1965) / Intelektualak eta
ekintza-gizonak
«Guziok ditugu, esan dut ere, gure barrenean nahasturik, oreopitheko bat eta aingeru bat; guziok agertu ohi gera horrengatik batak
edo besteak garaiturik, aldika eskuindar eta aldika ezkertar; bainan
ez danok arau berean: batzuk usu eskuindar, eta bakanka ezkertar;
beste batzuk bestaldera: usu ezkertar, eta bakanka eskuindar. Barka
eskuindarrek: bainan nere «teoria» huntan eskuindar agertzea ez da
ohore bat». (41. or.)

(Liburu hau osorik da perla bat. euskara batuaren karta fundazionala,
praktikan, kazetaritza sakonaren eta saiakeraren alorrean. Nire belaunaldikoontzat ezin oinarrizkoagoa. Orduantxe ikusi eta ikasi baikenuen gehientsuenok gure hizkuntza gai zela edozein gaitan sakontzeko, zeinahi pentsa-
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mendu moderno mamitzeko. Baina gazteek gaur egun apenas ezagutzen
duten. Merezi dute, ba, tamainako plazera. Osorik irakurtzea gomendatzen
diet suharki. Hona, gaur, goiko aipamen labur hori besterik ez dakart, guztiz
iradokigarria eta inondik ere zaharkitu gabea iruditu baitzait. Ez garela, alegia, behin hautu bat egin eta molde horri itsatsiak behin betiko. Bai zera…
Gure eguneroko jokabideak, horiek dira benetan ezker-eskuintasunaren
agergarri, eta ez talde edo alderdi politiko nahiz ideologia batekiko noizbait
jakin bateko atxikimendu gutxi-asko solemneki razionala… Oreopithekoaren eta aingeruaren aleazio bor-borkari aldakor-aldagarri demoniyozkoa, horra zer garen.)
2.2. Gertakarien lekuko / Eztabaida zahar bat (1969)
«Pentsamena, eman dezagun, gizonak2ekarri du; eta gizona, abereen eta tximuen eboluzioak prestatu du. Bizia, era berean, materiaren eboluzioak prestatu du anitz urteren buruan. Ez edozein materia
-motak: karbonoaren inguruan sortu dira bizidunak, karbonoak oso
gaitasun bereziak baititu (Kimika apur bat dakitenek ongi konprenitzen naute). Ba dakigu, ordea, karbonoa eta gainerako elemento guziak (burdina, zufrea, nitrogenoa, eta Mendeleiev’en laukian agertzen diran guziak) izarren barruan sortzen dirala, «nova» eta
«supernova» deritzaten izarretan batez ere. Ez ahal da eboluzio-kate
hori, izaki errazetatik izate zailletara hain zuzen, funtsetik beretik
guztiz harrigarria?
Areago. Karbonoaren beraren izatea (guztiz txiripazko, itxuraz) ez
ahal da kezka-iturri bat? Karbonorik gabe, edo karbonoa bestelakoa
izan ezkero, Izadi osoa (ez gure mundu hau, gaur, soilki) guztiz itsu
izango zitzakean betirako: bizirik gabea, guztiz bere buruan bildua,
guztiz gorra, guztiz bere buruarentzako mutua, guztiz hetsia barrurako eta kanporako. Zergatik bestelakoa gertatu? Mentura hutsez?
«Gizon» darabil Txillardegik beti urte haietako testuetan. Informatikoki, oso erraza litzateke
«bilatu eta ordeztu» tresnaren bidez, «gizon» guztiak «gizaki» bihurtzea. Baina iruzurra litzateke,
Txillardegik inola ere onartuko ez lidakeena. Azken urteotako izkribuetan, berriz, «gizaki» darabil
gehienetan, baina baita «gizon»ari atxikitzen ere, hurrengo aipamenean bertan ikusiko dugunez.

2
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Asma ditezkean leizazulorik sakonenak sortzen dira nun-nahi.
Erlijioa (gainerako guzia bezelaxe) gizona zanpatzeko erabilli dute
zapaltzailleek betidanik. Zalantzarik ez. Gaurtxe ere gauza bera da.
Hori ote da dana, ordea?
Ez nik uste. Misterioaren illunpeak trinkoegi zaizkit». (55. or.)

(Nolako umiltasuna, nolako gizatasuna… Gauza bat baita gizabanakoon
arimaren hilezkortasunean edota giza kulturek menderik mende zeinek bere
erara moldaturiko Jainko Antropomorfo batean ez sinestea, eta beste bat,
oso bestelakoa, Misterioari ezikusiarena eta entzungor egitea. Txillardegik
ez dio sekula ixkin egin zalantza guztien Oinarrizko Zalantzari. Aurrez aurre
begiratu dio beti, dar-dar sakonean, Kosmosaren eta Kaosaren Enigma
Handiari: izarretan, eta bere baitan. Konstante bat da, Txillardegiren obra
osoan barrena, erlijiozko edo filosofia sakonezko kezka, kezka nagusia, ekidin-ezina. Huntaz eta hartaz aspaldikotik «Horretaz» artemeingoraino, zirkulua behin eta berriro marraztuz baina inoiz itxi gabe, arazoa behin betiko
ebatzitzat inoiz eman gabe.)
2.3. Horretaz (Zazpi saiakera labur). (2007) / Gure galaxian barrena
«Urtarrilean zerurantz abiatu den “New Horizons” zunda omen da
orain artean jaurtiki den azkarrena: 58.000 kilometro orduko abiatzerakoan.
Hori dela-eta, 9 ordu besterik ez du zundak beharko Ilargiaren
orbitaraino heltzeko, eta 13 hilabete bakarrik Jupiterreneraino.
Zenbat denbora behar luke, hala ere, Alpha Centaurira joateko?
Berriro zatiketa xinple batez irakurleak egiazta dezakeenez: 63.460
urte behar lituzke. Ziztu bizi horretan 63.460 urte behar izarrik hurbilenera iristeko!
Nekez suma daiteke gizakiak Eguzki Sistematik at irteteko sekula
aukerarik izango duenik. Eskala kontua da.
Zinez: Kosmosa handiegia da. Izarrak urrunegi daude.
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Eta gizona hutsalegi da, eta igarokorregi espazio horietan mugitzeko». (165.-166. or.)

2.4. Horretaz / Gure galaxietan barrena:
«(…)Supernovak eta Quasarrak dira gure Kosmosaren irudirik
aproposena.
Dena lehertzen ari, dena gehiegikeriaz mamitzen; baina bortizkeria ikaragarrietatik aurrera (eta ez bestela) sortu da, eta sortzen, Karbonoa, Oxigenoa, Nitrogenoa, bizia, eta gu garen kontzientzia ere
bai. Giza asmamena aise gainditzen duten munstrokeria sinesgaitzetatik haratago gaude gu.
Leherketa sail ikaragarri horien ondokoak gara». (217. or.)

(Astronomiaz, fisika kuantikoaz, erlatibitateaz, eta zientziaren beste hainbat
eta hainbat diziplinaz deus ere ez dakigunok Txillardegirengandik zenbat ikasi
dugun ez da hitz bitan esateko modukoa. Euskararenean ez ezik, beste hainbat
alorretan ere, zenbat zor diogun haren ahalmen pedagogiko bikainari...)
2.5. Kosmodromo (Haranburu Editorea, 1984) / Kosmodromo
(1969)
(Txillardegiren ipuin onena deritzot honako honi. Huxley eta Ionesco,
biak –gutxienez– datozkit gogora berau berrirakurtzerakoan. Zientzia-fikziorik petoenaren, existentzialismorik peituenaren, eta absurdoaren teatrorik okituenaren aztarrenak nabarmen, nire ustez, nahasketa lehergarrian.)
«Ez ditut jende hauek ulertzen –pentsatu zuen CPZ-3721 hiritarrak–. Estatistikek erakusten dutenez, bidaztien arteko %97,6-ak,
asper-asper eginda hiltzen dira bidaian bertan. Gelditzen diren %2,4
horietan, berriz, denak hiltzen dira, jakina; eta asperkuntzaz hiltzen;
baina hauek helburutzat hartutako planetaren gainaldean bederen.
Hortaz, hemen bertan nork bere buruaz beste egitea hobe». (69. or.)
(…)
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– Gorroto zaituztet –esan zuen orduan CPZ-3721-ek.
– Hobekixe goazik horrela –entzun-erazi zion taldekoren batek–. Dagoen guztia gorratatu behar duk, denarekiko goragalea senditu,
Kondairan barrena inoxoek ilaran asmatu dituzten askabide guztietatik at egon. Zer deritzok honi guztiari?
– Deus ez.
– Txit ongi erantzuna.
– Den-dena mespretxatzen diat osoki, eta ez diat sinisten ezta neronen sineskaiztasun horretan ere. Neure burua mespretxatzen diat,
baina grinarik edo herrarik gabe mespretxatzen.
– Ongi duk. Horretara bada, gurekin etor haiteke». (73. or.) (…)
Manifestariek, binaka sailkaturik, bi ilara eratu zituzten; kilometrotan barrena ikus zitezkeen bi ilara luze. Eta gazte eder haiek, bikoteka besarkaturik, nahiz erotismorik batere gabe, malkorrean behera
amildu zuten beren burua». (74. or.)

2.6. Bertrand Russellen azken iritziak (Herri Gogoa, 1970)
(Ez, baina! Baldinbaitere… Ezaba dezagun gogoaren ezpainetatik Kosmodromoren absurdotasun latzak eragin digun irribarre mikatza. Txillardegi ez
da hori. Fikziozko projekzioa da, ad absurdum hipotesi bat, hain oker ere.
Txillardegi beste honako hau da: giza duintasunaren fededuna, kosta ahala
kosta. Gizateriak badu bere burua salbatzeko ahalmena –nahi badu–. Zuzentasunean eta elkartasunean bizitzeko eta, beraz, zoriontsu izateko aski
den adinako argitasunaren jabe baikara Kosmosaren ausazko nahiz ez-ausazko sorkari herbalok. Herbal bai, baina herbaltasunaren jakitun izaki,
hain zuzen ere… Entzun dezagun Bertrand Russell, Txillardegik gehien estimatzen zuen intelektuala, Txillardegik berak (Eiharalar izengoitiz) gure
hizkuntzara ekarria:)
«G. Zein da biharko gizadiari utzi nahiko zeniokean mezua?
R.-Gizonak sekulan izan ez dituen ahalmenak dituzue zuen eskuetan. Ongi egiteko ala kalte egiteko erabil ditzakezute. Gizon guztiak
biltzen dituen familia-loturaz ohartzen bazarete, denak batera zoriontsu ala denak batera zoritxarreko izan gaitezkeala ulertzen badu-

Euskera. 2012, 57, 1-2. 383-406. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 392

13/12/13 09:02

Arrieta, J.A.: Itsasoaz honaindi

393

zue, on egiteko erabiliko dituzue. Herri xehearen miseriaren lepora
banaka batzuk bizi ziren garaia joana da. Akabo da. Jendeak ez du
aurrerakoan burua makurtuko. Zoriontsu izan nahi baduzu, hauzokoaren zoriona ere onhartu eta aitortu beharko duzu. Hezkera argi
batek gizonaren izaera zabalduko duela uste dut eta besteren zorionean ikusiko du naturalki berera iristeko baldintza. Ikuspen batean
bezela agertzen zait batzutan, izaki libro erne eta azkarrez osatutako
soziedade bat, batek bestea zanpatzen ez duen bat. Gizon ernairen
mundu bat, taldeko helburuak beren partikularren gainetik bultzatzen dituztenak; gizadien adimen eta asmamenaren fruitua izan ditekean lan ederrari bultzaka indar guziak batera; gizonen borondatea
hau izanez geroz, honelako mundu bat egin diteke. Eta noizbait badadi, noizbait izatera hel badadi, mundu loriatsu, diztiranteago, zorionetan asmamenean eta emoziotan ugariago izango da, orain arte
ezagutu diren mundu guziak baino». (107. or.)

(Oharra: Neuk nabarmenduak dira letra lodiz bi baldintza-perpaus horiek, bi
badadi horiek. Izan ere… galdua da gudu hori, Jose Luisek, eta beste euskaltzale bakan batzuek, hori hala gerta ez zedin ahalegin guztiak egin badituzte ere.
Galdua, alegia, gure hizkuntzan, potentzialtasuna eta irrealtasuna bereizteko
ahalmena. Gaur ia denok –lapurtar, baxenabartar edo xiberutar ez garenok bederen– «noizbait izatera helduko balitz» esango genuke. Hots, baldintza irreala
erabiliz, berez: gerta daitekeenik, edo gerta litekeenik, sinesten ez dugun hipotesi batez mintzo. Akabo: irentsiak dituzte dagoeneko Balitzek eta Baluk gure
ametsak oro. Hilik dautza euskararen hil-herrian Badadi-Baledi eta Badeza-Baleza senide bikiak, esperantzaren mezulariak. Baina Txillardegik ez du etsitzen,
jarkitzen zaio, ihardukitzen dio: mundu hori Badatekeela diosku, Badaitekeelako. Eta hala izan dadin borroka bagintez, Badatela… Aditz-altxor aberatsegia
ote darabilen, eta arkaikoegia agian, horixe nire susmoa, ondikotz...)

3. Heren Olerkari
(Poeta al da Txillardegi? Hala zeritzon Arestik. Eta ni neu ere ados nago.
Ez du poema-libururik argitaratu. Poesia generoaren kanonak eta konbentzioak ez ditu inoiz bete. Eta bere ekoizpen osoa, ikusten ari garenez, pro-
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sazkoa du. Zer da, baina, Haizeaz bestaldetik? Prosa, noski, erantzungo zait.
Bai, halaxe da, poema-lerro labur batzuk tartekaturik, baina prosa, ia erabat. Zer-nolako prosa, ordea?... Hortxe dago auziaren mamia. Nabaria baita,
nire ustez, «prosa poetikoa» deitu ohi den genero hibrido horren araberako
testu bat dugula begien bistan. Eta?... Apustu zailak izaten direla beti halakoak. Oso zailak. Zailegiak, apika. Poesia inkontzientearen hizkuntza da,
«l´instance du désir»(Lacan) metafora eta metonimia bidez gorpuztua eta
testura nola edo hala azaleratua –kataklismo gisa normalean, Richter eskalako «goien gradora»–. Bere narratibitate-ildo propioa du poesiak: ildo hautsia gehienbat, ezinbestean, poesia modernoan. Alegoria Handi eta Osoen
garaiak –Dante, esate baterako– aspaldi iraganak baitira. Nekez ezkon daiteke gaur egungo poesiaren diskurtsoa diskurtso razional baten hurrenkerarekin; eta nobelak halakoa behar du, bizkar-hezur razionala, logikoa…
Dena dela –ur handiegiak baitira hauek paragrafo pare batean egosiak
izateko–: nobela alegorikoa izan nahiz alegoria nobelatua izan, poesia ere
bada Haizeaz bestaldetik, nire ustez. Poesiaren baldintza oinarrizkoena, inportanteena, sine qua non-ena, betetzen duelako: bere inkontzientearekin
kontaktuan dihardu etengabe idazleak, eta bere gatazka horren lekuko eta
partaide egiten gaitu. Txillardegiren literatur obrarik ederrena da, ene irudiko –saiakeraz aparte–. Zaratustraren oihartzuna antzeman diote zenbaitek. Niri ere hala iruditzen zait zenbait erregistrotan. Baina bestelako batzuk
ere baditu. A-topiak (Monastegia, adibidez) topos guztiz konkretu eta identifikagarri bihurtzen zaizkigu narrazioa aurreratu ahala (Soustons, Txubilo,
Muitza…). Amets-airezko utopia alegorikoa, apur-apurka edo are bat-batean ere –gure galaxia bazterreko Zulo Beltzen baten barrunbean behera
amilarazia bailitzan–, geografia ezagunera, une-gune zehatzetara, eta batez
ere haurtzaroko episodio autobiografiko jakinetara antzaldatua ikusten
dugu. Stanley Kubrick-en 2001, Espazioko Odisea bat ekarri izan dit niri gogora, behin baino gehiagotan, liburu honek. Baita Ridley Scott-en Blade
Runner ere. Edo F.J. Schaffner-en Tximinoen Planeta, edo… Luza genezake,
beharbada, antzekotasunen zerrenda. Baina horrek ez gintuzke, kasurik
onenean, hurbildu baino egingo Txillardegiren obra ezin originalago honetara, hau da, horko protagonistak –lehen pertsonan mintzo zaigun «gorputz
astral» moduko horrek– azaltzen digun bidaia post-iniziatiko horretara, zei-
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na, definizio ustezko esaldi orokorregi orok duen errore-marjina asumituz,
«Itsasotik Itsasora Lakuan3 barna» deitzera ausartuko bainintzateke.
Baina aski bedi aurkezpenez. Irakur ditzagun zenbait pasarte. Oraingoan ere,
beti bezala, «irakurleok baitugu hitza»… Itsasoarekiko eta Labarrekiko Txillardegiren betidaniko liluraren adierazgarri, 1969ko erreportaje-artikulu batetikako testu bat, lehenik; eta ondoren, gainerako guztiak, Haizeaz bestaldetikakoak:).
3.1. Gertakarien lekuko / Noruega’ko «supermarket» batzuk
gainbehera (1969)
«Inoiz ez dut nere burua apalago eta ezteusago ikusi, eta Izadiaren
edertasun kupidagabea nabarmenago eta gaitzago. Uxolak ehunka
metrotan behera, arkaitz gogorrak zut mila metrotako paretak osatuz,
kresal usaina ezin sarkorrago aidean, itsas-gain geldi hura ispillu baten
pareko, ontzi zuribeltz hura fiordo-beso meharrean barrena urruntzen
ari, goi eskerga guzietan elurra zuri-zuri; eta isiltasun giro hura urratuz, urrutiko uxolen zurrumurru jarraikian eten gabe ari, anitz antxeta eta kaiuren oihua … Gustave Doré’ren marrazkiek han dukete
iturburua; eta horrengatik izan ziran Dante’ren dina». (119. or.)

3.2. Haizeaz bestaldetik (Itxaropena, 1979)
«Eta belauniko jarri nintzen; eta adrilu-puska koskor batez nekez
idatziz, letra handitan, eta monastegiko norbaitek noizpait irakurriko
ote zuen esperantza itsuan, hauxe izkiriatu nuen zazpi harlosa zabalen luzeran:
– «Gezurra dio Itsasoak. Lakua mintzo zaigu egiazki». (99. or.)
(…)
«Beherean, berriz, eta inguruko harresi apalaren· gainetik ageri,
Itsasoa zetzan ilunean; eta isilean olatu urrunak entzuten, bake ha3

Erran gabe doa, kasu honetan, «Aintzira» dela «Lakua», ezen ez Gasteizko toponimoa.
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rrigarrian. Eta beheretik gora hedatzen zen ubanare4 usaina aditu
nuen, kresalarekin nahasia, eta ene hotzikara hartan sarkorregi. Goiz
egurats epeleko bakardadean, giza-hats lasaia zirudien uhinen etorrera taigabeak… Bareegia agian.
Eta joandako urteen urruti-min garratza, sekula baino bortizkiago
senditu nuen». (101. or.)
(…)
«Han zegoen Itsasoa, ordea, bere hartan: ahazkaitz, ahantzezin …
baina ahazkor! Hura garaile sendo bakarra! Giza-patu ilararen lekuko tinko, lekuko iraunkor, lekuko ezinago doilor eta gupidagabe.
Itsasoa: zabalegi, bareegi, baztergabeegi …
Eta haizeaz bestaldetikako mezuaz oroitu nintzen:
– Itsasoari zegokiok Itsasoa. Hire Aberria lakua duk». (177. or.)
(…)
Eta aldizka kulunkatzen ziren pinu-adaburuen artetik, eta etengabe zirkulu zabalak eginez zeharkatzen zuten antxeten atzetik, nik,
haizeaz bestaIdetik etorria naizen bidari honek, egin nezakeen hobenik larriena egin nuen; eta, aurrez aurre, eta lurrik ez ikusteko eran,
Itsasora begiratu nuen:
– Hi bai! –esan nuen ozenki– Hi haiz berbera! Hi gotor bakarra!
Ene Aberria.. Itsasoa da!» (224. or.)

4. Osorik euskarari
Hemen bai ez dagoela «Herenik». Osotasuna baizik. Txillardegiren euskalduntasunari, euskara-zaletasunari, euskara-maitasunari, euskararekiko duen
psikosomatizazioari buruz, izan ere, zer demontre esango dut nik, ba, zuek denok nik bezalaxe edo nik baino hobeto dagoeneko ez dakizuenik? … » Osorik
euskarari» deitu diot atal honi, neurri batean behintzat, aurreko atalaren izen4

«Ubanare» alga omen da. Begiratu behar izan dut Orotarikoan…
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buruarekin –«Heren olerkari» – errimatzen duelako. Baina, errimak errima,
errimeago arrima nadin muinera. «Osorik euskarari emana», esan nahi dut…
Hain zuzen ere, iruditzen zait, Txillardegiri buruz ari garela, gure hizkuntzak
dituen atzizki morfematiko eta lexematiko guztiak erantsi beharko genizkiokeela «euskara» erroari eta Txillardegiren beraren izena ardatz harturik egundoko
sintagmarik trinkoenak eratu. Euskararen Txillardegi, Euskararentzako Txillardegi, Euskarazko Txillardegi, Euskaratiko Txillardegi, Euskararainoko Txillardegi…
gure deklinabide-kasu guztiak esleituz alegia…. baita «Euskararenganainokoa»
ere halakorik balego… Eta -kor, eta -zale, eta -dun, eta -zain, eta gainerako lexemekin ere berdin jokatu. Jose Luis Alvarez Enparantza, joan deneko berrogeita hamar urte honetan, gure «buditelé»-rik handiena izan baita, nire iritziz.
«Buditelé», bai, txekieraz esanda (informazio hau berau ere berari zor, noski):
«argitzaile» esan nahi omen du Pragako hizkuntzan hitz horrek, eta hala deitzen
omen zitzaien XIX. mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran hango hizkuntzalari, irakasle, artista, eragile eta idazle abertzale arduratsuei, alemaniar hizkuntza itzaltsu eta larderiatsuari aurre eginez, beren nazio-hizkuntza txirotua
eta baztertua berpiztu zutenei. «Argitzailea», beraz, Txillardegi… Bai corpusean
bai estatusean. Bai ikerkuntzan, bai hedapenean. Bizi osoa euskarari emana.
Baina stop. Lehen ere esan dut: laudatiorik ez. Artobero usainezko «ohoratoria»k ez zituen Jose Luisek batere gogoko. Beraz, hemen ere, bera mintza
ledin nahi nuke. Beraren testu batzuk hautatu, beroriek denon hausnargai
aurkeztu, eta kitto. Hainbeste dira, ordea, hainbeste… Ezinezkoa da. Neurri
hauetako lan batean behintzat. Ikastaro oso bat beharko genuke Txillardegik
euskarari eginiko ekarpen teoriko eta praktiko guztiak gaingiroki –eta «gaingiroki» bakarrik– begiztatzen hasteko. Orri-barreneko oharretan paratu ditut, halere, hementxe, hiruzpalau testu, Txillardegiren bai «Iker»5 izariaren

5

– Hona hemen, adibidez, azentuari buruzko bere ondorio ezagunenetariko bat:
• «Euskal azentuaren kokagune nagusia (+2} da. Azentua eskuin aldera eramateko joera
berria (Ekialdeko zenbait euskalkitan, eta erdal-euskaldun-berriengan oso azkarra),
interferentzia hutsa da. Eta gaztelaniaz nagusi den (-2) eta fransesez (-1) egiteko joera,
erabat dago euskal [+2] kokagunearekin kontrajarria» (Lingua Navarrorum, Egin-Euskal
Gaiak, 1996) (24. or.) (Ahoska dezagun «Txillárdegì», beraz, eta ez «Txillardégi»
paroxitonoa, edo «Txillardegí» oxitonoa, non eta xiberutarrak ez garen).
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bai «Jagon»6 izariaren agergarri, gero norberak, astirik duenean, irakurri
ahal izan ditzan. Eta noan harira. Proposamen bat egin nahi bainuke. Eta
proposamen hori Euskaltzaindiari, Unibertsitateari, Jaurlaritzari, Aldun-

– Eta hona hemen, halaber, Txillardegiren iker-eremu zabalaren adierazgarri –hizkuntzalaritza
konparatibo-genealogista ere landu baitu, euskararen sinkronia segmental eta suprasegmentala
eta testuen bidezko diakronia historikoa ez ezik–, beste zertzelada bakan batzuk, ikertzaile
orok informazioa ematerakoan eduki beharreko jakinduria handiaren eta hipotesiak
formulatzerakoan atxiki beharreko jarrera apalaren eredu, nire ustez:
• «oraino beste arazo bat: ergatiboa galdu egin daitekeela hizkuntza batean mendeetan
barrena. Pamir-ko «burushaski» bitxiak berriki galdu bide du ergatiboa». (ibidem, 34. or.)
(Zaldiero artistak baluke bazkarik hemen bere biñeta zorrotz atseginetarako…)
• «Deiktikoetan agertzen diren leherkari horiek (-gau, -goi, -gura) ez dituzte gainerako /g/
kontsonanteen bidea segitzen; ez dira gor baten eskuinean gortzen. (…) ez dira mota bereko leherkariak. Ez ote ziren, jatorrian, bederen, leherkari glotalaireak edo izan? Nire iradokizun ausart bat besterik ez da.
     
«Balizko olea» da hau oraingoz; eta okerra baldin bada, «enea da falta, eta ez euskararena»
(…) baina honelako zerbait egia balitz, Bouda-ri, Lafon-i eta Dumézil-i eman beharko
genieke arrazoia; eta gure senitartekoak Kaukasian bilatu.
     
Mitxelenak ere «protovasco»arentzat postulatzen zituen leherkari (eta ez-leherkariak
bakarrik, korrelazio orokorra postulatzen baitzuen) fortis vs lenis zerrenda bikuna, baietsirik
gertatuko litzateke; eta leherkarien alorrean kaukasiar hizkuntzen hirukuntasun eskuarretik
hurbil genuke euskara (…) nik neuk, egia aitortzeko, eta frogabide zientifikorik oraindik
esku-artean ez badaukagu ere, Kaukaso aldera begiratuko nuke. Edo inguru haietara
bederen.
     
Pamir eskualdeko burushaski-erak ere, arreta osoa merezi luke; puntu fonologiko askotan
euskararen senide estu agertzen delako.
     
Euskaraz bezala, Kaukasoko hizkuntza askotan, azentu nagusia ezkerreko lehenengo
silabetan agertzen bide da: lehenengoan maiz (georgiera, archi, bats, txetxeniera); eta beste
batzuetan ezkerretik bigarrenean: tsaxur-eran, adibidez.
     
Azkeneko datu batzuen arabera, bestalde (ikus M. Haspelmath, Language 72 (1996), 127.
or.), zenbait hizkuntza kaukasikotan, doinu-azentua dagoela dirudi; Hualdek eta Gamindek
Bizkaiko itsasertzean aurkitu dutenaren antzekoa.
     
Iradokizunak besterik ez dira oraingoz. Noski!». (Ibidem, 74.-75. or.)
Txillardegi soziolinguistaren laburpen moduko ondorio hauek, nire ustez, balio guztiz argigarria
eta erabakigarria dute, metodologia erabat zientifiko batean funtsaturik daudelako:
«Hamaika erabilpen-neurketa eta kalkulaketa zehatzen ondorioz, puntu hauek azpimarratu behar dira:
l. Ez dela egia euskaldun elebidunen axolakabekeriarengatik euskara galtzen denik, eta erdara
hautatzen. Euskaldun elebidunen leialtasuna (euskararekiko, jakina) oso handia da, oro har.
Euskararen erabilpen murritzaren gakoa elebidunen ahulezian bilatzea, errakuntza borobila da.

6
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diari, Udalari eta legokiekeen instantzia guztiei helarazi: «Txillardegi Katedra» edo «Txillardegi Ikerkuntza Gunea» edo, sinpleki, «Txillardegi
Enea» deituko litzatekeen proiektu bat diseinatzea, antolatzea, egikaritzea. Ikerketa-lerro bat, Unibertsitateko edo beste zeinahi esparrutako
ikertzaile gazteentzako edo ez hain gazteentzako beka-sistema batez hornitua. Eta leku bat, leku fisiko bat, interpretazio-zentro moduko bat, Txillardegiren obrak, eta berak jorratutako gaien inguruko oinarrizko bibliografia, bilduko lituzkeena, liburu nahiz aldizkari nahiz web nahiz bideo
nahiz audio, zeinahi euskarritan. Datu-base egoki batean oinarriturik,
noski: oso baliagarria da, alde horretatik, dudarik gabe, 2005. urtean, Euskaltzaindiak eta EHUk elkarlanean argitaratzen duten IKER bildumaren
17. ale hartan, «Txillardegiri omenaldia» deiturikoan, ageri den zerrenda
sailkatua, Pilartxo Etxeberriak eta Henrike Knörr zenak egina eta gaur
egun Euskaltzaindiaren webgunean edonoren esku dagoena (1.000 itemetik gora: bada zerbait!). Hauxe duzue, beraz, nire proposamena. Hori bai,

2. 
Erdara mintzabide hautatzen den asko eta askotan, solaskide erdaldun elebakarren
ezintasunean bilatu behar da hautuaren giltzarria. Problema nagusia ez dira euskaldunak,
erdaldun elebakarren beharketa etengabea baizik.
3. Esan ohi denaren aurka berriro ere, kale-neurketetan aurkitu dugun erabilpen-tasa enpirikoa,
bertago egoten dela, normalean, ezaguera maila horretan lor genezakeen maximotik, minimotik
baino.
4. Euskararen kontzientzia eta euskara berreskuratzeko tirria, askoz ere azkarragoak direla
euskaldunak gutxiengoa diren herrietan (Lizarran, eman dezagun; edo Laudion, Portugaleten),
euskaldunak gehiengoa diren herrietan baino.
5. Bai euskararekiko leialtasunaren neurketetan, eta bai gizarterakuntza-tasa-renean ere,
elebidunak euskaltzaleago agertzen direla (praxi linguistikoan), uste genuena baino. Eta, bide
beretik, nabarmen dago anisotropiaren hazkundea, eta hau «trinkotzearen» adierazlea da
(Txepetxen hizkera erabiltzekotan)» «(Ibidem, 98.-99. or.)
– Argigarria oso, halaber, erdarazko bere aspaldiko artikulu batean, Txillardegik egindako
diagnostiko hotz hau:
  «Al existir en una comunidad una mayoría de monolingües y sólo una minoría de bilingües, con
una lengua común (situación que ha conocido Irlanda, con pérdida prácticamente ineluctable del
gaélico), la resistencia objetiva, que proviene siempre de los monolingües, es elemento claramente
preponderante frente a los factores voluntaristas de la minoría bilingüe. Más aún cuando la lengua
minoritaria carece de función social. Es así evidente que, salvo inversiónn radical de los factores
existentes, la lengua vasca está condenada a muerte y puede derrumbarse bruscamente en
cualquier momento». (ikus Euskararen aldeko borrokan, Elkar, 2004) (243.-244. or.)
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mesede pertsonal bat eskatu nahi nizueke: ez enkargatu niri, faborez,
proiektu horren «bideragarritasun-txostena» erredaktatzea, zehaztapen
tekniko-ekonomikoekin-eta, ze… desastre hutsa bainaiz horrelakoetarako. Baina badira, horixe badirela, euskaltzaleon munduan, makina bat
pertsona prestu eta jakintsu, lan hori primeran egin lezaketenak. Merezi
luke Txillardegik, gure Euskara-Zain Osoak. Omenaldirik onena horixe
irudituko litzaioke, ziur naiz: euskararen meatzean berak zabaldutako edo
sakondutako zainetan, galerietan, aurrera segitzeko animobideak eta baliabideak eskaintzea euskaltzale gazteei. Bego esana, beraz.
Eta beste zerbait ere nahi nuke erantsi. Ahoskatu berri dudan «Euskara-Zain Osoa» izen-sintagma entzunez, denok igarriko zenioten bezala. (Barka: «denok igarria diokezuen bezala»… Txillardegik ez zukeen
sekula «denok igarriko zenioten bezala» esango: «Hori espainolaren kalko
hutsa duk!»- kargu hartuko zidakeen berehala). Itzulingururik ez, baina;
esan dezadan garbi. Uste dut badela garaia Euskaltzaindiak Txillardegirekin eta viceversa izandako tirabira mingarrien zauria behar bezala sendatu eta ixteko. «Hala egin badezagu, ohoratu GIRATE« (Etxeparek esana, eta Larresoro-Txillardegik, nola ez, jasoa). Ez dago zertan ezer
gesaldu, epeldu, txepeldu. Errealitatea eztikeriazko onkotekeriaz estaltzea ere ez da soluzioa, badakit. Gertakariak oroitzeko eskubidea dugu
denok –denon oroimena mugatua eta betiere selektiboa dela apalki aitortuz ahal dela, hori bai–, eta denok dugu nork geure iritziari eusteko
eskubide osoa. Baina hori gainditu beharra dago. Arazo honetan, eta
beste hainbatetan. Txillardegi sumendi bat zen, badakigu. Uomo universale gehientsuenak bezalaxe. Jenioak jeniotsuak izan ohi baitira. Eta jenio ez garenok ere bai, ala ez?... Gurea bezalako herri «ixurbatu» batean
(Gandiagaren hitza erabiliz), harritzekoa al da denok ere, maiz nahiz
bakan, erupziotan lehertzea? «Bekatutik libre dagokeenak jaurti beza lehen
harria» esango nuke, agnostiko bati esaldi sakratu bat aipatzea zilegi badakio. Zer egin gure hizkuntzaren hondamendiaren aurrean, mendetan
barrena pairatu dugun higadura gupidagabearen eta frankismoaren garaiko itoaldi sistematikoan ia azken hatsa ere ebatsi zigunaren aurrean?...
Gure hizkuntzaren hil hurran-egoerak ez al zuen behar erupziorik, inarrosaldirik, astindurik? Gure gurpil kirrinkaridun orgako idi erasanok
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(euskaldun guzti-guztiok, alegia) ez al genuen behar Jose Luis bezalako
itaurlarien eupadarik, bultzadarik, eta are akuiladarik ere? Ni baiezkoan
nago, ba. Eta zinez diot: «benedika fortuna» (hau ere Etxepare dixit) Jose
Luis bezalako Herensugeek gure etsimenduzko lozorrotik iratzarri gintuztelako. Beharrik. Bereiz ditzagun, otoi, zahia eta bihia, lastoa eta garaua. «Asmoz eta Jakitez», hain zuzen ere.
(Eta, pena handiz, hurrengo pasarteok ere bazter batera laga beharko,
orain irakurri gabetanik. Ez, ez da –ez dut uste behinik behin– «autozentsura» ez-kontzientea ez inkontzientea, denbora-mugaren tiraniaren ondorio
baizik. Ez daukat astirik Txillardegiren ideia politikoen –stricto sensu– maremagnumean barneratzeko. Baina hementxe dituzue, nahi duzuenean irakurgai, idatzi ditudan oharrok. Txillardegiren erhiari baino, Txillardegiren
erhi horrek seinalatzen duen ilargiari begira daude idatziak, asmoz behintzat. Lastima zera, 1978. urtean, Bergarako Biltzarrean, kontsonanteen ondorengo «h-aspirazio» guztiak ezabatzea erabaki zenuenez geroztik, o Euskaltzaindia estimatu horrek, erhiak oro eritu zaizkigula. Ondikotz.
Hatz-hamar, hatz-apar, behatz-topa, bihurtu zaizkigu, helas, erhi lirainok.
Baina inork ez du horren errurik. Edo ez, barka: denok dugu erru hainbanako bana. Nire ustez, erran gabe doa…)
Zeren, besteak beste, esadazue, arren… Galdu al du batere gaurkotasunik, zuen iritziz, Txillardegik 1958. urtean –pentsa noiz!–, bere «Batasunerako bidea» izeneko txosten kartsu bezain arrazoitsu hartan, zioenak, honako honek (jatorrizko ortografia errespetatuz dakardanak)?:
«Eta ez esan gure arteko istillu auek baño gogorragorik ere badugula. Guziok dakigu gure etsaiak zein diran. Baña geure arteko batasuna lortzen ez ba dugu, etsairik izan edo ez izan, kalte besterik ez
diogu geronek emango gure euskera aulduari, eta alperrik izango da
gure etsaiak aipatzea. Esaera zaharrak ez digu esaten: «etsaiak erasotzen dituzten erreiñuak oro, deseginak izango dira»; ondorengo au
baizik: «beren buruaren aurka zatitutako erreinuak oro, deseginak
izango dira». Eta auxe bai egia: gaixtoago da geronen anarkia segurik, gure etsaiak baño. Euskaldunak galdu ba gera, geure anarkiarengatik galdu gera batik bat, geure burua defenditzeko ere ezpaikera
bat». (Euskararen aldeko borrokan, 26. or.)
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Ni neu behintzat ados nago hor zioenarekin, hor dioenarekin. Oro
har. Ohartxo bat erantsita, dena den, umore seriozko tonalitatean.
«Anarkia?»… Alajaina! Bera zen-eta anarkistarik handiena! Gozoa zen,
ba, inoren aginduak-eta txintxo-txintxo eta txintik atera gabe betetzeko! Lana bai, erruz, inork baino gehiago. Eta lan diziplinatua, koordinatua: Euskaltzaindiak ondo baino hobeto daki horren berri 7; eta beste
zenbait esparrutan ezagutu dugunok ere bai. Izan ere, anarkia, benetakoa –hots, ez eskuindarrek eta komunistek «saldu» digutena–, ez baita
axolagabekeria eta apetakeria, elkar-lankidetasun arduratsua baizik.
Baina zerbaitek talka egiten bazuen berak zeukan iparrorratzarekin, akabo: «sursum corda»ri ere ez ziokeen ametorik emango…Tira, ez noa
gehiago luzatzera. Oso ondo ulertzen nauzue. Politika –zentzu hertsian–
orain arte aipatu nahi izan ez badut ere. Baina aipatu beharko, jakina.
Bestela Txillardegi iraintzea, eta irentzea, bailitzateke… Gainera, isiltzeak ere ez baitu balio. Badakizue: nire modukook, hitz egiten badugu
hitz egiten dugulako, eta isiltzen bagara isiltzen garelako, emaitza beti
berdina, edo berdintsua. Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak berak ere esan berri duen bezala, duela hamar egun (barka, otoi, nire frantses-ahoskera traketsa): «le comportement des hommes politiques englobant d’ordinaire non seulement leurs actions ou discours, mais
également, dans certaines circonstances, leurs omissions ou silences, qui
peuvent équivaloir à des prises de position et être aussi parlants que
toute action de soutien déclaré». Ederki eman ere. «Umorezko tonalitatea» agindu dizuet paragrafo honen hasieran, baina ez dakit eutsi ahal
izango diodan. Ezin serioagoa baita afera. Europako justizia-instantzia
gorenak Espainiako Gobernuaren gezurrak –bere aldetik batere ikertu
gabe, errealitatearekin bat ote datozen den mendrenik ere kontrastatu
Esate baterako, Fonologiatik eta Gramatikatik zuzenean hizkuntzaren izari suprasegmentala
aztertzera igaroz (ikus Euskal azentuaz, 1984). Beste era batera esanda, Joskeraren ikerkuntza,
Euskaltzaindiak lan-banaketa hala erabakia zuelako, beste euskaltzain batzuen esku utziz –
gogoratu, adibidez, Patxi Goenagaren alor honetako lan bikaina: erlatiboari buruzko beronen
«murrizgarri» versus «ez-murrizgarri» bereizketa zinez argigarriari, tamalez, idazle eta hizlari askok
jaramonik egiten ez dioten arren–. Diziplinatua, beraz, erabat, Txillardegi, lan-eginkizunei
dagozkien xehetasun guztietan.

7
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gabe– ontzat ematea eta, gainera, horrela zuribidetzea. Gezurra baita,
hemen umeek ere badakiten bezala, ANVk urtero uztail aldera antolatzen duen (edo antolatzen zuen) Albertia Egunean, ETAko militanteak
omentzen direnik: Legutioko Batailan, gure historiako «Gallipoli» ikaragarri hartan, faxistek hil zituzten ANV-Euzko Indarreko 300 gudari
bipil haiek, ardiak otsoen artera bezala batere artileria-babesik gabe erasora bidaliak, horietxek dira omenduak. Eta erdi-gezurra baita –beraz,
gezur osoa– urtero, otsail aldera, Torturaren aurkako Egunaren kariaz
egiten den manifestazioan, ETAko «militant décedé» (sic) bat omentzen
denik, Joxe Arregi baita omendua, ETAko militantea bai, baina nola
eraila?... Eta 2005eko azaroaren 30ean, ANV/EAE alderdiaren sorreraren 75. urteurrena ospatuz, ezker abertzale osoak San Andres Eguneko
Manifestua oroitu izana ETAren apologia omen… Oraingoan ere arrazoi Etxahunek esanak eta Txillardegik jasoak: «lekhü eijerren haitatzez,
kargüdünak gora, gü taula petan GIRATEKE, jende gradoz aphala!» (ez
dut uste nire xiberutar ahoskera frantsesezkoa baino hobea denik: arra
-barka, otoi). Errespeturik ez, egiaren errespeturik ez. Zure nazioak estaturik ez badu, estatu baten jabe ez bada, ez zara ezer. Eta zure hizkuntza, eta zure historia, eta zure idiosinkrasia osoa, hutsaren hurrengo.
Hori da egia, egia zinezkoa, Txillardegik hamaika aldiz ohartarazia8.
Orain bai. Bukatzera noa. Eta berehalaxe jabetuko zarete egin nahi dudan lotura razional-emozionalaren azpian dagoen zergatiaz. Askotan esan
izan dut, baita publikoki ere, nik hiru «aita espiritual» izan ditudala neure
bizitzan. Bata, biologikoki ere gure (hots, nire) benetako aita zena, Lorentxo
Arrieta, arrantzalea, batere eskolatu gabea, ozta-ozta sinatzen zekiena: abertzalea goitik beheraino, hori bai, euskaldun hutsa, euskaltzale porrokatua,
Lagin-aipu bakar bat, milaka posibleren artean, aspaldikoa («1963-ko Agorrilekoa»), «Demisioa
Euskaltzaindian» izeneko gutunetik hartua:«Batek edo bestek, «politikarik ez dagoen gertaeretan»
politika sumatzen dudala esango du. Halere gauza jakina da, beren zerbitzuko erresuma bat
bederen ez duten hizkuntzak oro, hiltzen dirala; eta dutenak, azkartzen eta hedatzen. (…)
Hizkuntzak ez dira ahultzen edo gotortzen beren molde edo barne-egiturarengatik, politikazko
askatasun ala menpetasunarengatik baizik». (Euskararen aldeko borrokan, 52. or.)
8

Euskera. 2012, 57, 1-2. 383-406. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 403

13/12/13 09:02

404

Arrieta, J.A.: Itsasoaz honaindi

eta ANVko gudaria9. Bigarrena, Joan Mari Lekuona, irakasle ahaztezina,
«aita espirituala» zehazki esanda ere bai Seminarioko garaian, euskararen
eta bereziki euskal literaturaren galaxia zabaldu ziguna bere hainbat ikasleri, eta zeinari esker nagoen gaur hemen zuen aurrean mintzatzen, berak
gomendatu baininduen euskaltzain urgazletarako 1996an (nire alferkeria
barkaezinaz bilera bakar batera ere etorri ez naizen arren urte hauetan guztietan, ene…). Eta hirugarrena, Txillardegi. Orain arte esan dizuedanaren
eta irakurri didazuenaren ostean, ez dut uste harenganako lotura berezi
horren nondik norakoan gehiago aztarrikatu beharra dudanik. «Dobla eta
Fini» egitearren, beraz, bizipen bat kontatu nahi nizueke. Anekdota baino
areago, bizipena. Hara: 2011ko abenduaren 3an ikusi nuen Jose Luis bizirik
azken aldikotz. Euskararen Egunean, hain zuzen. Izan ere, eguerdi aldera,
Bulebarreko Mintzodromotik atera eta zera pentsatu nuen neure artean:
«Zein ote zatekeen gure hizkuntzaren paraderoa, Jose Luis izan ez balitz?
Ikusi behar diat, ba…». Banekien ordurako erabat erretiratua zegoela eta
osasunez gero eta okerrago, maiz galdetzen bainien etxekoei beraren berri.
Baina, egun hartan, Lasala plazara inguratu eta atari pareraino iritsita, telefonoz halaxe esan nion Joneri, Jose Luisen emazteari: «Aizu, barruak agintzen dit ikusi egin behar dudala. Igo al naiteke?». Eta Jonek, beti bezain
mazal, erantzun: «Ba, barruak agintzen badizu, zatoz gora. Baina bost minuArgeles-eko eta Gurs-eko kontzentrazio-esparruetako sufrikarioez patxadaz mintzatu ohi
zitzaigun bazkalondoetako tertulietan: lastaira zikinen gainean egin ohi zituzten zorri-lasterketei
buruz, adibidez (bai, buruetako zorriak hartu eta trabesak egiten omen zituzten gudari derrotatu
baina ez guztiz umoregabetu haiek: «baietz nireak hireari irabazi» eta abar). Gosea, hotza, lazeria,
zikinkeria, mukurukeria, zaindari senegaldarren zigorkadak…, horiek guztiak gogoratu bai, baina
ez zuten bere onetik ateratzen. Burlak bai, ordea. Umiliazioak. Errespetu faltak. «Légion»eko
koronel hura joan zitzaienekoak, preseski. Behin eta berriro kontatzen zigun, eta beti sumintzen
zen kontatzerakoan. «Ahora tenéis la gran oportunidad de poder seguir luchando contra el fascismo»–
esan omen zien, «Légion»-ean izena ematera limurtu nahian, espainiera perfektuan («nik baino
hobeto egiten zian erderaz alu arék», esaten zuen gure aita zenak). 1939-40ko negua, II. MunduGerra jadanik hasia. Frantzia eta Ingalaterra demokratikoek, beren non-intervention politika
doilorraren bidez Franco-Hitler-Mussoliniri hemengo gerra irabazten lagundu ondoren, orain rojoseparatista eta republicano-en laguntza behar, nonbait. Esan gabe doa zein izan zen Gurs-eko gudari
derrotatu baina inola ere ez duingabetu haien erantzuna. Batzuek, tartean gure aita zenak, ihes
egitea lortu zuten behintzat. Baina hori beste historia bat da… »Beste historia bat»? Ez, betiko
historia bera, nik uste.

9
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tu bakarrik, eh, gehiago ezin du-eta». Halaxe igo nintzen. Eta sekula damutuko ez, ezta ahaztuko ere. Doi-doi mintza zitekeen, baina hantxe topatu
nuen Txillardegi, ohean agonduta, dotore asko, txabusina sorbalda gainean,
burua tente, eta irribarrez. «Jaiki ere egin nahi zuen-eta, zu zentozelako, hau
marka!». Jonek errieta amultsuan. Nik desenkusa, noski: «Barkatu, ez nizuen endredurik eragin nahi». Eta Jose Luisek orduan, ahots-hari mehe
batez: «Ez duk endredua…Ohorea duk…»… Beno. Topikoa da. Baina topiko guztiek bezalaxe, honek ere badaukake bere barruan egiaren parte bat.
Euskaldunok zeinen zomorroak garen emozionalki, alegia. Euskaldun gizonezkook behintzat; badirudi populazioaren beste erdia, emakumeok, gu baino naturalxeagoak zaretela, eskerrak. Badakizue, negar egin behar denean,
negar egin behar dela, eta barre egin behar denean, barre, eta abar. Nahiz
eta, beharbada, ez pentsa: zuek ere baliteke gure zomorrotasunaz apur bat
kutsaturik egotea, zeren, orain gogoratzen ari naizenez, zazpi urtez sekulakoak eta bi pairatu ondoren –gerra, kartzela, heriotza-kondena gauzatuko
ote ziotenezko etengabeko larritasun latza eta…–, Elissalt andereak, etxera
orduko, bere seme Koldo Mitxelenari esan omen ziona ere… ez baita, ez
denez, sentimendu-gainezkaduraren, –isurkortasunaren, –efusibitatearen
ezein gailur («Zer? Etorri al zera?»). Nik orduan Txillardegiri esan behar
nion: «Ohorea? Ohorea diok? Hi hainbeste urtetan Maisu eta Lagun eduki
izana, hori bai dela ohorea, niretzat eta edonorentzat». Baina ez nion esan,
noski. Hitz beste egin nuen berehala. Eta gaitz erdi, agian, ze bestela a ze
atarramentua malkoei ezin eutsi izan banie… Bidenabar esanda, eta ahaztu
baino lehen: bost minutu baino gehiago egon nintzen, ordu-laurden bat-edo
gutxienez, «konpainia noblean», «Huntaz eta hartaz» mintzo, beti bezala.
Eta beti jarraituko dudan bezala, Txillardegiren ahots-hari mehe horrek beti
durundiatuko baitu nire baitan oihartzun biziberrituz. Beti mintzatuko zaio
nire baitan –eta zurean, eta denonean– sekula hil ez den haurrari Txillardegiren Itsasoa.
Aita zenari, hil zenean, eskaini nion poemaren zati bat errezitatuz, eta
berau Txillardegiri ere eskainiz, bukatu nahi nuke. Poema erdi-collage modukoa zen, ahapaldiak –batzuk neurtuak, beste batzuk libreak– «Kapitan
pilotu» herri-kantaren perpausekin tartekatzen zituena. Honela dio amaiera aldera:
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Wikingo zaharren antzo
–amets egin nuen–
ontzi sukartuan
itsas zabalera
bazindoazela
zure maite ixilaren
musu errauskorra
ezpain zurbiletan
gozo dastatzera.
«Horra adirazi dana
horra adirazi dana
nolakua zan kapitana
ka
  pi
    ta
      na»
«Dana»? … Ez. Dena ezin. Nola adieraz Itsasoa ahurkada bat hitzez…
Josu Muguruzari bezala, hiri ere bizi-ikur hau opa diat, Jose Luis, anti-hilartitz gisa:
GUGAN DIRAKIK
  GUGAN DIRAUKEK.10
Mila esker denoi zuen arreta adeitsuarengatik.
….

Edo, badakik: aditz trinkoak oso zailak omen direla-eta…»Zailak? ba, ikas ditzagun!»–esan
hidaan, gogoratzen nauk, baina… Ez dagoela «bainarik»?... Zer?... Bai, bazakiat ez hengoela
konforme. «Dirakik» beharrean, «irakiten duk» jarri nuenean, eta «diraukek» beharrean, «iraunen
duk»… Txorakeria iruditu zitzaian, baina… Ene, hirekin ari nauk-eta!... Non hago, zein larretan?...
Nire barnekoenean, noski… Segi dezagun beraz honela, Jose Luis. Huntaz eta hartaz mintzo. Baita
Horretaz ere. Oroimen bizia baino «quasar» ahaltsuagorik ez baitago. Bihar arte, Maisu. Sarri artio,
Lagun.

10
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Karmele Esnal Zulaika (1932-2012):
andereño Karmele
Azkarate, Miren
Euskaltzain osoa

Ohituak gaude bizitza poliedroa izaten; beste modu batean esanda, gutako bakoitzaren bizitzak alde asko izaten. Alde bakoitzak ditu bere harreman-sareak, lagunak eta ezagunak, lankideak, eta guk ere alde bakoitzean
«aurpegi» jakin bat erakusten dugu, beste aldean ikusten ez dena. Hala
ere, badira pertsonak gehienontzat alde bakarrekoak direnak; hain da indartsua alde hori, gainerakoak guztiz estaliak geratzen dira, etxekoentzako
izan ezik. Halakoxea zen, esango nuke, Karmele Esnal Zulaika; ezagutu
genuen gehien-gehienoi hitz batean definitzeko eskatu, eta bi bider pentsatu beharrik gabe, ANDEREÑO erantzungo genuke. Hain izan zen andereño, Gipuzkoako Foru Aldundiak «bizitza osoko andereño» izendatu
zuen hil zenean.
Orion jaio zen Karmele Esnal Zulaika, 1932ko abenduaren 20an eta
2012ko maiatzaren 30ean hil, 79 urte zituela. Zortzi urte betetzean Donostiara etorri zen familiarekin, eta han egin zituen Batxilergoa amaitu arteko
ikasketak, Mariaren Lagundia ikastetxean, «San Bartolomen». Gasteizera
joan zen ondoren, 1947an, hango Irakasle-eskolara. Handik hiru urtera irakasle-ikasketak amaitu ostean, Donostiara itzuli eta urtebete eman zuen
Elbira Zipitriaren ikastolan, haren teknikak ikasten (irakasleen irakaslea,
andereñoen andereñoa, horrela definitu zuen Karmele Esnalek Elbira Zipitria). 1953. urtea zen. Handik aurrera, irakaskuntzan eman zituen bizitzako
urterik gehienak; bizitza osoa. 1955ean sortu zuen bere ikastola, Donostiako
Pedro Egaña kalean; zazpi haur zituen hasiera hartan. Hala kontatu zion
Karmele Esnalek berak Ainara Iraetari:
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«Elbiraren ikastolan praktiketan ari nintzela, haur kopurua izugarri handitu zen eta ume guztiak ez ziren Donostiako Alde Zaharreko
lokalean sartzen. Erdialdetik ume asko etortzen zirela ikusi genuen,
beraz, Pedro Egaña kalean lokal bat alokatu eta zazpi ikaslerekin hasi
nituen klaseak».

Gero, taldea handitu eta 35 ikasle izatera iritsi zenean, Pedro Egañatik
Artzain Onaren plazako beste leku batera aldatu zuen ikastola. Handik
Juan de Olazabal pasealekura joan zen 1965ean, eta Santo Tomas Lizeoan
ikasgela bat alokatu; 9 urte arteko neska-mutilei eskolak emateaz gain, batxilerreko gazteei ere irakasten zien euskara. Azkenik, 13 urte «klandestinitatean» eskolak ematen jardun ondoren, Santo Tomas Lizeoan integratu
zen 1969an, ikastetxe hau irakaskuntza-ziklo osoa ematen hasi zenean, Eskolaurrea eta Lehen Hezkuntza barne. Eta han jarraitu zuen, harik eta
1997an jubilatu zen arte.
Honainokoak izan daitezke Karmele Esnal Zulaikaren bizitzari buruzko
datuak, datu hotzak. Datu horien atzean, ordea, bizitza emankorra dago,
egitasmo bati eskainitako bizitza, irakaskuntzan 42 urte jardutea baino askoz harago doan bizitza. Datu horien atzean, andereño Karmeleren bizitza
dago, eta gutako askoren bizitzaren zati garrantzitsu bat ere bai.
Elbira Zipitria, Faustina Karril, Mari Karmen Mitxelena, Mª Dolores
Goya, Miren Teresa Aleman… Donostian horiek guztiak; Bizkaian beste
batzuk… Talde-lana, gutxi izanik ere, batak besteari erakutsiaz katenbegiak
osatuz joan zen taldea. Esan dugu Elbira Zipitriarekin eman zuela ikasturte
oso bat Karmelek. Eta gero Karmeleren ondoan ikasi zuten beste batzuek.
Gotzon Egiak Bidegileak bildumako Emakumea euskal irakaskuntzan lanean
dioen moduan, «irakasle bakan eta bakartien isilpeko ekinetik sortu ziren
gehienetan lehenengo ikastola haiek, emakume edo andereñoen ekinetik
hain zuzen. Ordutik hona, katea ez da eten, eta euskal irakaskuntzaren zutaberik irmoena emakumez osatuta dagoela esan daiteke». Baina hasierako
garaiez ari nintzen.
Kanikak, eta kaniken bidez batekoak eta hamarrekoak, eta multzoak
matematika ikasteko. Txotxak lurrean eserita letrak ikasteko. Abestiak,
abesti asko (Paristik natorren, Eskualdun makila, Basatxoritxu moko luziak,
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Kinkirrinera, Zapi zuria…), olerkiak (Baziren bi txerri Ttip eta Ttup, Behin
bazen bele bat, bele bat beltza…), Don Nemesio Etxaniz kantuak erakustera, jaunartzeko prestatzera, Don Diego Lasarekin batera… Santa Teresara joan-etorriak jaunartzeko azken prestaketak egiteko, betiere gurasoren baten ardurapean… Urumea, Donostiatik; Oria, Oriotik; Urola,
Zumaitik… Gipuzkoako mendiak, ibaiak, Euskal Herrikoak, lur-muturrak, golkoak… Martin Txilibitu, Xabiertxo, Mamutxak… gure eskolako
liburu bakarrak. Txotxak, arkatza, eta arkatz gorri-urdina… gure gelako
materialak (klarion puskaren bat izatekotan, agian belaun gainean jartzen genuen arbel txikiren bat…). Horiek guztiak datozkit zurrunbiloan
burura andereño Karmele esatean. Eta nire oroitzapen horien atzean
ezkutatzen den guztia, oharkabean geureganatu genuena, eta ondoren
«jakin» duguna. Gerora jakin dugu nolako ondarea pasatu ziguten ere:
abesti eta olerkietan gerraurrekoen ahalegina, Euskaltzaleak mugimenduaren ondarea zegoen, eta Iparraldea (Oxobi…). Euskal Herria, iragana eta oraina.
Metodo pedagogiko aurreratuak, Europan zehar irakaskuntza zertan zen
jakin, pedagogiari buruzko ikerketa eta gogoetak ezagutu (Piaget, Freinet,
Makarenko, Montesori…) eta horien teoria eta ikerketak ikasgelara eramaten saiatu (Egia, 1997: 3).
«Bere eskola oso dinamikoa zen eta oso aktiboa. Matematikak
adibidez, era aurrerakoi batean ematen zituen. Garaian hemen erdal
ikastetxeetan generalki mutil bati haseratik zenbakiak sartzen zitzaizkion. Elbirarekin ez; lehenez matematikak egungo gauzekin sartzen
zituen, matematikaren kontzeptua eta ariketak, saguak, sagarrak eta
pilotak edo kanikak batzen eta kentzen egiten zuen. Hau da, lehendabizi zen gauza logikoa eta gero eransten zion abstrakzioa eta teoria,
zenbakiak eta matematikako ikurrak erantziz. Bere material guztia
hori zen; txotxak, pottokak edo kanikak, arkatz gorri eta urdina, dibujoko bloka eta Xabiertxo».
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«Batekoak»

+
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+

«Hamarrekoak»

=
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=
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Elbira Zipitriaren metodoez ari zaio Karmele Esnal Xabier Aranbururi,
baina berdin berdin esan genezake Karmeleren beraren eta garai hartako
andereñoez metodoez. Baliabide material urriak; baliabide eta jakin-min
pedagogikoa, ordea, gainezka. Matematikan, inguruko gauza konkretuetatik hasi eta ondoren jo abstrakziora, zenbakietara. Berdin Geografia edo
Lutelestian: gertuenekotik hasi, inguruan genituen mendi, ibai eta herrietatik. Irakurtzen eta idazten ikasteko ere, gertuenetik hasi, Jose Luis Lizundiari eta Iasmina Gorroñori esan zien bezala, 2011ko abenduaren 22an egin
zioten elkarrizketan:
«Hasi ikaskideen izenak ikasten hasten ginen. Lurrean jarrita
txotxekin bakoitzak bere izena jartzen zuen. Eta gero aldamenekoarena. Orduan hurrengo lurrean eserita zegoenarena. Horrela
ikasten zuten irakurtzen eta idazten. Idazten zutena irakurtzen zuten. Horrela, sei urterekin primeran irakurtzen zuten. Batzuk, bost
urterekin ere bai. Gero «konjuntoak» modan ipini ziren, guretzako
«multzoak» zirenak».

Nekane Auzmendik (1999) esan bezala, Karmele Esnal ez zen izan Elbira
Zipitriaren ondoan ikusi eta ikasitako metodoen jarraitzaile soil:
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«Aipatu den bezala, Elbira andereñoarengandik jasotako ereduan
kokatzen zen baina Karmelek aurrerago joan nahi zuen. Laster hasi
zen bere ikastolako edukientzat materiala biltzen eta bertsio berri
batean ematen. Gure kulturarekiko ekarpenak zituzten autoreak irakurri, aztertu, mezua jaso eta haien aplikazioa ikastolara nahiz kalera
zabaltzen zuen. Horrela gogora daitezke Joana Bixenta Mogel, Iturriaga, Urruzuno eta beste hainbat eta hainbat nola aurkeztu, errezitatu eta eszenaratzen zituen.
Ikastola hartan, sekulan erabili ez den bezala irakasle honek Azkueren bildumako hainbat ipuin, kanta eta gertakari ikastolara egokitu eta bizia ematen zien, era horretara ikasleei errazago eta atseginago egiten zitzaien eskola».1.

Eta horrela eginez, ondo prestatu ikasleak 9 urte betetzen zituztenean
aurrean izango zuten Ingresoko azterketarako:
«Ezagutza mailan ez genuen inongo arazorik. Gure ikasleak oso
ondo prestatuak joaten ziren geografian, matematiketan eta abarrean. Hau askotan esan digute. Neri konkretuki, Marianistetako
zuzendariak esan zidan ikastoletako haurrak oso ondo prestatuak
joaten zirela, eta bereziki matematiketan. Baina gure kezka hizkuntza zen; ez genuen nahi, hizkuntza aitzakiatzat hartuz, gure
umeak onartuak ez izatea. Pentsa ezazu, Ingresoko azterketan eskatzen zuten ortografia, gaztelaniar ortografia, noski, oso zorrotza
zela. Dena den, ondo prestatuak joaten ziren eta ez genuen arazo
berezirik izaten».

esan zion Mari Karmen Mitxelenak Xabier Aranbururi (1991: 47). Orduan ikasi genuen, oharkabean, euskaldunok askotan ingurukoek baino
askoz hobeto egitera behartuak gaudela; hobe dugula hala izatea. Horixe
erakutsi zuten ikastolek ere. Beren baliabide-urritasun eta guzti, gai zirela
behar adinako maila eta gehiago ere emateko2.
1
Gipuzkoako Foru Diputazioak 1999an Karmele Esnali Abbadia Saria eman zionean eginiko
hitzaldia.

Garai hartako ikastoletatik hasi eta XXI. mendekoetaraino egin den bidearen berri izan nahi
duenak, azterketa sakona aurkituko du Euskaltzaindiaren Jagon Sailak argitaratutako lanean:
Ikastolen mugimendua. Dabilen herria. Ikastola-eredua 1960-2010.

2
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Eta beti gogoan beste batzuen berri izatea, esperientzia-trukea:
«Kataluniara ikastaroak egitera joaten ginen. Eta harrituta gelditzen ziren, guk, hemen, dena euskaraz ematen genuelako. Haiek gaztelaniaz eta katalanez ematen zituzten eskolak. Katalanez hitz egitea
ere debekatuta zeukaten nahiz eta pribatuetan egiten zuten. Bietan
ikasketak gaztelaniaz egiten zituzten. Eta guk hemen dena euskaraz
egiten genuen. Oso harreman onak nituen katalanekin. Rosa Sensat,
Marta Mata eta Antonia Canals-ekin oso harreman onak nituen. Ni
hara joan eta beraiek hona etortzen ziren. Ipuinak eta konpartitzen
genituen».3

Horretan ere ez dugu ezer berririk asmatu azken urteetan. Eta hori guztia lan-baldintza zailetan. Gurasoek ematen zuten dirua zen soldata bakarra; uda parteko eskolarik gabeko hilabeteetan zer gertatzen zen, gurasoen
eta andereñoen arteko kontua izango zen. Gizarte Segurantzarik, are gutxiago. Eta erretiro-garaia iritsi zitzaienean, zor zitzaiela uste zutenaren
alde borrokatu ziren. Orduan ere Karmele Esnal ibili zen aurre-aurrean.
Ez zen batere erraza kotizatu gabeko hasierako urte haiek, klandestinitateko urteak, Gizarte Segurantzan sartzea. Baina, Jose Luis Lizundiari eta
Iasmina Gorroñori esan zien bezala, «emakumeoi buruan perretxiko bat
jartzen zaigunean…»
Klandestinitatean, etxe partikularretako geletan, ia baliabiderik gabe,
soldata ere zen bezalakoa… Zergatik, orduan, ahaleginari eutsi? Ainara
Iraetari (2000) emandako erantzunean argi asko ikusten da zergatik:
«Euskara garai honetan gaixo zegoen eta guk euskara mantentzen
lagundu nahi genuen, galdu ez zedin. Horregatik ireki genituen ikastolak, umeei euskaraz ikasteko aukera zabaldu nahi genielako».

Hil baino urtebete lehenago ere gauza bera berresten zuen:
«Lortu nahi genuena euskara zen. Eta Donostiako haur, familia
euskaldunei, lehenengo hezkuntza euskaraz ematea. Euskara eta esJose Luis Lizundiak eta Iasmina Gorroñok 2011ko abenduaren 22an egin zioten elkarrizketatik
hartua.

3
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kola batera jartzea nahi genuen, bederatzi urte arte. Bederatzi urtetik
aurrera bakoitza nahi zuen tokira joaten zen lizeoa sortu bitartean».4

Euskara mantentzen laguntzeko, gainera, ogibide zuen «andereño» izateaz gain, bestelako hamaika ardura ere izan zituen Karmele Esnalek, azken
egunetaraino. Jose Luis Lizundiari eta Iasmina Gorroñori aitortu zienez, euskara ogibide bazuen, euskaratik bizi baldin bazen, obligazioa sentitzen omen
zuen euskararen alde zerbait doan egiteko. Horregatik :
– 1960ko hamarkadan, Jarrai antzerki taldean aritu zen, Iñaki Beobide zuzendari zela. Besteren artean, Xabier Lete, Ramon Saizarbitoria eta Arantxa Gurmendi harekin ibili ziren:
  «Jarrai-ri esker, garai batean jende gaztea antzerkia ikustera joaten
zen pentsatzen: «hombre, denak ez dira brusarekin joaten». Batzuentzako oso aurrerakoia zen eta on egin zien. Beste batzuentzako ez. Gero, herrietan antzerki taldeak sortzen joan ziren. Mugimendua izan zen. (…) Guk ikasleak eta horrelako jendea bildu
nahi genuen, eta gauza desberdinei buruz idatzi. Nik emakumeari
buruz idazten nuen, emakumea munduan. Emakumeek munduan
zer egiten zuten. Eta inork ez zekien ni nor nintzen. Zeren eta karikatura batekin agertzen nintzen, sorgin tankeran, sudur luzearekin eta. Puntada batzuk erdaraz ematen nituen. Batzuk pentsatuko
zuten: «eta hau nor da baina?» (nik ez nuen esaten)».5
– Artikulu asko argitaratu zuen Zeruko Argia aldizkarian, «Gazte
naiz» atalean, «Maribeltz» ezizenez sinatzen zituen bere lanak. Euskarazko lehen komiki Panpin aldizkarian ere lan egin zuen, eta
Arrate Irratian lagundu zuen.
– 1965ean Barrian (Araba) antolatu ziren lehenengo euskarazko
udalekuetan parte hartu zuen.
– 1991n Bagera Donostiako euskaltzaleen elkartea sortzeko bileran
parte hartu zuen. Bagera elkartearen barruan, Mintzalagun izeneko
programan aritu zen lanean, euskara ikasten ari zirenei laguntzen
azken azkeneraino.
4
5

Jose Luis Lizundiak eta Iasmina Gorroñok egin zioten elkarrizketatik hartua.
Jose Luis Lizundiak eta Iasmina Gorroñok egin zioten elkarrizketatik hartua.
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Euskararen aldeko lanean, ordea, ezinbestekoa izan zuten Karmele Esnalek eta inguruko andereñoek gurasoen konplizitatea. Andereño lanetan jardun zuen bitartean eta gero ere, erretiroa hartu eta sari eta omenaldiak
iritsi zitzaizkionean, beti agertu zien bere esker ona gurasoei. Garai zailetan,
inolako ofizialtasunik gabe, seme-alabak andereñoen esku uzteko ausardia
izan zuten gurasoei. Ez ziren guztiak, nahitaez, maila ekonomiko onekoak.
Era guzietako jendea zegoen, –hala oroitzen du Mari Karmen Mitxelenak–
baina behar bada, erdi-goi maila batera hurbiltzen ziren gehiago, baina erdi
-goi maila jakintzaren aldetik batez ere. Garai hartan, euskal kulturaz eta
euskal irakaskuntzaz euskaldun ikasiak, hau da, nolabaiteko kultur maila
erdikoa edo goikoa zuten euskaldunak arduratzen ziren. Euskaltzaletasunak, euskal kulturari zioten atxikimenduak elkartu zituen andereñoak eta
gurasoak. Ezin hobeki definitzen ditu Iñigo Lamarkak (2011) garai hartan
bereganatu zituen balioak:
«Idealismoa. Ikastolan ari ginenon gurasoak eta ikastoletako andereñoak idealistak ziren. Euskara salbatu nahi zuten, euskaraz bizi
nahi zuten, euskaraz hezi nahi zituzten neska-mutilak. (…) euskararen aldeko berpizkunde mugimendu bat jarri zuten abian zenbait
idealistak, eta irakaskuntzaren alorrean ikastolak sortu ziren. (…)
Euskararen aldeko idealismoa. Inori kalterik egiten ez ziona, inoren
aurka ez zihoana (…) Arrisku handiak asumituz, segurtasunaren eta
materialismoaren gainetik, ideia baten alde lan egitea, inori minik
egin gabe. Horixe izan zen lehenengo irakasgaia. Gurasoengandik eta
andereñoengandik ikasi nuena. Horrekin batera koherentzia eta
kontsekuente izatea. Pertsona fina. Zintzoa. Langilea. Euskarak
aspalditik ditu sortuak hitzok (…) Ezaugarri horiek bazituzten gure
irakasleek».

Lehen urte haietako egoera aldatu egin zen 1968-69an, «Cartilla de
Escolaridad» delakoa, eskolatze-liburua, beharrezko bihurtu zenean. Ordurako Juan de Olazabal pasealekura joana zen Karmele Esnal, 1960-61
ikasturtean lehen pausoak eman zituen Santo Tomas Lizeoaren ondora.
Amaituak ziren klandestinitateko urteak, estutasun bat baino gehiago pasarazi zizkienak:
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«Un día vino la policía y me preguntó qué hacía yo en ese piso. Le
tuve que decir que era soltera, que me gustaban los niños y sacaba a
pasear a los de unas amigas. Como hacía mal tiempo, no había podido. Abrió la puerta y no vio ni mesas, ni sillas. Los niños estaban en
el suelo y no tenían ni libros ni cuadernos, porque nunca los llevaban
por temor a que alguien los viera y nos denunciara. Tan sólo tenían
unos palillos, con los que estaban jugando. Con ellos, los niños
aprendían a escribir las letras en mayúsculas, juntando palillos. Pero
sospecharon algo porque me preguntaron los apellidos para saber si
eran de familias abertzales. Les dije apellidos nada conocidos en Donostia y me hicieron una ficha, pero no volvieron más» (…) «Pero
los niños se portaban estupendamente. En cuanto sonaba el timbre,
ya sabían que tenían esconder las tizas. Aunque también hubo inspectores de Educación que nos ayudaron. Por ejemplo, el que me
tocó a mí fue un catalán que había sido castigado en tiempos de la
guerra por republicano, así que me trataba algo mejor».6

Eta 1969an bat egin zuten Santo Tomas Lizeoak eta andereño Karmeleren ikastolak. Orduan (eta hurrengo urteetan) sortu ziren maila guztiak
eskaintzen zituzten ikastola eta Lizeoak: Eskolaurrea, Lehen Hezkuntza eta
garai hartako Batxilergoak (oinarrizkoa eta goi mailakoa). Handik aurrera
Santo Tomas Lizeoko irakasle izan zen, beraz, Karmele Esnal (administrari,
zuzendari eta idazkari lanetan jardun ere bai), harik eta 1997. urtean erretiratu zen arte. Ordurako, 2.000 ikasle joaten ziren eskolara.
Zenbat ikaslek ez ote zuten izan andereño Karmele Esnal 30 urtetik gorako bigarren ibilbide honetan! Nola gogoratzen ote dute? Ezin jakin guztien iritzia. Baina zerbait aurkituko dugu Santo Tomas Lizeoak 50 urte bete
zituenean mende erdiko ibilbidearen berri emateko ondu eta oratu zen liburuan. Iñigo Lamarkak (2011) argi eta garbi aitortzen du nolako eragina
izan zuen andereño Karmelek:
«Andereño Karmele Esnalek eragin nabarmena izan zuen nire heziketan. Nortasun eta izaera oso sendoak zituen, eta horrek bere eragiteko ahalmena indartu egiten zuen (…) Zorrotza zen ikasteko aha6

Maite Redondo, «Las tizas que hablaban euskera», Deia 1 de diciembre de 2009
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leginak exijitzeko orduan, bai eta pertsonaren garapenean gaitasun
eta bertute onenak lantzeari zegokionean ere. «Gehiago egin dezake.
Gaitasunik badu, baina ahalegin handiagoa egin behar du». Horrela
mintzo zitzaien nire gurasoei eta amonari notak eta klasean egiten
nuen lana baloratzen zuenean. Balioak lantzeko orduan garrantzi berezia du umeak gurasoen eta irakasleen autoritatea errespetatzeak,
eta haiek beraien artean koordinatzeak eta hitz egiteak, umearen
irakaskuntzak koherentzia eta irizpide komunak izan ditzan».

Beste batzuek, berriz, bestelako ezaugarriak gorde dituzte oroimenean.
Xabier Iriondok, «zigarroa bere azkazal luze gorriekin eusten zuen bitartean» ikusten du andereño Karmele. Lorea Castroviejok ere «zigarroa piztu,
eta NOR-NORI-NORK» lotzen ditu Karmele Esnalen izenarekin; eta ez da
Lizeoko ikasleen artean bakarra gogoan duena Karmeleren ahalegina ikasleek zuzen ikas zitzaten euskal aditza eta euskal gramatikaren erregelak.
Erretiroa hartu ostean etorri ziren sari eta omenaldiak. Bizi zen bitartean
jaso zuen gizartearen aitortza egindako lanagatik:
– 1998ko otsailean Euskal Idazleen Elkarteak omendu zuen, Jose
Antonio Arana Martija, Begoña Bilbao, Andoni Lekuona eta Txomin Peillenekin batera. Ohorezko bazkide izendatu zuen.
– 1999an, Anton Abbadia Saria eman zion Gipuzkoako Foru Aldundiak.
– 2003ko maiatzaren 9an, Eusko Jaurlaritzak frankismo garaiko
ikastoletako irakasleentzako laguntzen dekretua aurkeztu zuen.
Aukera baliatuz, omenaldia egin zien. Horien artean Karmele Esnal zegoen.
– 2007ko urtarrilaren 28an, Sabino Arana Fundazioak saritu zuen,
beste batzuekin batera: frankismo garaiko ikastoletako irakasleak
saritu zituen.
– 2009ko abenduan Argizaiola saria eman zien Gerediaga Elkarteak,
Durangoko Azokan frankismo garaiko andereñoei. Bost emakumek ordezkatu zituzten gainerako guztiak: Karmele Esnal (Gipuzkoa), Izaskun Arrue (Araba), Libe Goñi (Iparralde), Izaskun Gasteiz (Nafarroa) eta Begoña Arangurenek (Bizkaia).
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– Urte berean, Gipuzkoako Foru Diputazioak Urrezko Domina eman
zien ikastoletako lehen andereñoei; haien artean zen Karmele Esnal ere.
– Euskaltzaindiak ere egin zion aitortza Ohorezko euskaltzain izendatuaz 1998ko apirilaren 24an. Baziren 31 urte euskaltzain urgazle
izendatu zuenetik (1967ko abuztuaren 15ean).

Eta azken datu honek beste galdera batera narama. Nolakoa izan zen Karmele Esnalen eta Euskaltzaindiaren arteko harremana? Lehenik eta behin,
hasieratik euskara batuaren aldeko hautua egin izana da azpimarratzekoa.
Batetik, Akademiak esan zuelako, Euskal Akademia bakarra zelako eta hark
emandako erregela eta arauak onartu beharrekoak zirelako. Bestalde, oso
garbi zuen Karmele Esnalek eredu batu baten beharra. Bat dator bete-betean
Koldo Mitxelenak Arantzazuko txostenean dioenarekin («Haur eta gazteei
euskaraz irakasten bazaie, eta euskaraz irakatsi behar euskara biziko baldin
bada, premiazkoa da guztiei batera edo bateratsu irakastea«):
«Euskara irakasten ari baginen, ez haurrei bakarrik, baizik eta helduei ere bai, zerbait bateratua behar genuen. Liburu batean «h»-ez
idazten zelako, eta beste batean ez. Denak elkar ulertzeko eredua
behar genuen. Bestela, atera behar zenituen mila ale Gipuzkoarako,
bostehun Lapurdirako, etab. Hori horrela, guk argi genuen liburuak
euskara batuan ateratzen bagenituen denek ulertuko zutela. Nik hori
pentsatzen nuen: denek ulertzeko eran egin behar dugu lan. Arantzazukoak oso hitzaldi ederrak izan ziren, oso politak».

Hortik aurrera, Jose Luis Lizundiari eta Iasmina Gorroñori 2011n
esan zienez, ez zen harreman berezirik izan; bakoitzak bere lana egiten
zuen: «Guk gure aldetik egiten genuen lan ikastolan. Euskaltzaindiak
esaten zuena jarraitu genuen, nik jarraitu nuen, eta kito». Orduan ez
omen zegoen lekurik emakumeentzat Euskaltzaindian; garai hartako
Euskaltzaindia gizon kuadrilla zen, «pelikula ingelesetan eta ikusten den
bezala, lord ingelesen tankerakoa». Horretan ere ikusi ahal izan zuen
giroa nola aldatu den.
Karmele Esnal hil zenean, Antonio Camposek, urtetan Gipuzkoako Ikastolen Federazioko buru eta Ikastolen Konfederazioko buru ere izandakok
idatzitakoa ekarri nahi dut hona, hilberri txosten honen amaiera gisa:
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Gaurko irakaskuntzak, irakasleak eta gurasoak nahiz eta gehiago
behar dutela esan, asko daukate batzuei esker, zuten guztia eman
baitzuten iritsi garen tokira iristeko. Gaurko egoeratik oso zaila egiten da orduan izan zena irudikatzea. Euskara inongo baliorik gabe,
prestigiorik gabe; irakasle euskaldun urri batzuk bazterretan; materialak, zeuden apurrak, erdaraz; irakaskuntza emateko baimenik ez,
espazioak are gutxiago eta abar. Ez dugu ahaztu behar Franco bera
bizirik zegoela.
Nik ez dut aipamen berezirik egin nahi Karmelez, bere baitan,
biltzen zituen baloreez, bakarrik esango dut hasiera zail haietan
Karmele izan zela buru nagusietako bat, Gipuzkoan batez ere. Gure
aurrekoek zioten «zelako zura halako ezpala» bada ikusi besterik ez
dago bere lanak zelako ondorioak ekarri dituen, Euskal Herrian
sortu den mugimendurik garrantzitsuenetariko bat: Ikastolen Mugimendua.
Karmele, bene-benetan, bihotzez, hunkiturik eskerrik asko egin
duzun, duzuen guztiagatik... orain goza ezazu, zauden lekuan zaudela, bidelagun izan zenituen Zipitria, Karmele Alzueta eta besteekin. Guzti-guztiak miresgarriak, den-denak maitagarriak, eta ahal
baduzu, erakuts iezaiezu gaurko irakasleei, gurasoei eta ikasleei sobera zenuten barne-indarraren, etorkizuna irabazteko zenuten grinaren iturburua, iturri zaharretik edaten duen urarena, etengabe
berritzen denarena. Euskarak eskola irabazi baitu; ez, ostera, oraindik etorkizuna.

Erreferentziak
Aranburu, Xabier (1991): Hezkuntzaren historia Euskal Herrian, ikastola : Elbira
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Auzmendi, Nekane (1999): Hitzaldia (http://www.gipuzkoaeuskara.net/jarduerak/abbadia/esnal/auzmendi)

Euskera. 2012, 57, 1-2. 407-419. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 418

13/12/13 09:02

Azkarate, M.: Karmele Esnal Zulaika: andereño Karmele

419

Campos, Antonio (2012): «Karmele Esnal Oroituz», Berria 2012-06-01 (http://
paperekoa.berria.info/iritzia/2012-06-01/006/002/karmele_esnal_oroituz.htm)
Castroviejo, Lorea (2011): «Zer da Nor? Ariketa: zenbakiak eta letrak
erlazionatu», Santo Tomas Lizeoa, 1960-61 / 2010/11, Donostia: Santo Tomas
Lizeoa, 84.
Egia, Gotzon (1997): Emakumea euskal irakaskuntzan (1922-1975), Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza Politikarako Sailordetza.
Euskaltzaindia (2010): Ikastola mugimendua. Dabilen herria. Ikastola-eredua
1960-2010, Jagon Saila, Bilbo: Euskaltzaindia.
Iraeta, Ainara (2000): «Donostiako Ikastolen sorrera», Euskonews & Media
67. zk. (2000/2/18-25), (http://www.euskonews.com/0067zbk/gaia6704eu.html)
Iriondo, Xabier (2011): «Lizeokoa da!» Santo Tomas Lizeoa, 1960-61 / 2010/11,
Donostia: Santo Tomas Lizeoa, 79-80.
Lamarka, Iñigo (2011): «Lizeoa eta balioak», Santo Tomas Lizeoa, 1960-61 /
2010/11, Donostia: Santo Tomas Lizeoa, 151-155.
Redondo, Maite (2009): «Las tizas que hablaban euskera» Deia martes, 1 de
diciembre de 2009 (http://www.deia.com/2009/12/01/ocio-y-cultura/cultura/las-tizas-que-hablaban-euskera)

Euskera. 2012, 57, 1-2. 407-419. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 419

13/12/13 09:02

Euskera 2012_1-2.indd 420

13/12/13 09:02

Josu Arenaza Lekerikabeaskoa (1930-2012)
euskaltzain urgazlearen oroitzapenean
Kintana, Xabier
Euskaltzaindiko idazkaria

Gipuzkoako ahaldun nagusi jauna,
Euskaltzain oso, urgazle eta laguntzaileok,
Jose Luis Alvarez Enparantzaren, Karmele Esnalen eta Josu Arenazaren senideok, eta honaino hurbildu zareten jaun-andre eta adiskideok,
Agur guztioi.
Hasi baino lehen, zilegi bekit bihotzez eskerrak ematea Josu Arenaza euskaltzain urgazle izandakoaren senideei, batez ere haren alargun Gotzone
Alvarez Artetxe andreari, eta bien seme-alaba Libe, Ander, Joseba eta, bereziki, Sabini, zuen senar eta aita izandakoaren bizi-datu jakingarri eta aipagarrienak biltzeko, guztiok eskaini didazuen laguntza handiagatik. Era berean, bihoazkie nire eskerrak Euskaltzaindiko bibliotekari Pruden Garziari,
eta Josuren lagun mina izandako Txomin Saratxagari ere, guztiok emandako datu baliotsuengatik. Benetan aitor dut, neure bakarrean, zuen laguntzarik gabe, neurez ezingo nukeela bete eginkizun hau.

Etxekoak, jaiotza, ikasketak eta bizibidea
Josu Arenaza Lekerikabeaskoa 1930eko maiatzaren 23an jaio zen, Bilbon. Ama, Donata izenekoa, Nabarnizko alaba zen. Aita, aldiz, arabarra
zuen, Maeztun jaioa, eta Esteban zeritzon. Senar-emazteok seme bi izan
zituzten: Jose Luis, nagusia, eta Josu, berau apur bat gazteagoa.
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Umezaroan, gerra denboran bereziki, Nabarnizen bizi izan ziren, amaren
jaioterrian, hain zuzen, gaur ere Bizkaiko leku euskaldunenetako batean.
Haraxe joan behar izan zuten, Bilboko bonbardaketetatik ihesi, estuasun
handian. Bertatik ikusi zuen, urruntasunean, Condor legioaren aleman hegazkinen bonbek zelan erraustu zuten Gernika 1937ko apirilaren 26an.
Haurrak orduan zazpi urte besterik ez zituen arren, triskantza hori sakonean
gelditu zitzaion. Etxeko euskal ingurune jatorrak eta jada txikitan bizi izandako tragedia giroak ondo markatuko zuten bera bizitza osoan.
Ama txikitandik euskaldun peto-petoa baldin bazen, aita ere, erabateko
abertzalea izan zuen, eta bere seme-alaben euskalduntasunaz kezkatua gainera. Esteban Arabako nekazaritza girotik Bilbora etorria zen, Euskalduna
ontziolara lanera. Geroago senar-emazteek taberna bat ireki zuten Bilboko
San Mamés kalean (euskaraz Santi Mami), Bar Esteban zeritzona, Francoren garaian batzar klandestino ugariren bilgune izandakoa.
Josu Arenazak lehen hezkuntza Aita Eskolapioen Bilboko ikastetxean
jaso zuen. Zinez eskertzekoa zen, eta are gehiago diktaduraren garai hartan,
eskolapioetako batzuk, ahal zuten neurrian behintzat, ikasleengan ereiten
saiatzen ziren euskal sena. Izan ere, asignatura eta errezu-orduen artean,
aldizka bertoko hizkuntza eta kulturari buruz nolabaiteko informazioa ere
ematen zuten, orduko eskola nazionaletan erabat ukatua.
Ikasten segitzeko, Francoren peko Euskal Herri hartan unibertsitaterik
ez eta, Valladolideraino joan behar izan zuen, medikuntza egitera, eta
bertan Pediatrian espezializatu zen, ondoren, praktikak-eta Basurtuko Ospitalean burutzeko. Bere lanbideko ohiko jarduna Mungian egin zuen,
Artetxeren fabrikako enpresa-mediku gisa. Era berean, Bilbon aritu zen,
pediatra, bere kontsulta pribatuan, bai eta Igualatorio Médico Quirúrgico
-ko kliniketan ere. Haurrekiko tratuan oso gizon atsegin eta umezale gisa
nabarmendu zen, eta bere kontsultan beti egoten ei zen beirazko pote
handi bat, karameluz eta gozokiz betea, txikitan haren bezero izandakoek
ongi gogoratzen dutenez.
Era berean, pertsona nagusiekin ere tratu eskuzabal eta gizatiarra erabili
zuen beti, orori ahal zuen guztian laguntza emanez, nork zelako ideologia
zuen kontuan izan gabe.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 421-434. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 422

13/12/13 09:02

Kintana, X.: Josu Arenaza Lekerikabeaskoa euskaltzain…

423

Francoren zoritxarreko oroitzapenaren itzal jada luzeegia
Gerra ondoko historia gogoratzean, ez dira ahanztekoak, jakina, Francoren garaiko zapalkuntza eta orduko polizia politikoaren errepresio nazional
larriak, ez eta horiek gurera ekarritako ondorio tamalgarriak ere.
Diktadura latz haren burua duela ia hogeita hamazortzi urte tragatu zen,
baina hala eta guztiz ere, badira oraindik Francoren garaiko errepresio hura
ahoan behin eta berriro darabiltenak, orduan abertzaletasunaren alde ezer
ezin egin zitekeela argudiatuz. Gorago esan dudanez, egia da, bai, gure jendeak zapalkuntza beldurgarria jasan behar izan zuela, baina, era berean, ez
da gezurra urte beltz haietan ere, gerran armen pean garaituen artean bazirela hargatik inola ere konbentziturik ez zeudenak. Orduan ere batzuek
beren beldurkeria, aitorrezineko desinteresa edota euskal gaietarako arduragabekeriaren erru osoa, Ferrolekoari lepora jaurtitzen ziotenean, batzuk
halere, ez zeuden geldi. Are gehiago, erdal ofizialtasunaren kontra joanda,
holako abertzaleek, txarrenean, etxean, lagun artean eta ezkutuan behintzat, gure hizkuntza, kultura eta izaeraren alde borrokan jarraitzeko adorea
izan zuten, seme-alabei bertoko mintzaira eta kultura-balioak irakatsiz, hurrengo belaunaldiei eskubide nazionalen bandera pasatzeko.

Euskal nortasunaren alde
Euskara eta euskaldunontzat garai zailak izan ziren arren, Josu Arenazak
bere jendearen balioen alde jokatzen jakin zuen gaztetandik, berehala erakutsiko dugunez.
Garai bateko folklorekeria-salaketak gorabehera, gaur egun edozeinek
dakusa zer nolako garrantzia daukan kirol nazionala bultzatzeak herri-nortasuna agertu eta sendotzeko orduan, euskal selekzioa oraindik oztopatzen
segitzen dutenengandik hasi eta La Roja-ren aldeko laguntza mediatiko
osoarekin berori bultzatzen dutenekin amaituz.
Kontua da orduan euskal kirol, musika eta dantza erakustaldiak oso bakanak izaten zirela, eta, erabat galaraziak ez zirenean, maiz behintzat ozto-
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patuak bai. Halere, zenbaitzuk holako saioak aupatzen ahalegintzen ziren.
Eta horien artean Josu Arenaza gaztea zebilen, 60ko hamarkadan, eta buru
-belarri ari zen Mungiako Txirrindularitza Elkartean, antolatzaile eta mediku lanetan batez ere. Funcor ekipo ospe handikoaren zale-taldearekin ere
ibili zen bera Europan zehar, geroago profesional bikainak izango ziren Uriona, Gabika eta Uribezubia txirrindularien ondoan. Azpimarratzekoa da Balendin Urionarekin zuen adiskidetasun handia. Haren heriotza 1967an,
Sabadellen (Katalunian) lasterketa batean istripuz gertatua, kolpe latza izan
zen harentzat eta haren etxeko guztientzat.
Baina interes eta ardura guztien aurretik, bazuen Josu Arenazak bat, bereziki sakona: euskara. Gaur egun irudi luke abertzale izateak aldean berez
euskaltzaletasuna dakarrela. Hala balitz hobe, baina begi-belarriak dauzkan
edozeinek argi ikus eta entzun dezake, zoritxarrez, lotura hori ez dela hain
automatikoa izaten, eta gurean oraindik askotxo dauzkagula, politika-kargudunak barne, hor zeresan handia ematen dutenak, beren bistako erdaltzaletasun ezinago ageriagatik. Arazo hori, gainera, are nabarmenagoa zen
duela berrogei urte, non eta Bizkaiko hiriburuan, orduan euskaltasunaren
froga nagusitzat euskal deiturak erdaraz aldarrikatzen ziren tokian.
Orduko abertzale askoren ilusioak Irlandako independentzia lortu berriari adi zeuden oraindik, bertako ingelestasun gero eta handiagoa gorabehera.
Han garrantzitsuena erlijio katolikoa bazen, gurean, odolarekin batera, azaleko ezaugarriak balioesten ziren gehien: deiturak, berton jaioa izatea, ikurrinaren koloreak, txapela, musika, dantzak, kantak... hizkuntza maiz bazterrean utzirik. Baina naziotasunaren muina, berorren ezaugarri nagusia
hizkuntza eta horri loturiko kultura zirela uste zutenak ere baziren, eta Mokoroak, Ibiñagabeitiak, Orixek, Txillardegik, Arestik edota Mitxelenak aldarrikaturiko ebidentzia horri atxikitzen ziotenen artean bazen J. Arenaza
ere. Eta horrek, gainera, inoiz buruhauste ez gutxi ekarri zizkion gure medikuari, bai etsaien eta bai, tamalez, lagunen artean ere.
Josu, berez, ez zen hizkuntzaren teorikoa, haren erabilera eta iraupenaren
aldeko ekintzaile nekaezina baizik, herriko eta ahozko tradizioaren aldeko
sutsua. Alde horretatik, ezaguna da bere ideiekin zeukan konpromiso publikoa. Gure kultura bultzatzeko bide horretan, inoiz herri-antzerkian parte
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hartu zuen, hasieran Mungian eta geroago Bakion. Euskal aldizkarietan
idazten ere aritu zen: Goiz Argin, Anaitasunan, Aguren, Zeren eta Zeruko
Argian. Guztietan bere kezka nagusiak adierazten zituen, hots, aberriaren
eta euskararen iraupena.
Josu euskaltzaleak lehenbiziko unetik argi ulertu zuen zelako garrantzia
izan beharko zuten ikastolek gure hizkuntza nazionala berreskuratzeko orduan. Logika horretatik abiaturik, 1970ean, bera Begoñazpiko Ikastolaren
sortzaileetako bat izan zen, begi-bihotzak irakaskuntzan eta gure hizkuntzaren etorkizunean jarrita.

Josu Arenaza euskaltzain urgazle
Euskaltzaindiak, 1956an Arantzazun egindako bilera baten ondoren,
Euskera agerkaria berriz argitaratzen hasteko baimena lortu zuen. Gerra
ondoko euskal gizartearen panorama hartan jada euskaltzale berriak nabarmentzen hasiak ziren. Akademiak, 1957an, ekintzaileok aintzat hartu
eta Euskaltzaindia eraberritzeko asmoaren barruan, horiek euskaltzain
izendatu zituen. Horietako bat Josu Arenaza mediku idazlea izan zen. Ez
zen bakarra izan baina. Berarekin batera, Gabriel Aresti poeta, Alfonso
Irigoien euskalaria, Justo Mari Mokoroa fraseologoa, Santiago Onaindia
idazlea, Jose Luis Alvarez Enparantza «Txillardegi» eleberrigilea eta Antonio Zavala bertso-biltzaile eta idazlea ere hautatu zituen gure hizkuntzaren Akademiak.

Josu Arenaza, politikan
Edozein naziok, historian bizirik irauteko, noraezekoa du bere burua
gobernatu ahal izatea, erantzukizun hori besteren eskuetan utzi gabe. Hizkuntza eta kultura nazionalak, bistan denez, ezin elika ez bultza daitezke
herri-aginte eta botere publikoak horien alde ez badaude. Eta frankismoaren garai luzean Euskal Herriak kanpokoen desgobernua pairatu behar
izan zuen. Horri aurre egiteko, Josu Arenazak, abertzaletasunaren esparruan, bertoko balioak suspertzen jardun zuen. Horrela, PNV-EAJ alderdi
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politikoaren barruan sartu eta hor erantzukizun handiko karguetara heldu
zen. Luzaro Bizkai Buru Batzarreko kidea izan zen. Alderdiaren barruan
beti abertzale kontsekuente izan nahirik, nazioaren hizkuntzak daukan
garrantzi berezia azpimarratu zuen, eta, horregatik, inoiz kide ezeroso izateraino iritsi zen, alderdikide epelago eta axolagabe batzuen begietarako
behintzat. Garai hartan, halaber, bere joera abertzaleak espetxealdia pairarazi zion, norekin eta Txillardegirekin batera. Eta hura, noski, ez zen
kasualitatea izan.
Anekdota moduan, esan dezagun 1968an beraren bitartez afiliatu zela
EAJra ordura arte Javier Arzallus deitzen zen jaun bat, geroago bere alderdian gorengo postuetaraino igoko zena.
Dena den, denboraren joan-etorriaz, 1980.etik aurrera, EAJ alderdiak
boterea berreskuratu zuenetik, hain zuzen, hasierako eta bere bihotzeko alderditik urrunduz joan zen Josu, autonomiatik haratago, bere nazioarentzat
erabateko independentzia osoaren bila. Ez zuen, beraz, lehenagoko urte askotako militantzia luzeaz baliatu nahi izan, bere alderdiaren barruan postu,
kargu politiko edo aginte handiagorik eskuratzeko. Alderantziz, batzuen
ustez, «muturreko» jarrera independentista hartu zuela eta, azkenean alderditik kanporatu zuten. Harrezkero, gaztaroko tradizio jeltzaletik helduaroko
soberanismorantz eboluzionatu eta ezker abertzaletasunera hurbildu zen,
baina ez zuen inoiz bertan militatu. Bere bizitza osoan erabat pertsona bakezalea izan zen, eta, horrela, ekimen askotan laguntzaile gisa jardun zuen;
esaterako, euskal preso politikoen osasun-eskubideen aldeko mediku taldean. Dena den, ez dagokigu hor balioespenik egitea, Euskaltzaindiaren
egitekoa ez baita politikaren barrutian sartzea, berorren eraginak gure hizkuntzari ukitzen ez dion neurrian behintzat.

Euskal sindikatuaren bultzatzaile
Josu Arenazak euskal hizkuntza, kultura eta politikaren alde eginiko lana
jakina eta ezaguna bada ere, ez da, segur aski, gauza bera gertatzen beste
arlo batean, hots, sindikalismoan. Katalunian eta Galizian ez bezala, Euskal
Herriak aspaldidanik sindikatu nazional propioak izan ditu. Lehenbizikoa,
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Solidaridad de Obreros Vascos zeritzona, jada 1911n sortu zen, geroago
STV-ELA izena hartu eta gaur Eusko Langileen Alkartasuna bilakatu da.
Horren ondoan, 1974an, LAB deritzona ere antolatu zen. Gaur Euskal Herriko lehen eta hirugarren indar sindikalak, hurrenez hurren.
ELA, matxinada militarraren ondoren, luzaro legez kanpokoa izan
arren, frankismo garaian sindikatu klandestino honek garatzen eta hazten
segitu zuen ezkutuan, eta, gerra osteko susperraldian, Josu Arenaza eta
Jon Idigoras izan zituen bultzatzaile, besteak beste. Ibilbide horrek ederto
erakusten du Josu noraino zegoen kezkaturik euskal langileriaren interesen alde, beti kristau humanismoaren iturritik edanda, bai eta nolako zolitasunaz ikusi zuen euskaldunon artean bertoko sindikatu propioa izatearen garrantzia ere.

Askatasunik ezaren ondoko susmo-giroa
Garai hartan Francoren diktadurapean geunden herritar gehienok, eta
adierazteko askatasunik ez. Giro hark, jakina, ez zigun uzten argi azaltzen
gutariko bakoitzak politikan zer eta nola pentsatzen genuen, erregimenaren
aurkako ideia nazional eta politikoak erabateko gardentasunaz adieraztea
debekaturik zegoelako. Ez da harrigarria, beraz, horrexegatik elkarrenganako errezeloak ere sortzea, inoiz euskal alorrean lagun agertu berri batzuen
atzean aitorrezineko politika espainolista ez ote zen ezkutatzen susmatzea,
eta gure herriaren balioen ageriko defentsan batzuen ardi-larruaren azpian
agian espainolismo ezkutuaren erdaltzaletasuna gordetzen ote zelako kezka
ere. Eta orduko giroan, hori guztiori, neurri batez, ulertzekoa zen, inoiz horrelako kasuak ere halaxe agertzen ziren eta.
Edonola ere den, batzuen eta besteen azaleko ezberdintasun horien
atzean, garai hartan euskararen alde genbiltzan guztiok antzeko kezkak ginderabiltzan: Euskal Herriarenganako maitasunak, gure nazioa berriro jaikiarazteko gogoak, gure hizkuntza berbiztu eta bertoko kultura hauspotzeko
nahiak. Eta ahalegin horietan, zalantzarik ez, Josu Arenazak aipamen berezia merezi du.
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Euskararen sokatiran
Hizkuntzari gertuagotik begiratuz gero, eta mintzairaren batasunerako
ereduari gagozkiola, ondo gogoan izatekoak dira, Josu Arenazak behin eta
berriro azpimarratu zituen puntu nagusi bi: euskararen jatortasuna, batetik,
eta hizkuntzaren batasunean bizkaierak, mendebaldeko euskarak, eduki
behar zuen partaidetza handiagoa, bestetik.
Hor, nolabait, sehaska izan zuen Nabarnizko herriaren eragina azpimarra
genezake, gorago esan dudanez, gaur ere gure Jaurerriko herririk euskaldunenetako bat da eta. Bertan ezagutu zuen Josuk gaur, zoritxarrez, hain erraz
ezin topa daitekeen euskal lagunarte jatorra, naturaz, bizipenez eta euskalduntasunez asebetea.
Ez da harritzekoa, hortaz, hizkuntzaren geroari zegokionez, Josu Arenaza,
txikitan hain euskal giro eder eta zoragarrian bizi izandakoa, Sabino Aranaren iritziekin bat etorri eta Nikolas Ormaetxea «Orixe»-ren aldera oso
lerraturik egotea. Hori dela eta, sasoi batean, etorkizunean ere, euskara
nolabaiteko bukolismo arkadiarrean gorde gura zuen betiko, industrializazioaren eta globalizazioaren erdal aldabideetatik babesturik.
Horrexegatik, gainerako euskalki mintzatu eta bizien artean, berearen
garrantzia nabarmendu nahi zuen, haren hiztun kopuru handia eta literatur emaitzak gogoan izanda. Batasuna erdialdeko euskalkien inguruan
eratzen ari zela ikusita, Bizkai aldeko euskararen lexiko eta sintaxi arloko
berezitasun aberasgarriak goraipatzen zituen berak. Beldur zen, hizkuntza
literarioa osatzean, den-dena gipuzkeraren aldeko aukera hutsa ez ote zen
izango, mendebaldeko eta ekialdeko beste euskalki osagarrien kaltean.
Haren kezken hotsak ez zituen bat-bateko haizeak eraman, eta, zorionez,
merezi zuten oihartzuna ere izan dutela esan genezake. Berak azpimarraturiko puntu ez gutxi, gaur egun Euskaltzaindiaren hiztegi akademikoan
zein gramatikan jasorik aurkitzen ditugu jada, euskaldun guztion hizkuntza literarioaren osagarri.
Herri-hizkerez interesaturik zegoen, bai, baina, aldi berean, Josu Arenazak argi zekusan euskarak, munduko beste edozein kultur hizkuntzak bezala, beharrezkoa zuela gutxienezko batasuna, euskalki bakoitzaren baitan
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hasita. Alde horretatik, bizkaiera bakarraren alde zegoen bera, ez tokian
tokiko mila bizkaiera ezberdinen fabore, eta ez zituen bultzatu euskaldunok
elkarrekin ondo ulertzera ez garamatzaten aldaki azpidialektal bitxiak. Euskalkiek, haren ustez, aire garbia eta zuku freskoa eman ziezaioketen eredu
batuari, euskara estandarra osatu eta aberasteko. Hots, bera ez zen inondik
ere, azpieuskalki bitxi, zatikatu eta idatziz sekula erabili gabeak edonola papereratzearen joerakoa, herrixkaz herrixkako zoro-txapelketa anarkikoan,
aspaldion, azken orduko goi-argitu batzuek euskara nazionalaren kontra,
egin nahi duten bezala.
Jakina, bere garaiko euskaltzale gehienen antzera, Josu Arenaza hizkuntza kontuan garbizalea zen, eta hori ere ongi ulertu beharra dago. Alde
batetik, frankismoak bere oztopo eta debekaldiekin luzaro ez zion euskal
gizarteari aukerarik eman euskarari buruzko irizpideak lasai eztabaidatu
eta araubidez normaltzeko. Bestetik, denbora hartako eskolak eta erdal
komunikabide nagusiek gure hizkuntza, gaztelaniapeko errapetik bizi
omen zen dialekto barregarritzat aurkezten ziguten. Gainera, euskaraz tutik ez zekien Txomin del Regato bezalako pertsonaien ahoan egundoko
aldrebeskeriak plazaratzen ziren. Irakaskuntza osoa Espainia eta Frantziako erdara ofizial bakarretan ematen zelarik, sasoi batean ez zen gure artean ongi bereizten erdarakada hutsen (blondo, errubio, kamarero, kamisa,
kangreju, kebrado, kutxillo, moreno, obrero, tailer...) eta nazioarteko lexiko
unibertsala osatzen duten maila goragoko hitzen artean (aritmetika, biologia, disko, mikroskopio, musika, nuklear, petrolio, semantika, trigonometria,
txokolate... ).
Ondorioz, frantsesez eta gaztelaniaz esaten ziren hitz guztiak beren ondare eta altxor garbi eta partikularrekoak zirela sinetsarazten ziguten, eta guk
ez genuela esparru horretara muturra sartzeko inolako eskubiderik. Baina,
egia esan, ezjakintasunez, edo maltzurkeriaz, ondo ezkutatzen ziguten berek
ere berba horiek kanpotik, latin klasikotik edo grezieratik jasoak zituztela,
ingeles, aleman, errusiera, arabiera eta munduko kultur hizkuntza gehienen
antzera, hain zuzen. Orduan, zertara zetorren, mundu guztiak ur bila jotzen
zuen nazioarteko iturri hartara edatera euskaldunoi hurbiltzen galaraztea,
Unamunok egiten zuenez?
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Ulertzekoa da, noski, orduko egoera penagarri hartan, erdal txantxa eta
iseka artean Josu Arenaza, beste askoren antzera, erdalkeria horiekin bat ez
etortzea eta horien aurka protestatzea.

Euskaltzaindia batasunaren inguruan
Bestetik, orduko politika-askatasunik ezak ez zigun euskaldunoi uzten
gerraurreko iritzi jada zaharkitu batzuk berrikusten, ez eta eztabaidatzeko
era publikorik ematen ere, haiek gainditu ahal izateko. Halere, garai bereko
katakunba-giro erdiklandestinoan, gure hizkuntza normaltzeko helburuaz,
garbizalekeria-mordoilokeria nahas-mahas hartan Euskaltzaindiak, euskal
hitzak zeintzuk ziren argitu nahi izan zuen. Horretarako, L. Mitxelenak eta
L. Villasante bezalako euskaltzainek eraginda, arau garrantzitsua eman zuen
gure Akademiak 1959ko erabakiaren bitartez. Ondorioz, abade, barkatu,
eliza, errege, errota, eskola, gramatika, filosofia, gaztelu, lege, matematika, politika, porru edo telefono bezalako berba mailegatu zaharrak edota nazioartekoak, behin euskal grafiara egokituz gero, euskarazkotzat ere har zitezkeela
adierazi zuen argi eta garbi Euskaltzaindiak.
Erabaki horrek kultur hizkuntza modernoa izateko ateak ireki zizkion
gure hizkuntzari, eta nazioartekotasunaren aire berrien arnasa ere elkarri,
baina, aldi berean, arau hori txarto aditzeak, hobeki azaltzeko zailtasunak
eta, orduko komunikabideen mugekin, jendeari gauzak ezin argitzeak denboraz gaizki-ulertu larriak sorrarazi zituzten. Ondorioz, pertsona askok pentsatu zuten kanpoko edozein berba, nazioarteko mailakoa zein espainol edo
frantseskada hutsa, behin euskal grafiaz jantzi eta, hobeki esan, mozorrotuz
gero, horrela, besterik gabe, euskal hitz bihur zitekeela, eta Euskaltzaindiak
halako erdarakadak, gainera, bedeinkatu egiten zituela. Baina hori ez zen
inoiz akademiaren asmoa izan. Halere, uste oker horretan oinarrituta, bide
horretatik hasi zitzaizkigun sartzen, aspaldion, adibidez, ejertzito, kotxe, tailer,
pintxopote edo azula lako erdarakada gordin bezain premiagabeak, euskal sen
gutxiko eta are asmamen urriagoko idazleek bultzatuak.
Guztiz normala zenez, Arenazak, aipaturiko barbarismo horien ordez,
gure ondarezko hitz jatorragoak hobesten zituen. Bestetik, euskaldunon gai-
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netik erdal menpekotasun koloniala uxatzeko, euskarak ere beste edozein
hizkuntzak bezala, bere erroetatik hitz berriak sortzeko daukan eskubidea
bera aldarrikatzen zuen.
Eta ertz batetik bestera alde zabala den arren, hor ere badakusagu aurrerapauso handiak egin direla azken aldian. Gaurko liburu zein aldizkariei
begirada bat egitea besterik ez dago, ongi konturatzeko, azken mende erdi
honetan, zenbat eta zenbat hitz berri asmatu diren euskaraz: atxikipen, aurrekontu, egitasmo, bizikidetza, elkarlana, harpidetza, hitzordua, hizkuntzalaritza, kokapena, maiztasuna, ... geure berba eta erroekin ondo osatuak. Bestetik, hitz internazionalei doakienez ere, gauzak argituz joan dira, eta garai
bateko espainolkada gordinen ordez, gero eta joera handiagoa dago nazioarteko erak hobesteko, hots, Antartika, brodatu, estatistika, gimnastika, hierarkia, immunologia, krokodilo, orkestra edo partida adibidez, ingeles, frantses eta
alemanaren antzera, hain zuzen.

Josu Arenazaren kritikak, batasunerako akuilu
Ongi pentsatzen hasiz gero behintzat, geure ideia, jarrera eta aukera pertsonalak ez bezalako iritziak ez genituzke beti arerioen eztenkadatzat hartu
behar. Nork bere usteak azaldu eta horiei eusteko daukan ukaezineko eskubideaz gainera, bada hor besterik ere. Inorengandik jasoriko kritikak gure
gogoeta propioak birpentsatzeko argudio onak ere izan daitezke. Batzuetan
horiek aldatzeko edo ñabarduraz zehazteko; beste batzuetan gureak arrazoi
hobeekin argitzeko, edota hasierakoak beren horretan sendotzeko. Azken
buruan, eta txarrenean ere, gurekin bat ez datozen lagunen arrazoiek errealitatea bestelako ikuspuntuetatik ulertzera laguntzen digutelako.
Hori gertatu zen, adibidez, XIX. mendeko etsenplu sonatu bat gogoratzeko, mutatis mutandi, Charles Darwin ingeles biologo ospetsuaren obrarekin
(On the origin of species, 1859). Haren garaian bazen Frantzian entomologo
bat, Jean-Henri Fabre, intsektuei buruz argitaratuak zituen ikerketa bikain
eta zehatzengatik oso ezaguna, (Souvenirs entomologiques 1878). Halere,
Darwinek bere Espezieen Jatorria liburua kaleratu zuenean, han azalduriko
teoriek ez zuten frantses maisua asebeterik utzi, eta hainbat eskutitz bidali
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zizkion ingeles ikertzaileari eboluzioari buruzko bere oztopo biologikoak
planteatzeko.
Darwinek gutun guztiak jaso eta, aldi berean, eskertu ere egin zizkion;
bihotz-bihotzez gainera. Kritika horiek kontuan izanda, bere liburuaren hurrengo edizio eta eranskinetan eboluzioak bere bidean darabiltzan baliabideak, egiten dituen sigi-sagako urratsak eta itxurazko kontraesanak azaltzen
saiatu zen, bere hasierako teoria hobeki argitu, osatu eta biribildu arte.
Eta, gurean ere, aldatu beharrekoak aldatuz, frantses entomologoaren
kritika gogor baina zintzo haiek biologo ingelesari gauzak hobeki pentsarazi
zizkioten bezala, era berean, Josu Arenazak euskara batuari eginiko kritikek
ere behartu egin gintuzten batasunaren aldekook gauzak sakonago aztertzera, geure argudioen alde ilunak eta adibide desegokiak hobeki azaltzera,
izandako okerrak zuzentzera eta literaturarako euskara batuaren onurak
argiago erakustera ere, hura guztia zer zen, zergatik gertatzen zen eta zertarako zetorren jendeak hobeki uler zezan.
Ez nuke aipatzeke utzi nahi, azkenik, Josu Arenazak, batasunerako bidean, antzinako autore eta liburu klasikoez gainera, herri-euskara ere maiz
azpimarratzen zuela. Beraren ustez, euskal literatura zahar eta klasikoa bai,
ondo zegoen, baina berak zioenez, horrek ez zigun ahantzarazi behar jende
jatorraren egungo euskara mintzatua ere, neurri handiz etorkizuneko mintzairaren oinarria, bere esapide, piper eta gatz berezi-bereziekin. Gomendio
hori ere, zorionez, ondo kontuan izan du Euskaltzaindiak.
Neurri batean, euskararen batasunerako errezelo horrek idatzarazi zion
L. Villasanteri bere Hacia la lengua literaria común (1970), dibulgazio liburu
argigarria. Obra horretan munduko beste hizkuntza batzuen batasun-prozesuak azaltzen zituen frantziskotarrak, euskara estandarreraino iristeko bidearen historia kontatzen eta prentsan agerturiko zalantzak argitzen saiatzen zen. Eta hori ere, nolabait, Josu bezalako kritikariei zor zaiela aitortu
behar. Horregatik, euskararen batasuna zela eta, elkarrekin eztabaidak eta
inoiz borroka latzak ere izan genituela egia bada ere, horrek ez du esan nahi,
aldi berean, gutariko bakoitzak bestearen argudioak entzun eta haren arrazoiak ere kontuan hartzen ez zituenik. Alde horretatik, gure hizkuntzaren
batasuna aldeko eta aurkakoen elkarlanaren fruitu eta ondorioa izan da.
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Azken hitzak
Tamalez, orain ezin gogora dezaket Josu noiz ikusi nuen azken aldiz. Jakin, badakit ekitaldi publikoren batean izan zela, agian ospakizunen batean
edota, beharbada, bilera politiko edo kulturalen baten aurkezpenean. Nolanahi ere den, ongi oroitzen naiz, batak bestea modu onean eta gizabidez
agurtu genuela orduan, aurretik urte askotan elkar ikusi gabe egonda gero.
Lehenagoko haserrealdi eta tira-bira zaharrak, ordurako, jada gaindituak
ziren, eta ahaztuak ere bai.
Bere azken urteetan Euskaldunon Egunkariaren sustatzaile ibili zen, besteak beste. Izan ere, beti zegoen prest euskararen aldeko edozein ekimen
edo erakunderi laguntza emateko, AEK, Korrika edo Kontseiluari adibidez.
Aspaldiko urteotan gaixorik egon ondoren, iaz, 2012ko irailaren 29an,
zendu zen, laurogeita bi urte zituela. Bere senide, adiskide, lagun eta gogaide ugariek azken agurra egin zioten, Bizkaiko zaindariaren Begoñako basilikan bere arimaren alde eskaini zitzaion mezan. Horien artean, nik ere
neure errespetua adierazi gura izan nion mirespen osoaz, bere bizitzaren
eguneroko jardunean bere idealak duintasunez erakusten eta praktikatzen
kontsekuenteki ahalegindu zen gizon langile, euskaltzale zintzo eta egiazko
abertzale horri.
Nabarniz herritxoaren gainean, iparraldean, Iluntzar mendia altxatzen
da, Urdaibaiko haranari eta Gernikari begira. Haren tontorrean Josu Arenazaren senideek pago bat landatu, eta horren inguruan zabaldu zituzten
beren aitaren errautsak. Panteoi ezin ederragoan datza orain Josu, haurtzaroko eta bihotzeko herriari begira, arbasoen amalurraren altzoan, zerua eta
lurra, goiko hodeien eta beheko lainoen urdintasunek elkar besarkatzen
duten tokian. Pozarren eta bakean, zalantzarik gabe.
*

*

*

Para terminar esta breve exposición de la vida y obra del médico y académico vizcaíno Josu Arenaza Lekerikabeaskoa, quiero subrayar el testimonio desinteresado, práctico y vital en pro del euskera que nos ofreció generosamente a lo largo de toda su vida, en un tiempo desgraciadamente no
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demasiado pródigo en entusiastas de nuestra lengua, y expresarle mi respeto y admiración.
La dedicación y el amor demostrados hacia nuestro idioma le valió ser
nombrado en 1957 miembro correspondiente de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca. Dicho honor, lo compartió aquel año con personalidades tan excepcionales como el novelista Jose Luis Alvarez Enparantza
«Txillardegi», el poeta Gabriel Aresti, el filólogo Alfonso Irigoien, el escritor
Santiago Onaindia, el fraseólogo Justo Mari Mokoroa, y el gran escritor y
recopilador de la obra de nuestros bertsolaris, Antonio Zavala, entre otros.
Su pasión vasquista también le llevó a visitar la cárcel, y no precisamente por razones de inspección médico-sanitaria, en compañía, –significativa
casualidad– de J. L. Alvarez Enparantza, homenajeado igualmente en este
día. Supo defender con su ejemplo unos valores vascos fundamentales, así
como transmitírselos a sus hijos, cuando, con demasiada frecuencia, los
dichos y la teoría de algunos de nuestros más notables hombres públicos no
siempre coincidían con la práctica de sus hechos. También se destacó por
su impulso entusiasta a las ikastolas, por su decidida colaboración y ayuda
a las revistas y publicaciones vascas, como Zeruko Argia, Goiz Argi, Anaitasuna, Agur, Zer... así como a Euskaldunon Egunkaria. Su interés y preocupación por el futuro de la lengua hizo que buena parte de sus críticas sobre el
idioma vasco unificado fueran tenidas en cuenta, para enriquecerlo con
otras aportaciones dialectales, entre las que no faltaban las de su Bizkaia
natal. Su vida puede considerarse realmente ejemplar y un modelo para las
futuras generaciones de nuestro país.
Sus cenizas fueron esparcidas por su familia en la cima del monte Iluntzar
de Nabarniz, junto a un haya plantada allí por sus hijos en su memoria.
Digno panteón, de serena belleza, sosiego y paz, para un hombre que vivió
siempre bien arraigado en su tierra madre.
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1. Euskera agerkariaren esparruak
Euskera Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala da. Bi motatako zenbakiak
argitaratzen ditu: lehenik eta behin, instituzioaren kide berrien sarrera-hi
tzaldiak, erakundearen lanak, agiriak, hizkuntza-arauak, Iker edo Jagon Saileko Jardunaldiak eta antzekoak jasotzen dituztenak, eta, bigarrenik, Euskaltzaindiaren intereseko jakintza esparruetako ikerketa-artikulu originalak,
liburu-aipamenak eta antzekoak. Ondoren zehazten diren irizpideak soilik
bigarren motako zenbakietako ikerketa-artikulu originalei eta liburu-aipamenei dagozkie, eta bete beharrekoak dira aintzat har daitezen argitaratze-bidean. Gainerakoetan, bete beharrekoak dira Euskaltzaindiak ezarritako
baldintzak; ikus “Euskaltzaindiaren argitalpen eremua”, Euskera, 48 (2003),
1115-1124.
Hauxek dira Euskera Agerkarian jorra daitezkeen zenbait gai:
· Euskal filologia
· Hizkuntzalaritza orokorra
· Gramatika
· Dialektologia
· Lexikografia / lexikologia
· Literatura
· Toponimia / Onomastika
· Fonetika eta Fonologia
· Semantika eta pragmatika
· Hizkuntzaren historia
· Hizkuntzaren normatibizazioa
· Hizkuntzaren normalizazioa
· Soziolinguistika
· Teknologia berriak eta hizkuntza
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· Iurilinguistika eta hizkuntza-zuzenbidea
· Itzulpengintza
· Zientzia-arlo desberdinetako euskara teknikoak.
Orobat, aintzat hartuko dira beste hainbat esparrutako diziplinak, euskararekin zerikusirik duten neurrian.
Ikerketa-artikulu originalen eta testuen proposamenak Argitalpen arduradunari zuzenduko zaizkio, ondoko helbidera:
Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Argitalpen arduraduna
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Hizkuntzak
Ikerketa-artikulu originalak Euskal Herriko mundu akademikoan erabil
tzen den edozein hizkuntzatan idatziak izan daitezke, baina euskaraz idatzitakoak hobetsiko dira.

3. Luzera
Bi motatako testuak argitaratuko dira: artikulu akademikoak eta liburu-aipamenak (erreseinak). Lehenak ez dute luzera jakinik, baina oro har ez dute
izango 30.000 karaktere baino gutxiago eta 60.000 baino gehiago (15-30
orrialde). Liburu-aipamenak bi motatakoak izango dira: 3 orrialdekoak (6.000
karaktere) edo 5 orrialdekoak (10.000 karaktere), salbuespenak baztertzeke.

4. Laburpenak
Ikerketa-artikuluarekin batera haren laburpena (gehienez ere 500 karaktere) eta artikuluaren hitz-gakoak (gehienez ere, sei) entregatuko dira, artikulua idatzia den hizkuntzan.
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5. Onarpena
Ikerketa-artikuluak eta testuak onartzea Euskera Agerkariko Idazketa
Kontseiluari dagokio. Honek artikulu bakoitzerako bi kanpo-ebaluatzaile
izendatuko ditu eta haien iritzia entzun ondoren hartuko du azken erabakia.
Artikulua onartzerakoan egileari oztopo, akats edo aldabeharren zerrenda
emango zaio, hala balegokio. Egileak bere adostasuna jasotzen duen agiria
sinatuko du. Hortik aurrera ez da muntazko aldaketa edo zuzenketarik
onartuko ez egilearen aldetik ez argitaratzailearen aldetik.

6. Epeak
Ikerketa-artikuluak eta testuak urtean zehar aurkeztuko dira, urtea bukatu arte eta hurrengo urteko lehen seihilekoan argitaratzekotan. Argitara
tze-prozesuan ezarritako epeak ez betetzeak artikuluaren argitalpena bertan
behera uztea ekar liezaioke autoreari, argitaratzailearen erabakiz.

7. Artikuluaren euskarriak
Artikuluak ordenagailu formatuan aurkeztuko dira, bertsio inprimatu
bat erantsiz. Euskal Herrian arruntak diren testu-prozesadoreak erabiliko
dira.

8. Erreferentziak eta oharrak
Ohar gehiegikeriak mugatzeko ahaleginak hobetsiko dira. Erreferen
tzia guztiak, ahalaz, testu barnean txertatuko dira, artikuluaren bukaeran erantsi ohi den bibliografiarekin lotuz, honela: (Larramendi, 1729)
edo Mitxelena (1961, 123). Edozein arrazoirengatik mota horretakoak
erabiltzea baztertzen denean ere, eman bitez erreferentzia zehatzak, op.
cit. edo ibidem bezalakoak saihestuz eta erreferentzia osoak bibliografian
eskainirik.
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9. Bibliografia
Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da, oinarrizko eredu honi segituz:
Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada.
Salamanca : Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.
Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller y Zavaleta.
Mitxelena, K., 1959, « Euskal-itzak zein diren », Euskera, 4 (1959) 206-214.
Urkixo, J., 1967, « De paremiologia vasca : Oihenart conoció los Refranes
y sentencias en vascuence de 1596 », ASJU, I (1967) 3-44.
Lafon, R., 1975, « Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans
les verbes basques », in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. Paris :
Société de linguistique de Paris, 331-337.
Egileak artikuluaren bibliografia oinarrizko eredu horren arabera antolatuko du. Kasuan-kasuan izan daitezkeen zehaztapenak edota berezitasunak
argitaratzaile-arduradunarekin batera konpondu behar ditu.

10. Ordainketak
Egileak modu esklusiboan lagatzen dizkiote Euskaltzaindiari argitaratutako artikuluen gaineko erreprodukzio-eskubideak. Halaber, ikerketa-artikulu eta testu guztiak ordainduko dira Euskaltzaindiaren Argitalpen batzordeak kasuan-kasuan erabakitzen dituen tarifen arabera.
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1. Ámbitos de la revista
Euskera es el órgano oficial de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Publica dos tipos de números: en primer lugar, aquellos que recogen discursos de ingreso de los nuevos miembros de la institución, trabajos de
la Academia, actas, normas lingüísticas, coloquios organizados por las secciones de Investigación (Iker) y Tutelar (Jagon) o análogos y, en segundo lugar,
los que publican artículos de investigación originales en los ámbitos de interés
de la Academia, reseñas de libros y similares. Los criterios que se especifican a
continuación sólo corresponden al segundo tipo, es decir, a artículos originales
de investigación y reseñas de libros, y son de obligado cumplimiento para poder
ser aceptados en el proceso de publicación. Para el resto de textos deberán
cumplirse las condiciones establecidas por Euskaltzaindia en “Euskaltzaindiaren argitalpen eremua”, Euskera, 48 (2003), 1115-1124.
Los ámbitos de interés de la revista Euskera son los siguientes:
· Filología vasca
· Lingüística general
· Gramática
· Dialectología
· Lexicografía / Lexicología
· Literatura
· Toponimia / Onomástica
· Fonética y Fonología
· Semántica y Pragmática
· Historia de la lengua
· Normativización lingüística
· Normalización lingüística
· Sociolingüística
· Lengua y nuevas tecnologías
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· Iurilingüística y Derecho de lenguas
· Traducción
· Euskera científico en los diversos campos del saber.
Asimismo, se tomarán en consideración otras disciplinas en la medida en
que tengan relación con la lengua vasca.
Las propuestas de publicación de artículos de investigación originales
deberán remitirse al responsable de Publicaciones a esta dirección:
Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Responsable de Publicaciones
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Lenguas
Los artículos de investigaciones originales podrán ser redactados en cualquiera de las lenguas que habitualmente se emplean en los ámbitos académicos de Euskal Herria, aunque se dará preferencia a los redactados en euskera.

3. Extensión
Se publicarán dos tipos de textos: artículos académicos y reseñas de libros.
Los primeros no tienen una extensión previamente establecida, pero en general
no tendrán un número de carácteres inferior a 30.000 o superior a 60.000 (1530 páginas). Las reseñas de libros serán de dos tipos: de tres páginas (6.000 carácteres) o cinco páginas (10.000 carácteres), aunque se admitirán excepciones.

4. Resúmenes
Los artículos de investigación deberán estar acompañados por un resumen (máximo de 500 carácteres) y sus correspondientes palabras clave
(máximo de seis), ambos en la lengua original del artículo.
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5. Admisión
La admisión de artículos originales y textos es competencia del Consejo
de Redacción de la revista Euskera, el cual designará dos evaluadores externos para cada artículo y, tras tomar en consideración su dictamen, tomará
la decisión definitiva, en su caso. Al comunicar la aceptación del artículo
se facilitará al autor una lista de errores o cuestiones sujetas a corrección.
El autor firmará un documento manifestando su acuerdo. A partir de ese
momento no se aceptará ninguna modificación o corrección sustancial ni
por parte del autor ni del editor.

6. Plazos
Los artículos de investigación y textos se podrán presentar hasta final de
año, en el caso de que vayan a ser publicados en el primer semestre. El incumpliento de los plazos establecidos en el proceso de publicación puede
acarrear la anulación de la publicación del artículo por decisión del editor.

7. Soportes del artículo
Los artículos se presentarán en formato de ordenador junto con una versión
impresa. Se utilizará un procesador de textos de uso habitual en Euskal Herria.

8. Referencias y notas
Se favorecerán los intentos de limitar el uso exagerado de notas. A ser
posible todas las referencias se integrarán en el texto, conectándolas con la
bibliografía que se coloca habitualmente al final del artículo, de este modo:
(Larramendi, 1729) o Mitxelena (1961, 123). Cuando por cualquier razón
se decida prescindir de ese tipo de referencias, éstas deberán facilitarse de
forma exacta, rehuyendo los op. cit., ibidem o similares y ofreciendo las referencias completas en la bibliografía.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 441-444. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 443

13/12/13 09:02

444

Normas de redacción de la revista Euskera

9. Bibliografía
La bibliografía se colocará al final del artículo, siguiendo este modelo
básico:
Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada.
Salamanca : Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.
Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller y Zavaleta.
Mitxelena, K., 1959, « Euskal-itzak zein diren », Euskera, 4 (1959) 206-214.
Urkixo, J., 1967, « De paremiologia vasca : Oihenart conoció los Refranes
y sentencias en vascuence de 1596 », ASJU, I (1967) 3-44.
Lafon, R., 1975, « Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans
les verbes basques », in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. Paris :
Société de linguistique de Paris, 331-337.
El autor organizará la bibliografía de acuerdo con este modelo básico. Las
peculiaridades o especificaciones que puedan darse en cada caso deberán
ser resueltas de acuerdo con el responsable de Publicaciones.

10. Retribuciones
El autor cede a Euskaltzaindia los derechos de reproducción de su artículo de forma exclusiva. Asimismo, los artículos originales de investigación
así como todos los textos serán objeto de retribución de acuerdo con las
tarifas que establezca en cada caso la Comisión de Publicaciones de la Real
Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia.

Euskera. 2012, 57, 1-2. 441-444. Bilbo
issn 0210-1564

Euskera 2012_1-2.indd 444

13/12/13 09:02

Normes de rédaction de la revue Euskera

445

Normes de rédaction de la revue Euskera

1. Domaines de la revue
Euskera est la publication officielle de l’Académie de la langue basque /
Euskaltzaindia. Deux types de numéros sont publiés: tout d’abord, ceux qui
rassemblent les discours d’intronisation des nouveaux membres de l’institution, les travaux de l’Académie, les procès-verbaux, les normes linguistiques, les colloques organisés par les sections de Recherche (Iker) et Tutélaire (Jagon) ou similaires et, ensuite, ceux dans lesquels sont publiés des
articles originaux de recherche qui portent sur l’un des domaines d’intérêt
de l’Académie, comptes rendus de livres et autres publications. Les critères
qui sont précisés ici correspondent seulement au deuxième type de numéros
de la revue, c’est-à-dire aux articles originaux de recherche et comptes rendus de livres, et sont à respecter impérativement pour pouvoir être acceptés
dans le processus de publication. Pour les autres textes, il faudra remplir les
conditions prévues par Euskaltzaindia dans «Euskaltzaindiaren argitalpen
eremua», Euskera, 48 (2003), 1115-1124.
Les domaines d’intérêt de la revue Euskera sont les suivants :
· Philologie basque
· Linguistique générale
· Grammaire
· Dialectologie
· Lexicographie / Lexicologie
· Littérature
· Toponymie / Onomastique
· Phonétique et Phonologie
· Sémantique et Pragmatique
· Histoire de la langue
· Normativisation linguistique
· Normalisation linguistique
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· Sociolinguistique
· Langue et nouvelles technologies
· Jurilinguistique et Droit des langues
· Traduction
· Le basque scientifique dans les divers domaines du savoir.
D’autres disciplines seront également prises en considération dans la
mesure où elles ont trait à la langue basque.
Les propositions de publication d’articles originaux de recherche devront
être remises au responsable des Publications à cette adresse :
Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Responsable des Publications
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Langues
Les articles originaux de recherches pourront être rédigés dans l’une des
langues qui sont habituellement employées dans les domaines académiques du
Pays Basque, même si une préférence sera accordée à ceux rédigés en basque.

3. Longueur
Deux types de textes seront publiés : les articles académiques et les
comptes rendus de livres. Les premiers n’ont pas de longueur préalablement
établie, mais en général le nombre de caractères ne sera pas inférieur à
30 000 ni supérieur à 60 000 (15-30 pages). Les comptes rendus de livres
seront de deux types: de trois pages (6 000 caractères) ou cinq pages (10 000
caractères), même si des exceptions seront autorisées.

4. Résumés
Les articles de recherche devront être accompagnés d’un résumé (500
caractères maximum) et de leurs mots-clés correspondants (six maximum),
tous deux dans la langue originale de l’article.
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5. Admission
L’admission d’articles originaux et de textes relève de la compétence du
Comité de Rédaction de la revue Euskera, qui désignera deux évaluateurs
externes pour chaque article et, après avoir tenu compte de leur avis, prendra la décision définitive, si cela s’avérait nécessaire, le Comité de Rédaction fournira à l’auteur une liste des erreurs ou points susceptibles d’être
sujets à révision lors de la communication de l’acceptation de l’article.
L’auteur signera un document exprimant son accord. Dès lors, il ne sera
accepté aucune modification ou correction substantielle ni de la part de
l’auteur ni de la part de l’éditeur.

6. Délais
Les articles de recherche et textes seront présentés tout au long de l’année, jusqu’au 31 décembre et seront publiés au plus tard au cours du premier semestre de l’année suivante. Le non-respect des délais fixés dans le
processus de publication peut entraîner l’annulation de la publication de
l’article sur décision de l’éditeur.

7. Supports de l’article
Les articles seront présentés au format informatique avec une version
imprimée. L’auteur utilisera un traitement de texte couramment utilisé au
Pays Basque.

8. Références et notes
Les tentatives de limiter l’utilisation exagérée de notes seront appréciées.
Dans la mesure du possible, toutes les références seront insérées dans le texte,
et seront reliées à la bibliographie placée à la fin de l’article, de la manière
suivante : (Larramendi, 1729) ou Mitxelena (1961, 123). Si pour une raison
ou pour une autre, l’auteur décide de se passer de ce type de références, celles-
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ci devront être indiquées de façon exacte, en évitant les op. cit., ibidem ou similaires et en offrant les références complètes dans la bibliographie.

9. Bibliographie
La bibliographie se place à la fin de l’article, en suivant ce modèle de base :
Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada.
Salamanca : Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.
Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller y Zavaleta.
Mitxelena, K., 1959, « Euskal-itzak zein diren », Euskera, 4 (1959) 206-214.
Urkixo, J., 1967, « De paremiologia vasca : Oihenart conoció los Refranes
y sentencias en vascuence de 1596 », ASJU, I (1967) 3-44.
Lafon, R., 1975, « Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans
les verbes basques », dans Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. Paris :
Société de linguistique de Paris, 331-337.
L’auteur organisera la bibliographie de son article en fonction de ce modèle
de base. Les particularités ou précisions susceptibles de se présenter dans chaque
cas devront être résolues en accord avec le responsable des Publications.

10. Rémunérations
L’auteur cède de manière exclusive à Euskaltzaindia les droits de reproduction de son article. De même, les articles originaux de recherche ainsi que tous
les textes feront l’objet d’une rémunération conformément aux tarifs qu’établira dans chaque cas la Commission des Publications de l’Académie de la
langue basque / Euskaltzaindia.
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1. Overview of the journal
Euskera is the official journal of the Royal Academy of the Basque Language/Euskaltzaindia. It publishes two types of issue: one containing induction speeches of the newest members of the institution, the Academy’s
work, publications, language rules, symposia organised by the Research
(Iker) and Tutelary (Jagon) sections and so on, and a second containing
original research articles on topics of interest to the Academy, book reviews
and the like. The criteria specified below only concern original research
articles and book reviews appearing in the second type of issue and are
mandatory for manuscript acceptance. All other manuscripts must meet the
conditions set by Euskaltzaindia in “Euskaltzaindiaren argitalpen eremua”,
Euskera, 48 (2003), 1115-1124.
The following topics are covered in Euskera journal:
· Basque philology
· General linguistics
· Grammar
· Dialectology
· Lexicography / Lexicology
· Literature
· Toponymy / Onomastics
· Phonetics and Phonology
· Semantics and Pragmatics
· History of language
· Corpus planning
· Status planning
· Sociolinguistics
· Language and New Technologies
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· Jurilinguistics and Language Law
· Translation
· Scientific Basque in the various fields of knowledge.
Likewise, other disciplines will be taken into consideration insofar as they
relate to the Basque language.
Proposals for publication of original research articles must be submitted
to the Publications Manager at the following address:
Euskaltzaindia
Publications Manager
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Spain

2. Languages
Original research articles may be written in any of the languages that are
normally used in academic circles in the Basque Country, although prefe
rence will be given to those written in Basque.

3. Length
Two types of texts will be published: academic articles and book reviews.
The former do not have a set length, but generally will not have less than
30,000 characters or more than 60,000 (15-30 pages). Book reviews are of
two types: three pages long (6,000 characters) or five pages (10,000 cha
racters), although exceptions are allowed.

4. Abstracts
An abstract (maximum of 500 characters) and the corresponding key
words (maximum of six), both in the original language of the article, must
be submitted together with research articles.
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5. Acceptance
Acceptance of original articles and texts is the responsibility of the Editorial Board of the journal. Two external reviewers will be designated for each
article and, after taking their opinion into consideration, the Board will
make its final decision, if necessary. Upon notification of the acceptance of
the article the author will be provided with a list of problems, errors or issues subject to correction. The author will sign a document stating his/her
agreement. From that moment on, no substantial modification or correction by either the author or the editor will be accepted.

6. Deadlines
Research articles and texts can be submitted throughout the year for
publication by the end of the following half-year. Failure to comply with
publishing deadlines may result in cancellation. The editor’s decision is
final.

7. Article Format
Manuscripts must be submitted in digital format together with a printed
version. Any format commonly used in the Basque Country is acceptable.

8. References and Notes
Attempts to limit the excessive use of notes will be looked upon favourably. If possible, all references should be incorporated into the text, connected to the bibliography that is usually placed at the end of the article, as
follows: (Larramendi, 1729) or Mitxelena (1961, 123). If for any reason an
author decides not to use that reference format, precise mention should be
made, avoiding the use of op. cit., ibidem or similar and providing full refe
rences in the bibliography.
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9. Bibliography
The bibliography will be placed at the end of the article, following this
basic model:
Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada.
Salamanca: Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.
Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller and Zavaleta.
Mitxelena, K., 1959, «Euskal-itzak zein diren», Euskera, 4 (1959) 206-214.
Urkixo, J., 1967, «De paremiologia vasca: Oihenart conoció los Refranes
y sentencias en vascuence de 1596», ASJU, I (1967) 3-44.
Lafon, R., 1975, «Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans
les verbes basques» in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. Paris:
Société de linguistique de Paris, 331-337.
The author will organise the bibliography according to this basic model.
Any additional features or specifications must be agreed with the Publications Manager case by case.

10. Remuneration
Authors must vest copyright in their articles exclusively to Euskaltzaindia. Original research articles and other texts will be remunerated in accordance with the rates established in each case by the Publications Committee of the Royal Academy of the Basque Language/Euskaltzaindia.
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NAN/IFK ∙ DNI/NIF: ——————————— Telefonoa: ———————————
Faxa: ——————————— E-mail: ————————————————————
Eskaera data / Fecha de pedido: ———— - ———— - ————
2013rako harpidetzaren prezioa / Precios de suscripción para el año 2013:
Espainia: 30 €
Atzerria / Extranjero: 32 €
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Zenbaki solteen prezioa 2013rako / Precios de los números para el 2013
Euskera 2012, 57, 1-2, 18 €
Euskera 2012, 57, 3, 18 €
Ordainketa era / Modo de pago
• Transferentziaz / Transferencia
• Postordainez / Contrareembolso
• Errezibuz (kontu korronte zenbakia) / Recibo (número de cuenta corriente):
——–––—————————————————————————————————
Salmenta eta banaketa / Venta y distribución
Euskatzaindiko Argitalpen Banaketa Zerbitzua
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Tel. 94 415 8155
Fax: 94415 8144
e-mail: jartza@euskaltzaindia.net
*  *  *
Eskatzaileak, datu pertsonalak eman behar dituenez gero, eskatzaile horrek esanbidezko baimena ematen du datu horiek Euskaltzaindiaren fitxategi informatikoan sar daitezen; fitxategiaren xede bakarra
zerbitzu pertsonalizatua eskaintzea da. Fitxategia Datuen Babeserako Agentzian inskribatuta dago, eta,
berori kudeatzeko, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari
buruzkoa) eta horren garapenerako gainerako arauak betetzen dira.
Eskatzaileak bere datu pertsonaletan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka jartzeko
eskubideak ditu, eta badu eskubideon berri. Eskubide horiek idatziz egikaritu ahal izango ditu, helbide
honetara mezu elektronikoa bidaliz: info@euskaltzaindia.net. Edozein kasutan ere, eskatzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla.

*  *  *
El solicitante autoriza expresamente a que los datos personales aportados en relación a su pedido, sean
incorporados al fichero informático de Euskaltzaindia, destinado exclusivamente a dar un servicio
personalizado al usuario. Dicho fichero resulta inscrito en la Agencia de Protección de Datos y es
gestionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección
de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
El usuario queda informado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto
de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante correo electrónico a la
dirección info@euskaltzaindia.net. En cualquier caso, el usuario garantiza que los datos personales
facilitados son veraces.
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