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Gure hitzak
esan berriz esan
ez daitezela ahaztu
ez daitezela gal,
elur gainean
txori hanka arinek
utzitako arrasto sail
ederra bezalaxe.

Bernardo Atxaga
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Berri gogoa, mendeurren baten kariaz 

Bilboko Plaza Barrian, etorkizun zehazgabe batean, hamaikatxo partaide 
bildu dira Euskaltzaindiaren egoitzara . Arraza, kolore, genero, tankera des-
berdinetakoak dira . Irakasle edo, hobeto esanda, narratzaileak, hurrenez 
hurren, bi androide —Broussain E-19 eta Oleaga E-19, lehen bi euskal-
tzain horien eitetik moldatuak— eta haragizko andrazkoa, Miren Etxepare 
izenekoa . Gaia, Euskaltzaindiaren, Euskararen Akademiaren lehen ehun 
urteetako nondik norakoak . Istorioak, gertaerak, eguneroko zertzeladak… 
badoaz, bata bestearen atzetik, irradan eta erreskadan . 

Hain zuzen ere, horien kronika da, irakurle, eskuartean duzun argital-
penaren barne muina . Bertan izan bazina legez, hortxe dituzu garai bateko 
eta oraingo kontuak eta jazoerak, modu erakargarri batez bilbatuak . 

Berri gogoa du titulu honek eta Akademiaren lehen ehun urteak gogo-
ratzen ditu, mende oso baten luze-zabalerak aukera eta egoera oso bestela-
koak ekarri baitizkie euskarari eta Euskararen Akademiari .

Berri, horra hor tituluaren lehen hitza . Izan ere, berria izan zen xx  . 
mende hasieran luze itxaro izandako euskarari buruzko akademia baten 
sorrera . Eta berria izan beharko du oraingoan ere, xxi  . mende hasieran, 
Euskaltzaindiaren jardunak, gizartea eta hizkuntza, euskara, etengabe ari 
direlako itxuraldatzen eta antzaldatzen, gizartearen premia berriak sortu 
ahala . Horrexegatik, beharbada, argitalpen honen bilbadura, liburu kla-
siko batetik bainoago narrazio eite oso bestelakoetatik datorrena, aldarte 
eta pentsamolde anitzen esatari eta azalpen emaileek gidatua eta egungo 
belaunaldi berriei zuzendua, erakustaldi edo ikastaro baten modura, non 
zer egoki zertua, irudi, testu eta abarren hornidura apartarekin .

Berria bada ere, honatx tituluaren bigarren osagaia, gogoa, gogotsu 
aritu baitira Euskaltzaindiaren lan eta nekeetan ehun urte hauetan bertako 
kide izan diren eta diren euskaltzain ohorezko, oso, emeritu, urgazle, lan-
gile, ongile eta gainerako guztiak . Eurok dira, euron argi-ilunekin, mende 
batean zehar, euskarak historian izan duen erakunde nagusiaren bilakaera 
moldatu dutenak .

Maketa onena**.indd   9 29/8/19   12:50:55



10

Hala esateak, nolanahi ere, ostenduko luke bestelako argumentua, ale-
gia, Euskaltzaindiak bere historian zehar bilatu eta eskuratu duen herri 
euskaldunaren gogoko izatea, horretarako herri horri zerbitzua emanez, 
inongo bolizko dorrean bere burua ezkutatu gabe . 

Berri gogoa . Berori landu zezan enkargua eman zitzaion Juan Luis 
Zabala idazle eta kazetari leberrari, hots, Akademiaren gertakaririk behi-
nenak eta nabarmenenak erakusteko era erraz eta erakargarri batean . Aldi 
berean, argitalpen honen mezua eraberriturik eta ahalik eta modurik zaba-
lenean banatu zedin, komiki formatuan ere ematea erabaki zen eta horre-
tarako gidoia egitea onetsi zuen Zabalak . Egin ere, halaxe egin du, modu 
trebe eta zolian, Amaia Ballesteros andrearekin batera .

Bihoazkie Euskaltzaindiaren eskerrak berorri lehen-lehenik, Jose Luis 
Agote eta Txantxon Zubeldia bikoteari ondoren, irudi eta edizio lanetan 
egin duten lan txukunagatik . Zer esanik ez, komikiaren marrazkilariari, 
Amaia Ballesteros andreari, oso zaila dena, hau da, hitzak marrazki bihur-
tzea, era erako eta taxuzko ondu duelako .

Ehun urte geroago, Euskaltzaindiaren inguruko istorio hauek balio 
izan dute erakundearen hari luzeak txirikordatzeko . Berri gogoa, bide 
berriak . Euskararen Akademiaren bigarren ehun urteak hastera doazela, 
hona hemen lekukotza egokia, behinola ez ezik, egun ere lanean gogotsu 
diharduen euskararen erakunde nagusiaren esan-eginak biltzen eta boro-
biltzen dituena .

Ad multos annos !

Andres M . Urrutia
euskaltzainburua
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Bilboko euskara katedra

—“Baina nik, izkuntza larrekoa / nai aunat ere noranaikoa: / yakite egoek 
igoa; / soiña zaar, berri gogoa; / azal orizta, muin betirakoa” —errezi-
tatu du Broussain-E19k, Pierre Broussain euskaltzaina irudikatzen duen 
androideak, Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitza nagusiko ekitaldi are-
toan—. Ezagutuko duzue, noski, Lizardi olerkariaren Eusko-bidaztiarena 
poemaren pasarte hori. Bada horixe izan da hasieratik Euskaltzaindiaren 
nahia eta asmoa, haren ekinaren burubidea eta helburua, euskara nora-
nahikotzea, haren soin zaharra gogo berrietarako baliagarri izan dadin. 
Asmo horrek gidatu gintuen, Lizardik poema hori idatzi baino askoz 
lehenago, are Lizardi jaio aurretik ere, kosta ahala kosta euskararen aka-
demia sortzera, gero Euskaltzaindia izango zena. Egun on! Broussain-E19 
androidea naiz, Pierre Broussain euskaltzaina (Hazparne, 1859-Ortheze, 
1920) eredutzat hartuz egina, eta Euskaltzaindiaren historia kontatzeko 
ekarri naute hona, Bilbora, Euskaltzaindiaren egoitza nagusira.

Mende bat aurreragoko erara dago jantzita Broussain-E19, bi mutu-
rretan gorantz egiten duen bibote sendoak indartzen duen dotoreziaz. 
Kapela hegal-zabala ekarri du, baina ondoan duen mahaiaren gainean 
utzita du. 20 eta 90 urte arteko berrogeita hamar lagun ingururen aurrean 
ari da hitz egiten.

Euskaltzaindiaren enkarguz sortua da Pierre Broussain irudikatzen 
duen androide sofi stikatua, euskararen akademia eta haren historia 
ezagutarazteko antolatutako bisita gidatuetan gidari lana egiteko. Jan-
tzita duen jakaren beheko partean metalezko xafl a txiki bat dauka, bere 
izena erakusten duen idazkun batekin: Broussain-E19. Gainerakoan, 
ia-ia ez zaio antzematen ez dela benetako gizona. Zehaztasun handiz 
eraikia da, Broussainen argazkiak eta biografi ako datuak aintzat hartuz 
eraikitakoa.

—Euskaltzaindia 1919an sortu genuen —jarraitu du azalpena androi-
deak—, baina gure akademiaren historia kontatzen hasteko, nire ustez, 
denboran askoz atzerago jotzea komeni da, 31 urte lehenagora zehazki. 
1888an, artean 24 urte baino ez zituela, nire adiskide handi Resurreccion 
Maria Azkue hautatu zuten Bilboko Institutu Probintzialak Bizkaiko 
Aldundiaren ekimenez sortutako euskara katedraren arduradun izateko, 
eta apaiztu eta egun gutxira hasi zen lanean, urrian. Katedrarako gai-
nerako hautagaiak Miguel Unamuno, Sabino Arana Goiri, Luis Zirilo 
Iza eta Pedro Alberdi ziren. Entzunak izango dituzue, noski, horietako 
biren izenak, Unamunorena eta Aranarena, Resurreccion Maria Azkue-
rena baino gehiagotan seguru asko, baina Azkue ez zen orduko hartan 
haien atzetik gelditu. Hamaika boto jaso zituen; Unamunok, berriz, hiru. 

Resurreccion Maria Azkue

Pierre Broussain

Bilboko euskara katedra ■
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Ordutik aurrera, euskarari eta lanari estu lotuta beti, Euskaltzaindiaren 
sorreraren bultzatzaile nagusia izan zen.

»Aranak ez zuen, diotenez, bidezkotzat jo Azkue izatea katedradun 
hautatua. Unamuno, berriz, Bilbotik Salamancara aldatu zen, eta han 
garatu zuen aurrerantzean bere ibilbide akademikoa, euskararen mun-
dutik urrunduta. Katedra hartaz arduratu zen urteetan, beste lan asko-
ren artean, Azkuek Euskal-izkindea (1891) argitaratu zuen, euskararen 
lehendabiziko gramatika. 1903an katedra utzi egin zuen, orduan lantzen 
ari zen hiztegiari denbora gehiago eskaintzeko, eta Ebaristo Bustintza 
Kirikiño izan zen hurrengo urteetan katedraren arduradun nagusia.

Aurrekariak. Euskararen akademia sortzeko aurretik izandako asmo 
eta proposamen nagusiak

1832. Jose Pablo Ulibarri Galindez (1775-1847). Gutunliburua obran ja-
sotako 1832ko gutun batean, akademia hitza aipatu gabe, euskara salbatu, 
gorde, zaindu, piztu eta eskolan sartu beharra aldarrikatu zuen okondoko 
politikari eta idazleak, amaieran testu hau ezarrita: “ogueta lau guizon / 
bear dira izentau / Guernicaco bazarrean / euzkeraren ganean / eguiteco 
aleguiñ au”.

1856. Jose Francisco Aizkibel (1798-1864). De la lengua euskera, o de los 
bascongados liburuan (Madril, 1856), euskararen akademia baten premia 
aldarrikatu zuen, Euskal Herri osorako (“todo el país Vascongado” ) baliaga-
rri izango zen “dialekto klasiko edo literario” bat sortzeko.

1862. Jean Duvoisin (1810-1891) eta Anton Abadia (1810-1897). 1862ko 
abuztuaren 20ko data duen gutunean, frantsesez, honako hau esan zion 
Jean Duvoisinek Anton Abadiari: “Je ne cesse de regretter que vos idées sur 
le projet de former une académie basque n’aient pu être réalisées jusqu’à ce 
jour” (“Etenik gabe deitoratzen dut euskal akademia bat sortzeko proiektuari 
buruzko zure ideiak oraindik ere gauzatu gabe egotea”).

1870. Pablo Ilarregi (1808-1874). Honako hau idatzi zuen El País Vasco- 
Navarro aldizkariaren 2. zenbakian: “Consideramos de todo punto necesario 
que se forme una sociedad o academia, llámese como se quiera, fi jándose 
en Bilbao bajo el patrocinio de su Diputación foral” (“Guztiz beharrezkoa 
iruditzen zaigu elkarte edo akademia bat sortzea, berdin dio nola deritzon, 
Bilbon fi nkatua haren Aldundiaren babesean”). Akademia horrek, besteak 
beste, “izen geografi ko eta topografi koen katalogo guztiz zehatzak” egin 
beharko zituzkeen, Ilarregiren ustez, “hizkuntzaren benetako sustraiak eza-
gutzea eta sailkatzea” errazteko.

1877. Jose Manterola (1849-1884). Honako hau idatzi zuen Cancionero 
Vasco liburuan: “La falta de una Academia que regulara la parte material 
de la escritura, la carencia de cátedras, la escasez de obras literarias escritas 
en este idioma, y la misma variedad de sus dialectos y subdialectos, ha sido 
causa de la lamentable confusión que ha existido y existe todavía respecto 
a la ortografía éuskara” (“Idazketaren alderdi materiala arautuko lukeen aka-
demia baten gabeziak, katedrarik ez izateak, hizkuntza horretan idatzitako 
obren urritasunak eta haren dialekto eta azpidialektoen ugaritasunak berak 
eragin dute euskarazko ortografi aren inguruan egon den eta oraindik ere 
badagoen nahasketa”).

■ SOrtu aurrekO SaiOak eta preStaketak (1832-1919)

Sabino Arana Goiri
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1886. Aristides Artiñano (1874-1911). Durangon egin ziren Euskal Jaietan, 
Proyecto de Academia Vascongada aurkeztu zuen, euskara lantzeaz eta 
zabaltzeaz gain Euskal Herriari buruzko historia-lanak ere sustatuko lituz-
keen akademia bat sortzeko egitasmoa, izan beharko lukeen araudia ere 
zehaztuta.

1897. Cosme Txurruka (1830-1898). Artiñanoren izenburu bereko idaz-
kia plazaratu zuen Txurrukak, Proyecto de Academia Vascongada, 1897an. 
Finantzazioaren gaia jorratzerakoan, Gipuzkoako Aldundiak akademia hori 
bere aurrekontuetan aintzat hartu beharko lukeela idatzi zuen, eta “las de 
Alaba, Bizcaya, Nabarra y Región francesa” (“Arabakoa, Bizkaikoa, Nafa-
rroakoa eta Eskualde frantsesekoa”) berdin jokatzera gonbidatu beharko 
lituzkeela.

1901. Jean-Pierre Arbelbide (1841-1905). 1901eko abuztuan, Urruñako 
jaietan egindako hitzaldian, euskarak akademia baten premia zuela nabar-
mendu zuen.

1906. Adolfo Gabriel Urkixo (1866-1933). Akademiak izan beharko lukeen 
araudia proposatu zuen, zehaztasun handiz; urte batzuk geroago, Euskera 
agerkariko kronika idazten duenaren arabera (Euskera I, 1920: 38), Euskal-
tzaindiak araudi hori aintzat hartu zuen bere sorrerako arautegia idaztera-
koan. Adolfo Gabriel Urkixok, Julio Urkixoren anaiak, argi ikusi zuen per-
tsonek akademia sortzeko eta lanean jartzeko ahaleginak hutsean geratuko 
zirela erakundeen laguntzarik ezean. Arabako Aldundiari eskatutako lagun-
tza ez jaso izanak ezerezean utzi zuen, hain zuzen ere, haren asmoa.

Bilboko euskara katedra ■

Goian: Jose Francisco Aizkibel, 
Jean Duvoisin eta Anton Abadia.
Behean: Jose Manterola, 
Aristides Artiñano, Adolfo 
Gabriel Urkixo eta Jean-Pierre 
Arbelbide.
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Oinarriak eta ernamuina

Azkuek euskara katedra eskuratu ondorengo urteetan argi geratu zen kate-
drak izan zituen hiru hautagai ospetsu haiek ez zetozela inondik inora ere 
bat euskarari buruz zituzten ideietan eta ikuspegietan . Euskara hiltzen utzi 
beharreko hizkuntza beneragarritzat jo zuen Unamunok, eta hura bere 
garaiko kultura adierazpenetatik kanpo uztearen alde agertu zen, pentsa-
mendu modernoetarako ezinduta zegoela iritzita . Arana Goirik, berriz, 
malgutasun gutxiko ikuspegi garbizalea zuen euskarari buruz, ikuspegi 
zurrunegia eta estuegia hizkuntzak etxeko eta lagunarteko erabileratik 
kulturako hizkuntza izatera jauzia eman zezan; zientziaren zorroztasunari 
baino kasu handiagoa egiten zion bere irudimenari . Unamunoren etsipe-
netik eta Aranaren erromantizismo hertsatzailetik aldenduta, Azkuek oso 
gaztetatik erakutsi zuen euskara kultura adierazpide garaikideetara egokitu 
beharraren inguruko kezka eta ilusioa, menditik hirira, “urira”, jaitsita, 
1916an Euskal-Esnalea kultur elkartearen babespean emandako hitzaldi 
batean esan zuen bezala: “Geure euskera eder ori, jatsi adi urira, jatsi adi . 
Bilbora, Iruñara, Gazteiza; eta Donostian arrotz nekagarri bat dirudiala 
bizi izan bagarik, izan adi etŝeko andere . […] Eta urian zer egiteko? […] 
Orainarte abarka ta tŝapeldunen artetik ezta berezten izan; orain, aren 
adiskidetasun zarra galdu barik, beste lagunarte batzuetara eroango dogu . 
Orainarte beronen bigirak ardazketari ta artazuritzaile-artekoak izan doaz; 
aurrerantzean, te-usaina surrak eta piano-otsa belarriak asmau dayen begi-
retara bere eroango dogu gure izkera zar au” (Azkue, 1916: 108-109) . 
Lizardik Eusko-bidaztiarena poema (“Baina nik, izkuntza larrekoa / nai 
aunat ere noranaikoa…”) argitaratu baino 15 urte lehenago idatzia da .

Hori lortzeko bidean, euskararen akademia sortzeko asmoa oso gaz-
tetatik izan zuen buruan iltzatua Azkuek . Horren froga ugarietako bat 
1897an Euskalduna aldizkarian Euskararen Akademia baterako oinarriak 
biltzen zituen testua argitaratu izana da . 33 zituela eta Euskaltzaindia sortu 
baino 22 urte lehenago idatzitako testu horretan, Hego Euskal Herriko lau 
aldundien dirulaguntzek babestutako akademia bat sortzearen alde agertu 
zen Azkue, baina Ipar Euskal Herriko erakundeei partaide izateko aukera 
aitortuta Hego Euskal Herriko aldundien baldintza berberetan, euskalki 
guztiak ordezkatuak izateko . Akademia horren zereginik presazkoena “sis-
tema ortografi ko komuna” onartzea izango zatekeen, Azkueren asmoen 
arabera; ondoren, “hizkuntzaren aldaera eta azpi-aldaera guztietako ahalik 
eta hitz gehien jasoz osatutako hiztegi handi bat” sortu beharko zukeen; eta 
gerorako utziko zituzkeen, baina ahaztu gabe, beste hainbat lan, hala nola 
gramatika bat eta erretorika eta poetikari buruzko tratatuak .

Hitz gutxitan esanda, Euskaltzaindia izango zenaren ernamuina 
buruan zeukan ordurako Azkuek, baina akademia ezin sorturik zebilen, 
aldundien babes ezinbestekoaren faltan .

■ SOrtu aurrekO SaiOak eta preStaketak (1832-1919)

Miguel Unamuno
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Azkueren akademia egitasmoaren lehen oinarria (1897)

“por iniciativa de las Diputaciones vascongadas y con el apoyo moral 
y material de las mismas se constituirá una Academia de vascuence com-
puesta, a ser posible, de representantes de todas las regiones en que se 
hablan las cuatro distintas variedades principales o dialectos del euskera.


Euskal aldundien ekimenez eta haien babes moral eta materialarekin euska-
raren Akademia bat osatuko da, euskararen lau aldaera edo dialekto nagusi 
mintzatzen diren eskualde guztietako ordezkariekin osatua ahal izanez gero.

Iturria: “La Academia de la lengua vascongada”, Euskalduna, 1897.11.21.

Erakundeen bultzada falta

—Dakizuen bezala —azaldu die aurrean adi dituen ikasleei Broussain- 
E19k—, euskara batuak bide oparoa egin du sortu zenetik gaur arte; 
euskararen aldeko ahaleginetan nekatu ginen garaian baikorrik zoroe-
nak ere ezin amestuko zukeen neurrietaraino oparoa. Garai hartan, gure 
neke horien garaian esan nahi dut, inolako araurik eta inolako hizkuntza 
autoritaterik gabe, bakoitzak ahal zuen eta nahi zuen moduan idazten 
zuen euskaraz, eta anabasa horrek oztopatu egiten zuen gure hizkuntza 
kulturako adierazpenetan zalutasunez, normaltasunez eta erosotasunez 
erabiltzea.

»Kezka horrek eraginda, euskararen ortografi ari buruzko kongresua 
egin zen mendearen hasieran, Hendaian eta Hondarribian, 1901eko irai-
laren 16an eta 1902ko irailaren 11n hurrenez hurren. Zoritxarrez, ez zuen 
aurrerapauso handirik ekarri, eta labur-labur azalduko dizuet zergatik. 
Ezaguna eta txantxetarako gai erabilia da, ondo dakizuenez, euskaldu-
nok edozein gairen eta errealitateren aurrean bitan banatzeko dugun 
joera aspaldikoa, ia-ia atabikoa, betikoa. Bada gure artean ere ezin bes-
tela izan, eta bi joera nagusi bereizi ziren kongresu hartan: batetik, Resu-
rreccion Maria Azkue, Arturo Campion, Jean-Baptiste Darricarrère, 
Jean-Pierre Arbelbide, Jean-Blaise Adema, Martin Guilbeau zeuden, bes-
teak beste, eta baita ni ere, Pierre Broussain; bestetik, Sabino Arana Goiri 
eta haren jarraitzaile fi del eta sutsu saldo bat, hizkuntzalaritzan ez oso 
adituak gehientsuak, dena esan behar bada. Nahasketa eta gaizki-ulertu 
batzuk tarteko, ez genuen inolako adostasunik lortu. Kongresuak ez zuen 
lortu mugaz bi aldeetako euskaltzaleak batzeko helburua.

»Banaketa horren isla da Ipar Euskal Herrian Eskualzaleen Biltzarra 
sortu izana 1901ean, eta Hego Euskal Herrian Euskal-Esnalea elkartea 
urte batzuk geroago, bakoitza bere aldetik. Ipar Euskal Herrian, Baionan 
zehazki, Cercle d’Etudes Euskariennes sortu zuten 1911n, xede nagusi 
euskararen kontserbazioa, garapena eta hedapena bultzatzea zuen era-
kundea. Euskal-Esnalea aldizkariak, berriz, euskararen akademia baten 

erakundeen bultzada falta ■

Arturo Campion
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aukerari eta premiari buruzko inkesta bat zabaldu zuen irakurleen artean 
1913an, eta erantzunen artean akademia bat sortzearen alde zeudenenak 
nagusitu ziren.

»Urte batzuk geroago, 1917ko irailaren 11n, Arturo Campion, Luis 
Eleizalde eta Resurreccion Maria Azkue bildu ziren, Euskal-Esnaleak 
eskatuta, elkartearen aldizkariko eta gainerakoei argitalpenetako testue-
tako ortografi ari begira ch, tŝ eta tx grafi en arteko hautua egin zezaten. 
Bigarrena hautatu zuten. Gerora ikusi da ez zutela hauturik egokiena 
egin. Horrez gain, argi dago bilera hartan gutxiegi zirela horrelako era-
baki bat hartzeko eta, are larriagoa dena, ez zegoela Ipar Euskal Herriko 
ordezkaririk. Baina kontu horiek alde batera utzita, bilera horrek, Hen-
daia eta Hondarribiko kongresuak bezala, erakusten du batasunerako 
urratsak eman beharraren kontzientzia oso errotua zutela euskaltzale 
batzuek bederen, horregatik euskalkiak zaintzeari eta euskalkiei zego-
kien garrantzia emateari utzi gabe.

»Horretarako, ordea, eta, oro har, euskarari gizartean leku zabalagoa 
eta duinagoa emateko, bilkura partikular eta puntualak ez ziren nahikoa. 
Euskararen aldeko lanetan eragina eta autoritatea izango zuen akademia 
baten premia begien bistakoa zen, eta laguntzaile fi nak ere bazituen Azkuek 
hori sortzen laguntzeko —Arturo Campion, Julio Urkixo eta beste hain-
bat, horien artean, apalki bada ere esan dezadan, neu ere nintzela—, baina 
erakundeen bultzada erabakigarri eta ezinbestekoa ez zen inoiz iristen…

Azkuek Oñatiko lore-jokoetan esana (1902)

“Euskereari indarra emoteko bidiaren ganean esan eban [Azkuek], guizon 
bakar batek, nai ta asko jakin, ezin ebala eduki indarrik besteen artean 
zabalduteko bere erechiak; eta orregaitik gauza bearra dala emen Ikasola 
edo Academia, ta berau sortuteko laguntasuna eskatu eutsan Guipuzkoako 
Diputaziñoari, iñoz beronegana laguntasun eske juan bear bazan.

Iturria: “oñatiko euskal-jaiak”, Ibaizabal, 1902-10-05: 2.

■ SOrtu aurrekO SaiOak eta preStaketak (1832-1919)

Luis Eleizalde

Eskualzaleen Biltzarraren zuzendaritza 
1929an: Louis Dassance, Maurice 
Ameztoi, Albert Constantin, 
Jean-Baptiste Diriart, Jean Elizalde, 
Oxobi, Laurent Andurain, Dominique 
Dufau, Jean Etxepare, Henri Heugas, 
Jean Lizar eta Maurice Souberbielle.
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Bizkaiko Aldundiaren babesa

1917ko hauteskundeek jeltzaleen eskuetan utzi zuten Bizkaiko Aldundia, 
ahaldun nagusi Ramon de la Sota Aburto zela . Horrek bidea zabaldu zion 
erakundeek euskararen akademia sortzeko eman beharreko behin betiko 
bultzadari . Euskara “kontserbatzeko eta zabaltzeko” lan egiten zuten 
“jakintsuei” buruzko esker oneko hitzak izan zituen De la Sotak 1917ko 
maiatzaren 4an, Bizkaiko ahaldun nagusi gisa bere gobernuaren programa 
aurkeztu zuenean: “Hay en el País Vasco un movimiento que cuenta con las 
simpatías de todos los vascos. Me refi ero á la labor que ciertos eruditos realizan 
para conservar y propagar el euskera. Nosotros, desde esta Corporación, debe-
mos ayudar y ayudaremos dicho movimiento con todos los medios morales y 
materiales que estén á nuestro alcance” (“Euskal Herrian bada euskal herritar 
guztien oniritzia duen mugimendu bat . Eruditu batzuek euskara kontser-
batzeko eta zabaltzeko egiten duten lanari buruz ari naiz . Guk, Korporazio 
honetatik, mugimendu horri lagundu behar diogu eta lagunduko diogu 
eskura ditugun bitarteko moral eta material guztiekin”) .

Felix Landaburu, Cosme Elgezabal eta Ramon Maria Rotaetxe Biz-
kaiko Aldundiko diputatu jeltzaleek euskararen “bazkundea” edo akademia 
sortzeko proposamena aurkeztu zuten, euskaraz Landaburuk eta Elgezaba-
lek, gaztelaniaz Rotaetxek, 1918ko urtarrilaren 12an . Diputatu ez abertzale 
batzuen protestak eragin zituen proposamenaren euskarazko aurkezpenak . 
“Esta moción tiene un carácter verdaderamente antiespañol y separatista, que 
no se puede tolerar pase sin mi protesta más enérgica”, adierazi zuen, adibidez, 
Vicente Fatrás foru diputatu errepublikanoak, Elgezabal eta Landaburu-
ren proposamenaz . “Se habla en ella de regiones de Euzkadi y de hermanos 
transpirenaicos. Eso viene a ser un alarde de separatismo que no os atrevéis a 
hacerlo público, presentando en castellano como debierais haber presentado esta 
moción” (“Mozio hau zinez anti-espainiar eta separatista da, eta ezin dut 
pasatzen utzi haren aurkako nire protestarik irmoena adierazi gabe . Euz-
kadiko eskualdeez eta Pirinioez haraindiko anaiez mintzo da . Publikoki, 
gaztelaniaz aurkeztuta, mozio hau aurkeztu behar zenuten moduan, egiten 
ausartzen ez zareten separatismo erakustaldia da hori” . Euskarazko mozioa 
eguneko gaien artean onartu izana ere “separatismo ekintza nabarmena” 
izan zen Fatrásen iritziz (“un acto patente de separatismo”), diputatuak ez 
zirelako, eskuarki, euskaraz mintzatzen .

Baina 1918ko urtarrilaren 25ean aintzat hartu eta eztabaidatu egin zen 
proposamena Bizkaiko Aldundian, eta otsailaren 15ean onartu .

Akademiaren helburua “euzkeria ta bere izkelgi oro adiratu, gaŕbitu, 
obetu, orobatu ta zabaltzea” izango zen, Elgezabal eta Landabururen pro-
posamenaren arabera, eta Bizkaiko Aldundiak, akademia sortzeko asmoari 
babesa emateaz gain —10 .000 pezetako dirulaguntza batez—, Hego Euskal 
Herriko gainerako aldundien eta “Parantzeko euskeldunen oŕdezkariyen” 
babesa ere bilatuko zuen .

Bizkaiko aldundiaren babesa ■

Felix Landaburu

Ramon de la Sota
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Akademia hogei lagunek osatzea proposatu zuten, bai eta horietako ̃ ° 
zeintzuk izan beharko zuten zehaztu ere: Pierre Lhande, Arturo Campion, 
Resurreccion Maria Azkue, Txomin Agirre, Manuel Arriandiaga, Eba-
risto Bustintza Kirikiño, Eusebio Etxalar, Luis Eleizalde, Erraimun Ola-
bide, Federiko Belaustegigoitia, Kandido Basabe, “Euzkelzale-Bazkunako 
bat”, Juan Bautista Eguzkitza, Ixaka Lopez-Mendizabal, Julio Urkixo, Jose 
Agerre eta “Bayonako ‘Eskualduna’ren o˛dezkari bat”.

Akademiak euskararen aldaerak batu eta hizkuntza jakintza gaieta-
rako prestatzen ahalegindu beharko zuela adierazi zuten aurkezpenean: 
“Lenen-lenen ba, bidia atondu bea ,̨ beragandik ondo ibilteko ta bera 
zuzen erabilteko. Bia˛-añeko notiñen Bazkun bat, aldiak batak bestiakin 
azte˛tu ta aldan ondoen erabagiteko; utsunak bete; itzen iku˛pena eta esan-
guria tinkotu-idazkera bat ja˛i; izkelgiak bata be ezetsi barik eta alka˛e geitu 
ta aberastuta baino, orobatu; idaztiyak bildu, eta azkenez, izkera ga˛bi, 
makezbako jakintz-lanetarako egoki ta erabilko˛a, eusko-e˛ien gaiga˛ia, 
emon dagizkun”.

Landaburuk ahaide zuen Azkue, haren iloba batekin ezkonduta bai-
tzegoen, eta pentsatzekoa da Azkueren iritzia garrantzitsua izango zela Lan-
dabururentzat eta Elgezabalentzat. Baina proposamen hura ez zen erabat 

■ SORTU AURREKO SAIOAK ETA PRESTAKETAK 18321919

Ezkerretik eskuinera: Karmelo Etxegarai, 
Arturo Campión, Julio Urkixo, Txomin 
Agirre, Serapio Mujika eta Juan Carlos 
Guerra.

Pierre Lhande
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Elgezabal-Landaburu txostena (1918)

Bizkaiko aldundiaren babesa ■

Elgezabal-Landaburu txostena (1918)

Azkueren gustukoa . Batetik, Ipar Euskal Herriak eta Nafarroak ez zutelako, 
Azkueren ustez bederen, behar adinako ordezkaritzarik izango; bestetik, 
kontu askotan akademia egitasmo hura gertuago ikusten zuelako Sabino 
Arana Goiriren jarraitzaileen ikuspegietatik bere asmoetatik baino .

Aldundiek ez zuten bere horretan onartu, baina proposamen hori izan 
zuen abiapuntu eta oinarri nagusi 1918ko irailean Oñatiko Unibertsitate 
zaharrean egin zen euskal ikasketei buruzko kongresuan —Eusko Ikaskun-
tzaren sorrerakoan— akademia bat eratzeko adostu zen proposamen behin 
betikoak .
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Sabindar gotorrak aurka

— Esan duzu akademiak Ipar Euskal Herriko ordezkari gehiago izatea-
ren aldekoa zela Azkue —zuzendu zaio Broussain-E19ri ikasleetako bat, 
berrogei urteko emakumea, androideak eten laburra egin duela balia-
tuz—. Baina Ipar Euskal Herria beste estatu bateko parte zen, Fran-
tziakoa, eta Frantzia gerran zegoen, Lehen Mundu Gerran bete-betean 
sartuta, 1914az geroztik. Zer harreman zuten garai hartan Hego Euskal 
Herriko euskaltzainek zuekin, Ipar Euskal Herriko euskaltzaleekin eta 
hizkuntzalariekin?

—Poza ematen dit galdera hori entzuteak —erantzun dio androi-
deak—. Adiskidetasun estua genuen Azkuek eta biok, 1897an Donibane 
Lohizuneko Euskal Pestetan elkar ezagutu genuenez geroztik, eta oso 
antzeko ikuspuntua akademiaren inguruan. Nik ez nuen Oñatiko kon-
gresura joaterik izan, Frantzia, zuk zuzen gogorarazi diguzun moduan, 
gerran zegoelako. Baina gutun bidez eman genion elkarri geure ikuspun-
tuen berri. 1918ko abuztuan igorri nion gutunean, argi adierazi nion nire 
ustez euskarak batasunaren premia zuela iraungo bazuen, eta gaztela-
niaren eta frantsesaren erabat mendeko ez izateko beldurrik gabe hartu 
behar zituela hitzak maileguan, irudimena garbizaleek proposatuta-
koen gisako hitz berrien asmaketan xahutu gabe; horrez gain, uste nuen 
gizarteko klase nagusiek, burgesiak eta kleroak, euskara bereganatu eta 
erabiltzen hasi ezean, desagertzera kondenatutako “patois” bat izango 
zela, eskualde-mintzaira bat. Gaur egun erabat onartuak diren printzi-
pio horietatik abiatuta, etorkizunean Euskal Herri osoan zernahitarako 
erabiliko zen euskara nahi nuen, eta hori zen, azken batean, akademiaren 
sorrera bultzatzen ari ginenon asmoa.

—Ondo dago hori jakitea —hartu du hitza beste ikasle batek, aurreko 
emakumea baino urte gehiagoko gizon kaskazuri batek—, baina izango 
zen zuek bezala pentsatzen ez zuenik ere, euskararen akademiari buruzko 
beste ikuspegirik… Sabino Arana Goiriren jarraitzaileek nekez egin zeza-
keten bat, adibidez, zuk aipatu dituzun printzipio nagusi horiekin.

—Komentario honek ere poztu egiten nauela esan beharrean nago 
—erantzun dio Broussain-E19k—. Eta estimatzekoa da komentarioa 
egin duenaren zorroztasuna. Jaso genituen, bai, sabindar gotor batzuen 
kritikak eta eztenkadak. Sabino Arana Goiri aspaldi hila zen ordurako, 
Euskaltzaindia sortu baino 16 urte lehenago, baina jarraitzaile ugari izan 
zituen, eta oso tematiak. Arana Goiriren alde esan beharra dago, Koldo 
Mitxelenak esan zuen bezala (Ibarzabal, 2001, 27) arazo handiagoak 
sortu zituztela haren “jarraitzaileek” Arana Goirik berak baino. Jarrai-
tzaile horien ikuspegi garbizaleak ez zien uzten onartzen guk euskararen 
batasunari buruz eta hitzen maileguei buruz genituen planteamenduak. 
Ebaristo Bustintza Kirikiño izan zen haien ordezkari nabarmenena, eta 
orduan hasi zuen bideak jarraipena izan zuen hurrengo urteetan, geroago 
ikusiko dugunez. Zorionez, jeltzaleen artean ez ziren denak Kirikiño 
bezain sabindar itxi eta itsuak.

■ SOrtu aurrekO SaiOak eta preStaketak (1832-1919)

Ebaristo Bustintza Kirikiño
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Pierre Broussainek Azkueri idatzitako gutun bateko pasartea (1918)

Dant tous les cas, une Académie bien composée aurait beaucoup à faire et 
pourrait rendre d’immenses services à notre langue, en commençant par son 
unification. En cela je suis absolument de votre opinion : la langue basque 
ne pourra survive que

1. Si elle est unique (soit que on adopte un dialecte, soit que on compose 
une langue mixte, faite avec des emprunts tirés de plusieurs dialectes).

2. Si elle est enrichie des milliers des mots, qui lui manquent, et dont l’ab-
sence ne lui permet pas de lutter contre des langues aussi riches que l’espag-
nol et le français.

3. Si elle est adoptée, et mise en valeur, par les classes dirigeants du pays 
Basque, bourgeoisie et clergé, car tant que l’eskuara ne sera que la langue 
des paysans et des pêcheurs, l’eskuara restera ce qu’il est actuellemnet un 
patois, par conséqunat condamné a disparaître, comme tous les patois, 
devant les langues littéraires ou langues nobles.


Nolanahi dela ere, ondo osatutako Akademia batek zeregin handia izango 
luke eta zerbitzu ikaragarria egin ahal izango lioke gure hizkuntzari, haren 
batasunetik hasita. Horretan guztiz bat nator zurekin: euskarak, iraungo 
badu, behar du

1. Bakarra izan (dialekto bat hartuta edo hainbat dialektotatik hartutako mai-
leguekin egindako hizkuntza mistoa osatuta).

2. Falta zaizkion milaka hitzekin aberastu, gabezia horrek hizkuntza abera-
tsekin, espainierarekin eta frantsesarekin kasu, lehiatzea eragozten baitio.

3. Euskal Herriko klase agintariek, burgesiak eta apaizeriak beregana dezaten, 
euskara laborarien eta arrantzaleen hizkuntza baino ez den artean gaur egun 
dena izango baita, patois bat, desagertzera kondenatua horrenbestez, patois 
guztiak bezala, hizkuntza literarioekin edo hizkuntza nobleekin lehiatu ezinik.

Iturria: pierre Broussainen gutuna resurreccion Maria Azkueri (1918.08.26ko gutuna, in 
Charritton, 1986: 304.

Oñatiko kongresua

1918ko irailaren 1ean hasi eta 8an amaitu zen Oñatiko kongresua . Kro-
nika guztien arabera, kutsu alderdikoi nabarmenik gabeko ekitaldi arrakas-
tatsua izan zen . Antolatzaileek berrehun bat lagunek parte hartzea zuten 
aurreikusia, baina bederatziehunek eman zuten izena, eta antolatzaileek 
jatetxea atondu behar izan zuten, bai eta lo egiteko lekuak bilatu ere, bil-
dutako jendeari harrera egiteko . Hego Euskal Herriko lau aldundien babe-
saz gain, Iruñeko eta Baionako apezpikuena ere izan zuen; eta Espainiako 
presidente Eduardo Dato eta euskal probintzietako gobernadore zibil eta 
agintari militarrak ez ezik, Alfontso XIII .a Espainiako erregea ere izan zen, 
ohorezko gonbidatu, hasierako ekitaldian .

Kongresuak jende asko bildu zuen eta ekitaldietarako Oñatiko Uni-
bertsitateko areto nagusietako bat erabili behar izan zuten . Entzuleen 

Oñatiko kongresua ■
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artean, Ixaka Lopez-Mendizabal, Cosme Elgezabal, Jose Ariztimuño Aitzol, 
Nemesio Etxaniz eta Manuel Lekuona zeuden, besteak beste .

Eusko Ikaskuntza sortu zen kongresu hartan, eta haren barruan Hiz-
kuntza Saila, Txomin Agirre buru zela . Sail horri zegokion, 1918ko iraila-
ren 5ean aho batez hala erabakita, Euskararen Akademia sortzeko prozesua 
abian jartzea . Akademiako lehen lau kideak ere kongresu hartan izendatu 
zituzten: Resurreccion Maria Azkue, Arturo Campion, Luis Eleizalde eta 
Julio Urkixo . Urtebete geroago, Euskaltzaindia sortuko zen, bi atal nagusitan 
banatuta: Iker saila, euskararen ikerketara bideratutakoa hizkuntzalaritzaren 
adar guztietan; eta Jagon saila, euskararen babesera eta sustapenera bideratu-
takoa gizartearen arlo guztietan: argitalpenak, irakaskuntza, itzulpenak…

Landaburu zenarekin —hil berria zen Azkueren iloba— elkarlanean 
idatzitako proposamena aurkeztu zion Elgezabalek hizkuntza sailari, baina 
Luis Eleizaldek adierazi zuen egoera aldatuta zegoela eta, ondorioz, proiek-
tua ere aldatu egin behar zela . Aktetan halakorik ageri ez bada ere, pen-
tsatzekoa da Azkue ere Eleizalderekin ados zegoela . Sabindarra izanagatik 
ere —Sabino Arana Goiriren jarraitzailea—, euskararen akademiaz zuen 
ikuspegian Eleizalde bat zetorren —beste sabindar batzuk ez bezala— 
Brou ssainekin eta Azkuerekin . Politikari lanetatik landa, Eleizaldek lan 
handia egin zuen haur euskaldunek eskola euskaraz jaso zezaten, hala teo-
rian nola praktikan . Bizkaiko Aldundiak ezarri zituen eskolen arduraduna 
izan zen, eta euskarazko ikasmaterialak sortzeaz arduratu zen .

Elgezabalek eta beste batzuek zeregin bakoitzerako elkarte bana sor-
tzea planteatu bazuten ere, biak elkarte batean batzea erabaki zen azke-
nean . Horrez gain, akademiaren araudi berria osatzeko batzorde bat eratu 
zen, honako kide hauek osatua: Miguel Urreta, Cosme Elgezabal, Txomin 
Agirre, Resurreccion Maria Azkue, Erraimun Olabide, Luis Eleizalde eta 
Juan Luis Biziola; eta akademiako lau kide aukeratu ziren: Resurreccion 
Maria Azkue, Luis Eleizalde, Julio Urkixo eta Arturo Campion .

Oñatiko kongresuak, beraz, gero Euskaltzaindia izango zen akademia 
sortzeko bidea garbi eta trabarik gabe utzi zuen .

■ SOrtu aurrekO SaiOak eta preStaketak (1832-1919)

Txomin Agirre

Oñatiko kongresua, 1918.

Julio Urkixo
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Alfontso XIII.a Espainiako erregearen hitzak Oñatiko kongresuan (1918)

“Cultivad vuestra lengua, el milenario y venerable euskera, joya preciadí-
sima del tesoro de la Humanidad que recibistéis de vuestros padres y que 
debéis legar incólume a vuestros hijos.


Landu ezazue zuen hizkuntza, milaka urte dituen euskara agurgarria, Giza-
teriaren altxorraren harribitxi guztiz preziatua, zuen gurasoengandik jaso eta 
zuen seme-alabei oinordetzan onik eta garbi utzi behar diezuena.

Iturria: Eusko Ikaskuntza, 1919: 944.

Dena prest

—Erraimun Olabidek idatzi zuen akademiaren araudiaren lehen zirri-
borroa —kontatu du Broussain-E19k—, eta araudiaren ardura zuen 
batzordeak 1918ko urriaren 17an onartu zuen testua, azken orduko alda-
keta batzuekin; Elgezabalek, Azkuek, Olabidek, Eleizaldek eta Biziolak 
hartu zuten parte bilera hartan. Urriaren 24an egunkarietan argitaratu 
zen, azaroaren erdialdera arte zuzenketak proposatzeko epea zabalduta. 
Azaroaren 17an egindako bileran, Urretak, Agirrek, Azkuek, Olabidek, 
Eleizaldek eta Biziolak behin betiko fi nkatu zuten araudia, beste alda-
keta batzuk eginda, eta Hego Euskal Herriko lau aldundiek banan-banan 
onartu zuten araudi hura hurrengo urtean zehar, 1919an.

»Aurreproiektuak zehazten zuen akademiak, Hego Euskal Herriko 
lau aldundien babesarekin, euskararen batasuna lortzea izango zuela hel-
buruen artean, eta 12 kidek osatuko zutela. Horietako lau —Campion, 
Eleizalde, Urkixo eta laurok— aurretik zeuden izendatuta, Oñatiko 
kongresutik. Euskal aldizkarien ordezkariek hautatu zituzten gainerako 
zortzi kideak, 1919ko irailaren 21ean, Donostian bilduta, Gipuzkoako 
Aldundiaren Jauregian: Txomin Agirre, Jean-Blaise Adema, Jose Agerre, 
Juan Bautista Eguzkitza, Ramon Intzagarai, Pierre Lhande, Erraimun 
Olabide… eta ni… Pierre Broussain.

»Jaungoiko-Zale, Euzko-Deya, Jesusen-Biotzaren Deya, Euskal- 
Erria, Euskalerriaren Alde, RIEV eta Eskualduna aldizkarietako ordez-
kariek hartu zuten parte hautaketan, eta aho batez hartu zuten gu 
akademiako kide izendatzeko erabakia; Euzko-Deya izan zen salbuespen 
bakarra, ez baitzuen bilerara ordezkaririk igorri. Euskaltzainen hauta-
keta aldizkarietako ordezkariek egitea aintzat hartzeko kontua da, horrek 
—Iker sailarekin batera, hasieratik, Jagon saila izateak bezala— Euskal-
tzaindiak gizartearekin lotura estua zuela erakusten baitu.

»Orotara, haien jaioterria aintzat hartuz gero, 12 kideen artean 4 
ordezkari zituen Bizkaiak (Azkue, Eleizalde, Agirre eta Eguzkitza), 2 
Nafarroak (Campion eta Agerre), beste 2 Lapurdik (Adema eta biok), 
beste 2 Gipuzkoak (Urkixo eta Intzagarai), eta Arabak eta Zuberoak 

dena prest ■

Jose Agerre

Alfontso XIII.a Espainiako erregea.
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bana (Olabide eta Lhande hurrenez hurren). Nafarroa Behereak ez zuen 
ordezkaririk, baina nik, hazpandarra izaki, ordezkatzen nuen, neurri 
batean behintzat, behe nafarrera, Hazparneko hizkera behe nafarreraren 
eta lapurteraren artekoa denez gero.

»Osaketa horrek erakusten du nahiago izan genuela euskal letren 
munduan aritu eta zaildutako jende ikasi eta prestatua aukeratu, hiztun 
jatorrak baino. Horrez gain, lortu genuen ideologia baten edo joera lin-
guistiko baten nagusitasun itogarririk gabeko taldea osatzea, independen-
tea eta beregaina bi ikuspegi horietatik. Plurala, beraz, lurraldetasunaren 
eta euskalkien ikuspuntutik ez ezik baita ideologiarenetik ere.

—Izango zen desadostasunik eta xextrarik hala ere, ezta? —galdetu 
dio mutil gazte betaurrekodun batek androideari.

—Nola ez ba! Ez zabiltza oker. Lehen esan dudan bezala, akade-
miako kideak hautatzeko bilkurara euskal aldizkarietako ordezkariak 
zeuden deituta, baina Euzko-Deya aldizkari sabindarrak ez zuen ordez-
karirik igorri, arduradunak ez zeudelako ados Oñatiko kongresuko era-
bakiekin, ezta akademiaren helburuetako bat euskara batzea izatearekin 
ere. Horren ordez, akademian batasunaren komenigarritasunaz eztabai-
datzea proposatu zuten. Aldaketa gehiago ere proposatu zituzten, hala 
nola akademiako kideen artean, Eleizaldez gain, gutxienez beste bost jel-
tzale sabindar egotea —horien artean Ebaristo Bustintza Kirikiño— eta 
aukeraketan parte hartuko zuten aldizkarien zerrendatik Euskal-Esnalea 
kentzea eta beren ikuspuntuetatik gertuago zeuden beste batzuk sartzea, 
gehienak, ia osorik, gaztelaniaz argitaratuak. Baina, zorionez, ospe eta 
itzal handiko jeltzale eta are sabindar batzuk, Eleizalde batez ere, jabe-
tuta zeuden akademia ezin zela joera politiko jakin baten mendeko izan, 
eta horiek begi onez ikusten zuten akademia sortzeko egiten ari ginen 
bidea. Hain zuzen ere, ez da ahaztu behar akademiarako hautatutako lau 
kide jeltzaleak zirela: Eleizalde, Olabide, Agerre eta Eguzkitza.

—Bai, baina denak gizonak zineten eta erdiak baino gehiago apaizak 
gainera! —ohartarazi dio ikasleen artetik ilea atzealdean txirikorda luze 
batean bilduta duen neska gazte batek—. Zergatik ez zegoen emakume-
rik zuen artean?

 —Ez da guztiz egia gure artean emakumerik ez zegoela. Ez ahaztu 
1951n, Azkue hil zen urtean, lehen aldiz emakume bat izendatu zela 
euskaltzain urgazle, Mari Paz Ziganda, eta hori baino lehen, Euskal-
tzaindiak antolatutako ekitaldi batzuetan emakume batzuek parte hartu 
zutela, Julia Fernández Zabaletak, Tene Mujikak, Katalina Eleizegik eta 
Jesusa Telletxeak, adibidez, 1923an, Donezteben, hitzaldiak emanez, 
aurrerago ikusiko dugunez. Argibide horiek emanik, ez dizut ukatuko 
gure garaiko akademian emakumeen presentzia oso urria zela, baina 
hori ezin da gaurko begiekin epaitu. Garai hartan, ikusirik nola zegoen 
euskaltzaleon mugimendua eta nolakoa zen emakumeen parte-hartzea 
kulturako eta politikako zeregin publikoetan, harritzekoa izango zen 
emakume gehiago egotea gure artean, eta hori bezain harrigarria akade-
mikoen artean orduan zeuden baino apaiz gutxiago egotea.

■ SOrtu aurrekO SaiOak eta preStaketak (1832-1919)

Ramon Intzagarai

Erraimun Olabide
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—Eta zein da gaur egungo egoera? —galdetu dio neska gazteak.

—Ez nago gaur egungo kontuez hitz egiteko programatuta, baina 
bi datu emango dizkizut: 1992an izendatu zuten lehen aldiz emakume 
bat euskaltzain oso, Miren Azkarate; gaur egun, bost euskaltzain eme-
rituz gain, 24 euskaltzain oso daude Euskaltzaindian, eta horietatik sei 
dira emakumeak; euskaltzain urgazleen artean ere 57 emakume daude, 
eta azken izendapenetan gehiengoa izaten ari dira. Elizako ordezkari-
rik, berriz, ez dago bakar bat ere euskaltzain osoen artean eta urgazleen 
artean ere gutxi.

Historiako lehen euskaltzainak (1919-1920)

a) Euskaltzain osoak

Resurreccion Maria Azkue (euskaltzainburua), Arturo Campion, Luis Elei-
zalde, Julio Urkixo, Txomin Agirre, Jean-Blaise Adema, Jose Agerre, Pierre 
Broussain, Juan Bautista Eguzkitza, Ramon Intzagarai, Pierre Lhande eta 
Erraimun Olabide. (*)

b) Deduzko kideak (ohorezkoak)

Hugo Schuchardt, Gratz-eko (Austria) Unibertsitateko katedraduna; Julien 
Vinson, Parisko Ekialdeko Hizkuntzen Fakultateko katedraduna; Christianus 
Cornelius Uhlenbeck, Leydengo (Herbehereak) Unibertsitateko katedra-
duna.

c) Urgazleak

u.a.) Araba: Odon Apraiz eta Luis González Etxabarri.

u.b.) Bizkaia: Federiko Belaustegigoitia, Juan Kruz Ibargutxi, Gabriel Mante-
rola, Nazario Oleaga, Amantzi Urriolabeitia eta Pablo Zamarripa.

Euskaltzain eta idazle batzuk, 1927an, 
Euskaltzaindiaren ohiko biltzar batean. 
Ezkerretik eskuinera.
Eserita: Juan Bautista Eguzkitza, 
Bonifazio Etxegarai, Resurreccion Maria 
Azkue eta Georges Lacombe.
Zutik: Orixe, Jean Elizalde, Sebero 
Altube, Julio Urkixo eta Erraimun 
Olabide (1928-05-28).

Dena prest ■
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u.c.) Gipuzkoa: Toribio Altzaga, pedro Lardizabal, Juan Bautista Larreta, 
Manuel Lekuona, Ixaka Lopez-Mendizabal, Gregorio Mujika, pedro Miguel 
Urruzuno eta Jose Zinkunegi.

u.d.) Nafarroa: Teodoro Arburua, Celestino peralta, Eusebio Etxalar, pablo 
Fermin Irigarai Larreko eta Nikolas ormaetxea Orixe.

u.e.) Nafarroa Beherea: Jean Etxepare, Jean Elizalde, Julien Hegi eta Frédéric 
de Saint Jayme.

u.f.) Lapurdi: Jean-Baptiste Daranatz, Alexis Dourisboure eta Jean Saint- 
pierre.

u.g.) Zuberoa: Jean-Baptiste Constantin, Felix Larrieu, Justin de Menditte eta 
Jean Urruztoi.

u.h.) Beste batzuk / Han-hemengoak: Manuel Arriandiaga, Jean-Baptiste 
Darricarrère, Edward Spencer Dodgson, Karmelo Etxegarai, Henri Gavel, 
Albert León, Theodor Linschmann, ramón Menéndez-pidal, Jean-Joseph 
Saroihandy, Hermann Urtel eta Heinrich Winkler.

(*) Aurki izango ziren aldaketak, euskaltzain bat hil eta beste hiruk lanean 
jarraitu ezina izan zutelako: Adema, Agerre, Agirre eta Broussainen ordez, 
Martin Landerretxe, Miguel olasagarre Damaso Intza, Sebero Altube eta 
Georges Lacombe izendatu zituzten.

Iturria: Euskonews aldizkari digitala, 501 (2009-09-25/2009-10-02); helbidea: http://www.
euskonews.com/0501zbk/gaia50101eu.html).

■ SOrtu aurrekO SaiOak eta preStaketak (1832-1919)
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Sorrera eta lehen pausoak

Artean izen hori ez bazuen ere, esan daiteke ˜°˜°ko urriaren ˛an sortu 
zela Euskaltzaindia, egun horretan, Donostian, Gipuzkoako Aldundia-
ren Jauregian zehazki, egindako bilkuran. Orduan bildu ziren aurreneko 
aldiz akademia osatzeko hautatutako hamabi kideak, bat salbu, Jean-Blaise 
Adema, gaixorik zegoelako. Haren ordezko izateko, Martin Landerretxe 
apaiza hautatu zuten, jaiotzez baxenabartarra baina bizilekuz lapurtarra.

Akademiaren lehen bi urterako burua hautatzea izan zen bilkurako 
zereginetako bat, eta Azkue gailendu zen, ez alde handiz, lehen itzulian 
bost boto lortu baitzituen eta bigarrengoan zazpi. Bilkura berean, Agerre 
izendatu zuten diruzain (˝ boto), Urkixo liburuzain (˙ boto) eta Eleizalde 
zadorlari, hots, idazkari (° boto). Barne-arauak lantzeko batzorde bat ere 
izendatu zuten, Azkuek, Eleizaldek eta Olabidek osatua.

Bilera hartan mahai-
burua Julian Elortza izan 
zen, Gipuzkoako Aldun-
diko burua eta Eusko 
Ikaskuntzako burua; idaz-
karia, berriz, Angel Apraiz, 
Eusko Ikaskuntzako idaz-
karia. Baina ez zuten 
parte hartu bozketetan. 
Ordura arte autonomia 
osoz lan egin zuen hiz-
kuntza sailak Eusko 
Ikaskuntzaren barruan; 
ordutik aurrera, berriz, 
kargu horiek izendatu 
eta gero, akademia, 

Sorrera eta lehen pausoak ■

Martin Landerretxe

Julian Elortza

El Pueblo Vasco 
egunkariaren 1919ko 
urriaren 6ko azala.
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Eusko Ikaskuntzako idaz-
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Ordura arte autonomia 
osoz lan egin zuen hiz-
kuntza sailak Eusko 
Ikaskuntzaren barruan; 
ordutik aurrera, berriz, 
kargu horiek izendatu 
eta gero, akademia, 

El Pueblo Vasco
egunkariaren 1919ko 
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Eusko Ikaskuntzaren babesetik irtenda —haren “alaba” izateari utzita, Eus-
kera agerkariko kronika idatzi zuenaren arabera—, guztiz beregain bihurtu 
zen, juridikoki zein praktikan, eta batzorde bat sortu zen bi erakundeen 
arteko harremanek nolakoak izan behar zuten aztertzeko . Bidean lagun-
tzaile eta gogaide fi del eta eraginkorren laguntza eskuratuta, gauzatua zuen 
azkenean Azkuek aspaldiko ametsa .

Lan stricto sensu akademikoei ekin aurretik, beste hainbat erabaki ere 
hartu zituzten akademiako kideek 1919ko azken hilabeteetan . Urriaren 
7ko bilkuran hartutako beste erabakietako bat egoitza nagusia Bilbon fi n-
katzea izan zen, Eleizaldek hala proposatuta, hiri horrek euskararen eta 
euskal kulturaren adierazpenei emandako bultzada eskertzeko . Hasieran, 
Indautxuko Udal Eskolak utzitako gela batzuetan izan zuen egoitza aka-
demiak, Abandoko Manuel Allende kalean; Bilboko Udalaren baimenez 
Euskaltzaindiak hainbat urtez euskara eskolak emateko ere erabili zituen 
gela haiek . Aurrerago, urte berean, Erribera kaleko 6 . zenbakira aldatu zen 
akademia, eta hantxe izan zuen egoitza 60 urtez, 1919tik 1979ra arte . Eus-
kaltzaindiaren Erribera kaleko bulegoak Bizkaiko Aldundiko buru batek 

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 

Ezkerrean: Erribera kaleko egoitza. 
Eskuinean: Euskaltzaindiaren egoitza 

Plaza Barrian.

Euskaltzaindiaren zenbait sortzaile, 
akademiaren hasierako bilera batean, 
Gipuzkoako Aldundiaren Jauregian.
Ezkerretik eskuinera: Pierre Broussain, 
Luis Eleizalde, Jose Agerre, Resurreccion 
Maria Azkue, Julio Urkixo, Pierre 
Lhande eta Txomin Agirre.
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utzi zizkion Euskaltzaindiari alokairuan, mesede bat egiteko, akademiak ez 
zuelako egoitza hoberik eskuratzeko laguntzarik jasotzen . Bulego txiki eta 
ilunak ziren, eta alferrikako ahalegin handiak egin zituzten euskaltzainek 
egoitza egokiagoa eta ganorazkoagoa izateko . 1979tik 1984ra arte Arbieto 
kalean egon zen egoitza; Elkano kalean gero, 1984tik 1991ra arte; eta 
1991tik gaur arte, Plaza Barrian . Bilbon beti, baina batzarrak Euskal Herri 
osoko edozein herri eta hiritan egiteko aukera zabalik utzita, inoiz galdu 
ez den ohitura .

Azkuek, Olabidek eta Eleizaldek barne-araudia idazteko osatutako 
batzordea bildu zen 1919ko urriaren 19an, Bilbon . Urriaren 26an, Azkue 
mahaiburu zela eta, beste ezein erakunderen ordezkaririk gabe, euskal-
tzainak soilik bilduta —euskaltzain izendatutako guztiak Agerre salbu—, 
lehen bilera arrunta egin zuen Euskaltzaindiak, Donostian, Gipuzkoako 
Aldundiaren Jauregian . Bilera hartan, barne-araudi proposamena aur-
kezteaz gain —onarpena gerorako utzita—, hiru deduzko edo ohorezko 
euskaltzain izendatu ziren —Hugo Schuchardt hizkuntzalari austriarra, 
Julien Vinson hizkuntzalari frantsesa eta Christianus Cornelius Uhlenbeck 
hizkuntzalari herbeheretarra—, eta 44 euskaltzain urgazle, kanpoko zein 
barruko . Kanpokoen artean, Edward Spencer Dodgson, Th eodor Linsch-
mann, Hermann Urtel, Heinrich Winkler eta Ramón Menéndez Pidal 
zeuden, besteak beste .

Atzerriko hizkuntzalari horien euskaltzain izendapenak euska-
rak Europa osoko hizkuntzalarien artean piztutako interesaren ondo-
rio eta froga dira . Euskarari eta euskal literaturari buruzko azterketa 
ugari egin eta argitalpen ugari plazaratu zituzten atzerriko hizkuntzalari 
horiek, hizkuntzalaritzaren ikuspegitik euskararen azterketa interes han-
dikotzat jotzen zutelako . Euskarak erro indoeuroparrik ez izateak eragin 
zuen, neurri handi batean, interes hori, hots, euskarak inguruan antzeko-
rik edo ahaiderik ez izateak . Adierazgarriak dira, alde horretatik, Ramón 
Menéndez Pidalek Bilbon 1921ean egindako hitzaldi batean euskarari 
buruz esandako hitz hauek (Estatuko Aldizkari Ofi ziala BOE-A-1976-
6397 dokumentua): “Tenéis la fortuna de que vuestro pueblo sea depositario 
de la reliquia más venerable de la antigüedad hispana. Otras tendrán más 
vector artístico, serán más admiradas y codiciadas universalmente, pero no 
hay otra que tenga la importancia de esta lengua, sin cuyo estudio profundo 
jamás podrán ser revelados del todo los fundamentos y los primitivos derroteros 
de la civilización peninsular, ni podrá ésta ser esencialmente comprendida”. 
(“Zuen herria hispaniar antzinatearen erlikia ohoragarrienetako baten gor-
detzaile izateko zoria daukazue . Beste batzuek alderdi artistiko nabarme-
nagoa izango dute, miretsiagoak eta gutiziatuagoak izango dira mundu 
osoan, baina ez dago hizkuntza hau bezain garrantzitsurik, hizkuntza hau 
ikertu gabe inoiz ezin izango baitira azaleratu Penintsulako zibilizazioaren 
norabideak, ez eta zibilizazio horren funtsa ulertu ere”) .

Sorrera eta lehen pausoak ■

Hugo Schuchardt

Julien Vinson
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1920ko urtarrilaren 7 eta 8an Donostian egindako bileretan erabaki 
zen akademiaren izena Euskaltzaindia izango zela, eta akademiako kideak, 
euskaltzain; aurretik, hizkuntzari euskera deitzea erabaki zen . Horrez gain, 
sistema ortografi ko osoa edo “abezea” onartu zuten akademiako kideek, 
bi alde nagusiren arteko negoziazioen ondoren: jeltzaleak euzk- forma-
ren aldekoak ziren, baina eusk- erabiltzea onartu zuten; trukean, Azkuek 
x grafi a onartu zuen, ŝ grafi aren aldekoagoa izan arren, eta baita ŕ, l- , d-  
eta t-  gandordunak ere . Ez zen eztabaidarik izan h grafi aren inguruan; 
inork zalantzan jarri gabe onartu zen sistema ortografi ko osoko parte gisa . 
Liburu honetan aurrerago aztertuko diren 1968ko polemiketan, h grafi a 
erabiltzearen aurka zeuden batzuek ukatu egin zuten hori hala izan zela . 
Horrez gain, Ekin eta Yaŕai hartu zuen Euskaltzaindiak lelotzat, eta lelo 
hori aurrean duen haritz gurutzeduna ikur gisa .

Historia ofi zialak dio Antonio Gezalak diseinatu zuela ikur hori, 
Amantzi Uriolabeitiak egindako proposamen bati jarraituz, eta haritzak 
Gernikako Arbola irudikatzen duela . Jose Maria Satrustegik, ordea, dio 
(2000: 312) Juan Iturralde y Suit arkitektoak 1878an Iruñeko Asociación 
Éuskara-Nafarroako Euskarazko Elkargoa elkarte foruzalearentzat diseina-
tutako bera dela Euskaltzaindiaren ikurra; Arturo Campion elkarte horren 
sortzaileetako bat izan zen eta oso gustukoa zuen Iturralde y Suit adiski-
deak diseinatutako irudia .

Horrez gain, bost batzorde ere eratu ziren 1920an: Ikersail- a, Yauŕsail- a 
(Jagon), Iztegisail- a, Sariketasail- a eta Lurrizenbatzail- ea (Onomastika) .

Aurreko urtean izendatutako hamabi kideetatik lau ordezkatu behar 
izan zituen Euskaltzaindiak 1920an: Jean-Blaise Adema, gaixorik egon 
ondoren, kargua ez onartzea erabaki zuelako; Jose Agerre, lanak kanpoan 
bizitzera behartu zuelako; Txomin Agirre eta ni, Pierre Broussain… hil 
egin ginelako . Martin Landerretxe, Miguel Olasagarre Damaso Intza, 
Sebero Altube eta Georges Lacombe izendatu zituzten euskaltzain oso gure 
ordez .

Resurreccion Maria Azkuek akademiako buru izendatu ostean 
esandako lehen hitzak (1919)

“Esker’ ak lagun maiteak, aulki onetan eserarazi nauzutelako. Ziri ta sari 
dedala uste det zuen autatze au: ziri, aur’ erantzean orainarte baino ere 
gogor’ ago lan egin dezadan; sari, lan egin ditudanen ezaugar’ itzat. Gure egi-
pidea (programa) beste bi itz auetan sar edodaiteke: emeki ta gizonez. Emeki, 
biguñ, astiro; baina ez emakume bezela, gizonai dagokitenez baizik. Gure 
lanetan beaztopoa, eragozpen ta buruauste, zirikada ta nayezak maiz izango 
ditugu enura gabe. Iraunkor ta gogotsu bagera, azken on batera elduko dira 
gure lanak.

Iturria: Euskera I, 1920: 51.

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 

Ramón Menéndez Pidal

Christianus Cornelius Uhlenbeck
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Euskaltzaindiak onartutako euskal sistema ortografiko osoa (1919)

Beraz, Euskaltzaindia’k beretzakotu duan euskal abezea auxe da:

a, e, i, o, u, ü

a, e, i, o, u, ü (Sudur’ -aboskientzat, euskalkiren baten bear’  balira, izki orien 
gaiñean mar’ a txikibat jar’ i).

b, d, d
-
 , f, g, h, j, k, l, l

- 
, m, n, ñ, p, r, r’ , s, x, t, t- , ts, tx, tz, y, z.

Euskaltzaindian erdaraz

—Damaso Intzak deskribatu zuen moduan (1968: 271-273), Euskaltzain-
diaren hastapeneko bilera haietan Azkue esertzen zen mahaiaren erdian 
—azaldu du Broussain-E19k—, eskuinean Urkixo eta Eleizalde zituela; 
ezkerrean, berriz, Campion. Azkuek ez zuen ia inoiz huts egiten, eta bera 
izaten zen bilerari hasiera ematen ziona, “Jaunak, ordua dugu” esanez; 
ondoren, bakoitza zegokion lekuan eseritakoan, honako hau esaten zuen: 
“Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean as dezagun batzar 
au, edo batzarraldi au”.

—Baina gero, bileran, erdaraz mintzatzen zineten, ezta? —galdetu 
dio ikasleen arteko beste mutil gazte batek.

—Ezin dut hori ukatu, jakina, hala da —erantzun dio androideak—, 
gaur egungo ikuspegitik begiratuta, etsigarria badirudi ere, lotsagarria 
ez esateagatik. Bai, hala da, gaztelaniaz aritzen ginen barra-barra Eus-
kaltzaindiaren lehen bilera haietan. Euskaltzain izateko, ezinbestekoa 
zen Euskal Herrian jaio izana eta euskaraz jakitea, baina Urkixok, Olabi-
dek eta Campionek oso nekez egiten zizuten euskaraz. Haiek idatzitako 
eta jasotako gutunak aztertzen badituzu, aise jabetuko zara gaztelaniaz 
idazten zutela ia dena eta ia beti. Gainera, ez genuen adostua gure artean 
zer euskara erabili, eta azkenean gaztelania nagusitzen zen gure arteko 
jardunean. Eleizaldek eta Azkuek sinatutako testu batean zehatz aipa-
tua dator aitzakia hori, kasu horretan idazki bati aplikatua: “Idazki hau 
erderaz bidaltzen zaitzu, Batzaŕ aunek ez dualako oraindaño yaŕaituko 
duan idazkerarik erabaki. Baŕkatu, aŕen” (Euskera 1, 1920: 57).

—Euskaraz mintzatzeko eta idazteko gai ez baziren, nolatan hautatu 
zenituzten Urkixo, Olabide eta Campion akademiako kide? —galdetu 
dio mutilak.

—Ospe handiko erudituak ziren eta haien babesa eta haien itzala 
funtsezkoak ziren akademiaren asmoa gauzatzeko, akademiak sinesgarri-
tasuna eta erakundeetako arduradunen konfiantza irabazteko. Gainera, 
akademiaren eratze prozesua aurreratu ahala, euskaraz ondo moldatzen 
ez ziren euskaltzain horiek akademiaren lanetatik baztertzen joan ziren, 
gainerako euskaltzainek hala eskatuta neurri batean, eta hortik aurrera 
euskara hasi zen gaztelaniaren lekua bereganatzen gure bileretan eta 

euskaltzaindian erdaraz ■ 
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barne komunikazioetan. Akademia sortzeko eta abian jartzeko ordaindu 
beharreko zergetako bat zen, hasieran, gure bileretan erdaraz aritu beha-
rra. Horregatik esan nion behin honako hau Azkueri (1919.04.24ko 
gutuna, in Charritton, 1986: 317-319): “Esperons que la prochaine géné-
ration ne verra pas ce phénomène paradoxal de Basques traitant de la 
langue basque dans une langue latine” (“Espero izatekoa da hurrengo 
belaunaldiak ez duela ikusiko fenomeno paradoxiko hau, euskaldunak 
euskarari buruz hizkuntza latino batean hitz egiten”).

—Eta hori bera frantsesez esatea ez al da paradoxikoa? —galdetu 
dio orduan lehengo mutil berak.

—Lehen esan dugun bezala, Frantzia gerran zen, eta horren ondo-
rioz gutunek zentsura militarra pasatu behar izaten zuten. Euskaraz ida-
tzitako gutunen kasuan, horrek atzerapen ikaragarriak eragiten zituen, 
eta horregatik idazten nizkion gutunak frantsesez Azkueri aldi hartan. 
Garai bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta batez ere bere ajeak eta zailta-
sunak, eta oso bidegabea izan daiteke giza jokabideak beste garai baten 
ikuspegitik epaitzea.

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 
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Euskaltzaindiaren batzordeak eta 
arduradunak (1920).
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Sabindarrak erasoan berriro

Euskaltzain osoek 1919an, urriaren 26ko batzar orokorrean, ohorezko 
euskaltzain eta euskaltzain urgazle izateko aukeratutakoen artean, jasotako 
proposamenari lauk eman zioten ezezkoa: Patrizio Antonio Orkaiztegik 
ohorezko euskaltzain izateari uko egin zion, eskaintzarengatik eskerrak 
emanez, bere burua zahartuegia ikusten zuelako kargu horretarako, eta 
modu berean eta arrazoi berarengatik uko egin zion euskaltzain urgazle 
izateari Pedro Miguel Urruzunok ere . Georges Lacombek, berriz, hasieran 
uko egin zion euskaltzain urgazle izateari, euskaltzain oso izateko meri-
tuak zituela uste zuelako . Meritu horiek ukatu gabe, Azkuek ez zion ondo 
irizten Lacombe euskaltzain oso izendatzeari, Euskal Herritik kanpo bizi 
zelako eta maiz huts egingo zuelako bileretan . Baina, aurrerago ere ikusi 
den moduan, Broussainen heriotzak Lacombe euskaltzain oso izendatzera 
behartu zuen Euskaltzaindia 1920ko ekainean . Nolanahi ere, Euskaltzain-
diak jasotako ukorik gogorrena eta akademiarekiko kritikoena, dudarik 
gabe, Kirikiñorena izan zen .

1919ko irailaren 29an Euzkadi egunkari jeltzalean argitaratutako arti-
kulu batean, Kirikiñok aldez aurreko uko argia egin zion sortze bidean zen 
akademiak eman zitzakeen arauak errespetatzeari, ez ziolako hari inolako 
autoritaterik onartzen, eta ohartarazi zuen ez zela bakarra jarrera horre-
tan, ezta hurrik eman ere . Beste jeltzale batek erantzun zion, Luis Elei-
zaldek, banaka nork bere erara idatzi beharrean, denek batasun baterantz 
jotzea euskararentzat “aurrerakuntza” handia izango zela esanez . Baina ez 
zuen konbentzitu, eta Kirikiñok Euskaltzaindiaren aurkako iritzi-emaile 
nabarmenena izaten jarraitu zuen ondorengo hilabeteetan eta urteetan . Eta 
horretan, berak artikuluan ohartarazi bezala, ez zegoen bakarrik, sabindar 
asko baitzituen gogaide eta babesle . 1919ko urriaren 18an, Euskaltzain-
dia sortu berria zela, Euzkadi egunkariak erabaki zuen euskarazko ataleko 
artikulu guztiak sabindar grafi az argitaratzea . Ez dago frogatzerik, baina 
pentsatzekoa da Kirikiñok izan zuela eraginik erabaki horretan, sabin-
dar grafi aren aldeko hautua egitea akademiak ezar zitzakeen arauei aurre 
hartzeko eta haiei uko egiteko modu bat baitzen azken batean . Prentsako 
euskarazko artikuluen irakurleen artean irakurrienetakoa zen Kirikiño eta 
horrek indarra ematen zion haren iritziari .

Gipuzkoan eta Nafarroan ere izan zen ahots kritikorik akademiak 
ezarri nahi zuen batasun bidearekiko: besteak beste, Domingo San Sebas-
tian Txadon-Zaya Astigarragako sakristaua, Jose Zinkunegi mediku aber-
tzale eta euskaltzain urgazle gipuzkoarra eta Pablo Fermin Irigarai Larreko 
idazle eta euskaltzain urgazle nafarra; azken hori jakintza akademikorik 
gabeko hiztun zaharrei lehentasuna emango liekeen akademia baten alde 
zegoen .

Baina horien guztien aurkakotasuna oso apala zen Kirikiñok agertu-
takoaren aldean . Euzkadi egunkarian argitaratzen zituen zutabeak aurka-
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kotasun grinatsu baten adierazpenak ziren askotan . Zutabe horien bidez 
Euskaltzaindiaren aurkako bere iritzia zabaldu zuen, eta oihartzun handia 
lortu zuen, batez ere Arana Goiriren jarraitzaileen artean . Bere artikulu 
askotan, Kirikiñok askatasun pertsonalaren defentsa eginez arrazoitu zuen 
zergatik egiten zion uko, aldez aurretik, akademiak bultzatuko zuen ere-
duari, baina sabindar eredu garbizalearen aldezle eta jarraitzaile fidel eta 
sutsua izan zen beti .

Kirikiñok euskaltzain urgazle izateko proposamenari emandako 
erantzuna (1919)

“Nik eztot biar (ta abertzale geyenak bez) Euzkeltzaindi’rik, nik eztot izan 
biar eltzain ez eltzain-lagun, ez ezer, euzkerean aldez su-ta-gar orain arte 
lez egiteko; ta nik azke izan gura dot, neure adimenak eta neure guramenak 
iguin daben gauzarik iruntzi biarrean aurkitu enaiten.

Iturria: Kintana Goiriena, 2008: 554.

Mendekotasunik gabeko babesa

—Ez gintuzten ezustean harrapatu Kirikiñoren eta sabindar goto-
rren erasoek, aspaldidanik ezagutzen baikenuen haien iritzia —azaldu 
die Broussain-E19k Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan dituen ikas-
leei—. Gaztigatua nion Azkueri, euskaltzainburu izendatu zutenean 
(1918.10.08ko gutuna, in Charritton, 1986: 323-324): “Vous serez, vous 
particulièrement eta l’academie aussi, vilement ataqués” (“Zeuri egingo 
dizute, zeuri partikularki eta baita Akademiari ere, doilorki eraso”). 
Kirikiñoren artikuluak irakurtzen genituen, jakina, baina ez genion 
zuzenean erantzuten. Jeltzaleen artean asko ziren akademia onartzen 
zutenak, besteak beste ospe handiko jeltzaleak zeudelako akademian, 
Eleizalde guztien buru, eta horrek babes eta zilegitasun handia ematen 
zion akademiari. Hobe zen babes horri ganoraz eustea indarrak Kirikiño 
geureganatzeko ahalegin antzuetan xahutzea baino.

—Akademiaren aldeko eta aurkako jeltzaleak aipatu dituzu —esan 
dio hirurogeitaka urteko arraza beltzeko gizon kaskazuri batek androi-
deari—. Baina zer iritzi zuten akademiaz gainerako alderdiek?

—Zer iritzi zuten, diozu? Ba al zuten ba iritzirik? Ba al genuen ba 
interesik haientzat? Arestian esan dizudan bezala, 1919ko irailaren 21ean 
hautatu genituen falta ziren akademiako kideak, hamabi laguneko taldea 
osatu arte. Bada, biharamunean eta hurrengo egunetan Euzkadi egun-
kari jeltzalea izan zen gaiari arreta eman eta albistea lehen orrialdean 
argitaratu zuen bakarra. La Gaceta del Norte egunkari katoliko-kontser-
badoreak berria labur eta komentariorik gabe aipatu zuen, eta El Liberal 
egunkari errepublikano-sozialistak ezta hori ere: ezer ez. Akademiak jel-

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 
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tzaleen onarpena behar zuen, baina jeltzaleen mendeko izan gabe, hori 
izan zen gure burubidea hasieratik. Politikari ez abertzaleak joko-zelaitik 
kanpo zeuden, euskararen inguruko haien interesa hutsaren hurrengoa 
zelako. Ipar Euskal Herrian ere gisakoa zen egoera, bistan da, edo are 
okerragoa.

—Mende bat pasatu eta gero, aldatuta dago hori, baina ez behar 
adina, nire ustez —komentatu du gurpil-aulki motordunean eseritako 
gorputz txikiko eta adin ertaineko emakume batek.

—Barkatuko didazu, baina horretaz ez dut ezer esango —erantzun 
dio Broussain-E19k—. Ez nago horretaz hitz egiteko programatuta, hori 
gaurko kontua baita, ez ni bizi izan nintzen garaikoa.

Isilune bat egin du. Beste galderarik edo komentariorik ez dagoela 
ikusirik, hitza hartu du berriro.

—Eta hau esanik, agur esan behar dizuet, lagunok. 1920an hil nin-
tzenez, beste bati eman behar diot kontakizunaren erreleboa. Oleaga-E19 
izango duzue aurrerantzean, nire ordez, azalpenak ematen, Nazario Oleaga 
euskaltzaina (Bilbo, 1884-1961) irudikatzen duen androidea, 1919an eus-
kaltzain urgazle izendatua; Nazario Oleagak Azkueren ondo- ondoan 
egin zuen lan urte askoan. Ez zuten euskaltzain oso izendatu 1941era 
arte, baina akademi-
 aren lehendabiziko 
egunetik izan zen 
urgazle, eta ni hil 
ondorengo urteetan 
Euskaltzaindian ger-
tatutakoaren lekuko 
zuzen eta pribilegia-
tua izan zen.

mendekotasunik gabeko babesa ■
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Euskaltzaindiaren lehen estatutuetako 6. puntua (1919)

“Ekingo du euskalgi oroen odolez azita euskal-eredu bat gertutze, itzez, 
itz-yoskeraz ta idazkeraz albait erabatetsuena, euskaldun guziak idatz- 
irakurketan erabiltzekoa.


Trabajará  preferentemente en la formació n de un lenguaje literario unifi cado 
en lé xico, sintaxis y grafía, que, nutrié ndose de la savia de todos los dialec-
tos, nos permita disfrutar de una lengua literaria comú n.

Lanean hasita

Euskaltzaindiak 1920ko urtarrilean onartutako sistema ortografi koa ara-
zorik gabe eman zuten ontzat, beren euskarazko jardunerako, Arabako, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek . Baina, sabindar moldeetatik oso ger-
tukoa izan arren, sistema horren aurka agertu ziren sabindar muturrekoe-
nak . Argi zegoen ez zeudela amore emateko, eta batasun bideetan gehiago 
sakondu ahala haien haserrea are handiagoa izango zela . Hori aintzat har-
tuta, eta sabindarrek Bizkaian zuten indarraz jabetuta, Azkuek, zuhur joka-
tzea hobetsi eta frenoa ezarri zien akademiaren araudiko 6 . puntuan jasota 
zegoen hizkuntza batzeko asmoari . Halaxe aitortu zion Broussaini 1920ko 
martxoan idatzitako gutun batean (1920 .03 .02ko gutuna, in Charritton, 
1986, 160): “Nik goiztŝo deritzayot langue unifi ée ortaz gure lanak asteari . 
Bizkaiko bolchevique abertzale onen bildurrez obe dala uste dot geroxeago-
rako uztea” . Horregatik eta estutasun ekonomikoengatik, Euskaltzaindiak 
ezin izan zien bere asmoei bete-betean heldu, baina ez zen geldirik ere 
egon . Hona hemen Euskaltzaindiak lehen urteetan egindako lan batzuk:

1) Iker sailean
a) Erakundearen agiri ofi zialez gain, hizkuntzalaritzari eta fi lologiari 

buruzko ikerlan ugari argitaratu ziren Euskaltzaindiak 1920an sortu-
tako agerkari berrian, Euskera izenekoan . Damaso Intza, Sebero Al tube 
eta Juan Bautista Eguzkitza zeuden, besteak beste, egileen artean . Eus-
kaltzaindiaren agerkari ofi zial edo buletina izan da geroztik Euskera .

b) Campionek eta Broussainek “Informe a la Academia de la Lengua 
Vasca sobre unifi cación del euskera” txostena aurkeztu zuten 1920an, 
Euskaltzaindiak enkargatuta . Gaiari buruz iritziak biltzeko asmoz, 
biltzarrak, inkestak eta galdeketak antolatu zituen akademiak, eta 
gaia monografi koki landu zuten euskaltzainek egun osoz, 1920ko 
abenduaren 29an, Campionek eta Broussainek aurkeztutako txos-
tena oinarritzat hartuta . Txostenak proposatu zuen gipuzkera eta 
lapurtera izatea hizkera literario batuaren oinarri, baina inkestetan 
eta galdeketan jasotako erantzunen heterogeneotasunak pentsarazi 
zien euskaltzainei goizegi zela batasuna ezartzeko, eta Euskaltzain-

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 
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diaren arauak akademiaren beraren testuetan aplikatzearekin kon-
formatu ziren, horien zabalkundea garai egokiagoetarako utzita .

c) Hainbat euskaltzainekin elkarlanean —Gerhard Bähr, Odon Apraiz 
eta Nikolas Ormaetxea Orixe beste batzuen artean—, Azkuek Erizki-
zundi Irukoitza zeritzona jarri zuen abian, Euskal Herri osoan heda-
tutako euskarazko fonetikari, morfologiari eta lexikoari buruzko 
inkesta zabala . Inkesta horretarako prestatu zen galdetegiari 1921eko 
ekainaren 27ko dataz idatzi zion hitzaurrean, Azkuek adierazi zuen 
urte batzuen buruan inkesta amaitua zelarik, hartan jasotako infor-
mazioa balio handikoa izango zela Euskaltzaindiak erabakiak har-
tzeko . Inkestaren emaitza ia guztiak 1925 eta 1928 artean argitaratu 
ziren Euskera agerkarian, baina nahiko modu nahasian eta zehazta-
sun handirik gabe . Gero, gainera, 36ko gerran, erantzun-liburuxka 
batzuk galdu egin ziren . Kontserbatutako datu guztien bilketa landu 
eta ordenatua apailatu zuen Ana Maria Echaide Itartek hamarkada 
batzuk geroago, Erizkizundi Irukoitza. Triple Cuestionario. Triple 
Questionaire liburuan (Euskaltzaindia, 1984) . “Lan hau euskal atla-
saren hasikintzat ere jo liteke”, Iñaki Caminok dioenez, “baina atlasa 
izateko galdetegi urria zerabilen eta galderen norabidea ere ez zen 
atlas baten ohiko estandarra, Europako orduko hizkuntza-atlasak 
beste zerbait ziren” (2018: 708) .

d) Diccionario Español-Vasco zeritzona prestatzeko lanei ekin zien Euskal-
tzaindiak, Azkuek mendearen hasieran (1905-1906) argitaratua zuen 
Diccionario Vasco-Español-Francés / Dictionnaire Basque-Espagnol- 
Français hiztegiaren jarraipen moduan . 1926an urteko 3 .000 peze-
tako diru partida esleitu zitzaion hiztegiari, eta hurrengo urtean 
Orixek hartu zuen hiztegi berria bideratzeko ardura nagusia, horreta-
rako batzorde berezi bat eratuta . Batzordeko kideak ez ezik, batzorde-
tik kanpoko euskaltzainak ere aritu ziren hiztegirako lanetan .

e) Morfología vasca lan erraldoia argitaratu zuen Azkuek 1925ean . 
Dokumentazio ugari bildu zuen lan horretan, eta, argitara eman 
aurretik, gainerako euskaltzainen ekarpenei esker doitu, zuzendu eta 
hobetu zuen .

f ) Erderismos argitaratu zuen Sebero Altubek, 1929an Euskera aldizka-
rian eta 1930ean liburu gisa .

g) Gipuzkera osotua argitaratu zuen Azkuek 1935ean, euskara estanda-
rrerako proposamen bat Bittor Garitaonaindiak urte batzuk lehenago 
egindako proposamen batean oinarritua . Estandar horren oinarri 
nagusia gipuzkera izatea proposatu zuen, euskalki hori geografi koki 
erdigunean kokatuta dagoelako, baina beste euskalki batzuetako 
ekarpenekin aberastua .

2) Jagon sailean
a) Euskaltzaindiak linguistika bekak eman zizkien Odon Apraizi eta 

Polikarpo Iraizotzi, Frantzian eta Alemanian ikasteko . Gerhard 

Odon Apraiz

Nikolas Ormaetxea Orixe
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Bährrek ere jaso zuen beka . Dena den, 1920ko beken politikak ez 
zuen jarraipenik izan, zailtasun ekonomikoen ondorioz .

b) Eleizalde eta Schuchardt literatura sariak sortu zituen Euskaltzain-
diak, haiek hil eta gero gogoratu eta omentzeko .

c) Azkue Eliza Katolikoko eta administrazio zibileko zen hezkuntza 
erakundeetako arduradunekin bildu zen, arlo horietan euskarak leku 
handiagoa izan zezan eskatzeko, idazkiak euskaraz argitaratuz, eki-
taldietan euskara erabiltzea sustatuz eta abar . Orduko aita santua ere 
bisitatu zuen —Benedikto XV .a—, 1921ean, euskara sustatzeko lan 
horretan .

d) Euskarazko egunkari bat sortzeko proiektuan ere parte hartu zuen 
Azkuek —Urumea egitasmoa zeritzonean—, 1920ko hamarkada-
ren hasieran . Euskararen batasunerako, “gipuzkera osotua” iruditzen 
zitzaion aukerarik egokiena, eta egunkari hura hautu hori prakti-
kan jartzeko aukera egokia izan zitekeela uste zuen . Egunkariaren 
proiektuak porrot egin zuenean, talde bat antolatu zuen akademiak 
erdarazko prentsako euskarazko ataletan idazlanak argitaratzeko . 
Lekuona, Eguzkitza, Intza eta Olabide izan ziren talde horretako 
kide hasieran .

e) Espainiako Ministerio de Instrucción Pública zeritzonari (Hezkun-
tza Publikoko Ministerioa) euskara eskoletan sartzeko eskaria egin 
zion Euskaltzaindiak . Horrez gain, ikastetxeetan erabiltzeko testuak 
sortzeko dirulaguntzak eman zituen, eta Iruñeko irakasle-eskolan 
euskara katedra bat jarri zuen abian .

f ) Euskalegunak antolatu zituen Euskaltzaindiak, Durangon 1921ean 
eta Donezteben 1923an . Hainbat gairi buruzko euskarazko hitzaldiak 
egin ziren . Orixe, Juan Bautista Eguzkitza, Jose Migel Barandiaran, 
Georges Lacombe eta Telesforo Aranzadi izan ziren hizlari, besteak 
beste, Durangon; Donezteben, berriz, Juan Bautista Eguzkitza, Julia 
Fernández Zabaleta, Katalina Eleizegi, Jesusa Telletxea, Justo Mari 
Mokoroa, Pablo Fermin Irigarai Larreko, Damaso Intza eta Ramon 
Intzagarai izan ziren hizlarien artean, eta Tene Mujikak idatzitako 
hitzaldi bat irakurri zuen Joakina Mugirok . Hitzaldiez gain, Zube-
roako dantzarien, Bergarako antzerkilarien eta Durangoko kantarien 
emanaldiak egin ziren Durangon, pilota partidak eta ganadu azoka 
ere bai; Doneztebeko jaialdia antzekoa izan zen eta hartan bertsola-
riak ere aritu ziren . Aurreko mendeko euskal lore-jokoen gisako eki-
taldiak izan ziren, baina izaera lokalagoa zuten eta herritarren artean 
euskarari presentzia ematera bideratuta zeuden batik bat . Durango 
eta Doneztebeko euskalegunetako hitzaldietako asko liburu banatan 
jasota argitaratu zituzten .

g) Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek eratutako auzo-eskola sareen 
proiektuan ere lagundu zuen Euskaltzaindiak, 1919tik 1936ko gerra 
hasi arte, batez ere Bizkaian, Luis Eleizalde eta Juan Bautista Eguzki-
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tzaren bidez . Auzo txikietan eskolak indartu zituen proiektu horrek 
eta auzo-eskola askotan euskarak presentzia handia izan zuen, eta 
irakasle euskaltzale asko jarri zituen lanean, emakumeak horietako 
asko .

Euskaltzaindiaren aro honetako lanen errepasoa eginez, argi geratzen 
da Azkue izan zela akademiaren motor nagusia . Euskaltzain askotxo hil 
zen akademiaren lehen urteetan, eta horien artean Azkuek beti oso gertu 
izandako konfi antzazko bi laguntzaile zeuden, Broussain eta Eleizalde, 
1920 eta 1923an zenduak hurrenez hurren . Broussainen heriotzak, gai-
nera, herren utzi zuen, neurri batean, Ipar Euskal Herriaren presentzia 
akademian, haren ordez Georges Lacombe izendatu behar izan baitzuten, 
Parisen bizi zen arren .

Azkue ez zegoen, ordea, etsi-
tzeko . 1920az geroztik buru-bela-
rri ari zen lanean akademiarako, 
Bilboko Institutu Probintzialeko 
euskara katedrako lanetatik 
erretiroa hartuta, eta 1923an 
urteko 4 .000 pezetako soldata 
ezarri zioten, euskaltzainburu 
gisa . Kargu horretarako 
bozketetan, 1919an baino 
askoz alde handiagoz gai-
lendu zen 1921, 1923 eta 
1925ean .

Azkue ez zegoen, ordea, etsi-
az geroztik buru-bela-

rri ari zen lanean akademiarako, 
Bilboko Institutu Probintzialeko 
euskara katedrako lanetatik 
erretiroa hartuta, eta 1923an 

 pezetako soldata 
ezarri zioten, euskaltzainburu 
gisa . Kargu horretarako 

an baino 
askoz alde handiagoz gai-

1923 eta 

Lanean hasita ■

Katalina Eleizegi

Campion eta Broussainen txostenaren azala (1920).

Bizkaiko auzo-eskola baten kanpoaldeko idazkuna. Idazkun 
horietako euskarazko hitzak debekatu eta ezabatu egin 
zituzten urte batzuk geroago.
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Akademia dinamikoa eta garaikidea

Ikastaroko ikasleak ez daude orain Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, 
Bilbotik Donostiarako bidea egiten ari den Euskotren konpainiako tren 
baten bagoian baizik, eta azalpenak ematen ari zaiena ez da Broussain-E19, 
Oleaga-E19 baizik, Nazario Oleaga irudikatzen duen androide kaskazuri 
biboteduna, hau ere aspaldiko estiloan dotore jantzia, Broussain-E19 
bezala. Hark zeukanaren antzeko kapela hegal-zabala du buruan.

—Garai hartako argazki bakanek kontrakoa pentsatzera bultza 
badezakete ere, akademia bizi eta dinamikoa izan zen Euskaltzaindia 
sorrerako garai hartan —azaldu die Oleaga-E19k ikasleei—. Dina-
mismo horren alderdi garrantzitsu bat akademiak euskararen lurraldeei 
ematen zien arreta da. Nahiz eta Bilbon izan egoitza nagusia, hasieratik 
izan zuen akademiak, euskalki guztiak aintzat hartzeko bokazioaz gain, 
euskararen lurralde guztietan, Euskal Herriko zazpi lurralde historikoe-
tan, presentzia izatekoa, eta Bilbotik kanpo egin zituen bileretako asko. 
Hasierako batzarrak Bilbon eta Donostian egin zituzten, baina 1920ko 
ekainean Iruñean bildu ziren; eta 1921ean, Bilbon eta Donostian ez ezik, 

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 

Erizkizundi Irukoitza-ren galdeketa 
(1921).

Maketa onena**.indd   44 29/8/19   12:51:32



45

Elizondon, Lekarozen, Hazparnen eta Durangon ere egin zituzten batza-
rrak. Hazparneko batzarra martxoaren 7an eta 8an egin zuten, herriko 
etxean, eta amaieran hilerrira joan ziren euskaltzainak, Pierre Broussain 
zenaren alde otoitz egitera haren hilobiaren aurrean.

»Euskal Herrian barrena batetik bestera ibiltzeko joera hori hasie-
ratik gaur arte izan du Euskaltzaindiak. Azkuek, beste hainbat euskal-
tzainek bezala, trenean batetik bestera doan ibiltzeko baimen berezia 
zuen, José de Acillona Garai markesak emana, Ferrocarriles Vasconga-
dos konpainiaren Bizkaiko buruak, eta treneko ikuskatzaileek ezagutu 
egiten zituzten, maiz baitzebiltzan hara eta hona, bai akademiaren hilean 
behingo osoko bilkuretara joateko, bai bestelako zereginetarako.

»Horrez gain, ez da ahaztu behar Azkue, Labe Garaiak ezizena 
ezarri zioten erraldoi nekaezin hura —erraldoia, fi sikoki handia zelako 
baina batez ere langile nekaezina zelako—, beste arlo batzuetan ere lan 
asko egina izan arren —musikari, idazle, folklore arloko askotariko 
ondareen biltzaile…—, maila eta ospe handiko hizkuntzalaria zela, eta 
gertutik ezagutzen zuela bere garaian zientzia horretan Europan egiten 
zena. Parisko Elkarte Linguistikoko kide zen 1905az geroztik; bi urte 
eman zituen Tours hirian (Frantzia) Diccionario Vasco-Español-Francés / 
Dictionnaire Basque-Espagnol-Français hiztegia argitaratzeko lanetan; 
Hanburgora, Londresa eta Zurichera ere bidaiatu zuen, besteak beste, 
hizkuntzalaritzako zereginek hartaratuta; Errusiako Zientzia Akade-
miako kide izendatu zuten 1922an…

»Lan dinamiko eta garaikide hori guztia desadostasun eta gatazka 
ideologikoetatik harago egitea izan zen hasierako Euskaltzaindiaren 
lorpen handienetako bat, horretarako batzuetan zailak ziren oreka- 
ariketak egin behar izan baziren ere.

—Entzun, mesedez, zer esan zuen duela bi urte, 2017ko abendua-
ren 11n, El Correo egunkarian argitaratutako elkarrizketa batean (Pérez 
Miguel, 2017), gaur egungo euskaltzainburuak, Andres Urrutia jaunak 
—esan du, eskua altxatuta, trajez eta gorbataz jantzitako planta oneko 
gizon bibotedun batek bagoiko bere aulkitik—: “Hay que ser muy gene-
rosos y explícitos para que todo el mundo vea la academia como un lugar 
de encuentro donde no se olvida a nadie y la ideología se deja fuera. Difí-
cil vivifi car la lengua de otra manera” (“Oso eskuzabalak eta esplizituak 
izan behar dugu, denek ikus dezaten akademia inor ahaztuta uzten ez 
den eta ideologia kanpoan uzten den topaleku gisa. Nekez suspertuko 
dugu hizkuntza bestela”).

—Broussain-E19 bezala, ni ere ez nago gaurko kontuez hitz egiteko 
eta iritziak emateko programatuta, baina adierazpen horiek argi erakus-
ten dute gaur egungo euskaltzainburua akademiaren sorrerako euskal-
tzainburuaren eta haren gertuko laguntzaileon gogaide dela, gai horri 
dagokionez behinik behin. Eta beste euskaltzainburu batek, Luis Villa-
santek —euskaltzainburu izan baino lehen kasu honetan, 1962an, Onda-
rroan emandako hitzaldi batean— esandakoa ere bat dator horrekin 
guztiarekin: “Euskerea ezta politikea” (Euskera Vi, 1961: 371).

Resurreccion Maria Azkue

akademia dinamikoa eta garaikidea ■
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Jurgi Kintanaren hitzak Azkueri buruz (2008)

“Azkue, estatuek ezarritako mugei aurre egiten saiatzeaz gain, euskaltza-
leak zatitzen ziren hiru esparruak koordinatzen ere ahalegindu zen (sabindar 
gotorrak, Gipuzkoa-Nafarroako euskaltzale-jeltzaleak, eta Iparraldekoak). 
Emaitza nabarra izan zen. Azkenean, helburu nazional handietan baino 
(hezkuntza, prentsa, ofizialtasuna…), lan linguistiko eta folklorikoetan izan 
zuen arrakasta (kantu bilketa, hiztegia, gramatikagintza…). Baita Euskal-
tzaindiaren biziraupena bermatzean ere. ondorengo belaunaldiek halaxe 
oroitu dute, apaiz eruditu eta zientifiko “apolitiko” gisa. Baina Azkue, oroz 
gain, euskal nazio kulturala gura zuen intelektuala izan zen.

Iturria: Kintana Goiriena, 2008: 631.

Jean Etxepare errekrutatzeko saioa

Broussain 1920ko apirilaren 27an hil zen, eta urte bereko ekainaren 20an 
erabaki zuen Euskaltzaindiak, Iruñean egindako batzarrean, hark aka-
demian utzitako hutsunea Georges Lacombek beteko zuela . Baina bien 
arteko gutun batzuek argi erakusten dute Azkuek Jean Etxepare medi-
kua —Jean Etxepare Bidegorri— nahi izan zuela kargu horretarako . Are 
gehiago: Azkuek, Etxepareri euskaltzain oso izateko eskaintza egiteaz gain, 
nahi izan zuen hura —Alduden bizi baitzen mediku lana eginez— Bilbora 
aldatzea, aurretik Ramón Menéndez Pidal hizkuntzalari espainiarrarekin 
fonetika ikasketak egin eta gero . Bilbon mediku gisa lana aurkitzen ere 

lagunduko ziola agindu zion Azkuek 
Etxepareri, eta Madrilgo egonaldirako 
Menéndez Pidali laguntza eskatuko 
ziola . Etxeparek, ordea, ezezkoa eman 
zion, penaturik . “Ene lanpideak eta 
etchekoekilako eginbide askok josia 
naukate behingotz eskualde honi 
[Alduderi eta inguruari]”, adierazi 
zion argudio gisa gutun batean euskal-
tzainburuari (Altonaga, 2006: 149) .

Azkueri idatzitako gutunetan argi 
erakutsi zuen Etxeparek, azkenean 
ezezkoa emanagatik ere, proposa-
mena oso erakargarria zitzaiola . Ezez-
koa eman eta gero, Broussainen lekua 
Georges Lacombek hartuko zuela 
jakiteak “atsegin handia” eman zion, 
Azkueri 1920ko uztailaren 31n idatzi-
tako gutunean adierazi zionez . Gutun 
horren amaieran, Euskaltzaindiarekin 

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 

Jean Etxepare bere familia ugariarekin.
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harremanetan jarraitzeko asmoa agertu zuen, nahiz eta horretarako erosoa-
goa izango zitzaion egoitza nagusia Donostian izatea: “Nehoiz hurbilduko 
ahal naizenez itsas-hegitik, ez dakit . Donostian jarri izan bazinate bederen! 
Halere noizetik noizera agur bat egin gogo neikezue Bizkaiko choko hor-
tarat” (Altonaga, 2006: 152) .

Mirespen handia izan zioten elkarri Etxeparek eta Azkuek, laizismoaren 
eta ideia berrien aldezleak eta beti sotana beltza jantzita ibiltzen zen apaiz 
zorrotzak . Eskualduna aldizkarian 1920ko irailaren 10etik abenduaren 1era 
bitarte atalka argitaratutako artikulu batean, Euskalzainburu izenburupean 
(aurrerago Herriak argitaratua: Etxepare, 1965: 9), Etxeparek Azkue eta 
Euskaltzaindia goretsi zituen, eta hamar bat urte lehenago Bilbon Azkue 
bisitatu zueneko kontuak berritu . Hona hemen artikulu horretako pasarte 
batzuk: “Agur eta agur, elgarren berri galde, nik gero berehala ene mezua, 
eta jartzen gira adiskide zahar batzu bezala, biak, gure arbasoen mintzairan 
mintzo . Ene atsegina ! […] Zoratua egon nintzan ene lagunaren entzu-
ten . Aurkian nuen buru hoberenetarik bat, adimenduko dohainez gaindi, 
bihotzeko karrik sainduenaz bero . […] Zertaz erabili ginuen solas, orhoit 
niz atzo danikakoez bezala . Euskara garbirat nola itzul-araz jende xehea, 
bila ibili ginen biak . Ez ginuen ikusten bide bat baizik: egun guzietako 
bizipideari darraizkonez irakurgai batzuen egitea zuhurtziarekin neurtu eta 
zatituak, gozotasun berezi batekin lantuak halaber . […] Bilbaotik jin nin-
tzan gibelerat egun hartan berean, elektrik-hari ezin hautsizko bat bezala 
loturik jarraikitzen zitzautala urrundu arau” .

Euskaltzaindiaren sorreraz eta haren lanaz mintzo da artikulu horre-
tan, aurrerago, Etxepare, akademiaren lana goraki goretsiz eta lan horrek 
laguntza premia duela gogora ekarriz . “Zer da eskas Euskal-herrian?”, 
galdetzen du Etxeparek, eta berak ematen du erantzuna, frantsesez: “une 
bourgeoisie vraiment basque” (“burgesia zinez euskalduna”) (1965: 12) . 
Akademiaren egoitza nagusiak, Bilbon egon beharrean, “Donostian berean 
edo hiri hunen inguruan, ahalaz” egon beharko zukeela ere adierazi zuen 
Etxeparek lan horretan (1965: 13), “Euskal-herriaren erditsuan”, Bilbo 
“urrun” delako, “bazterregi, zokoan” . Azkuek Etxepare Euskaltzaindiaren 
zereginetarako errekrutatu nahi izanak argi erakusten du euskaltzainbu-
ruak ez ziela joera ideologiko edo erlijiosoei begiratzen akademiarako lan 
egiten zuen jendea bilatzean, ikuspegi horretatik begiratuta pertsona irekia 
eta aurreiritzirik gabekoa zela . Etxeparek Buruchkak artikulu bilduma 
zuen argitaratua 1910ean, baina liburuaren aleak gorde egin behar izan 
zituen, plazaratu gabe, bi artikuluk eragin zituzten kontrako erreakzioen-
gatik: ezkontzaz kanpoko amodioaz zen bata, irakaskuntza laikoaz bestea . 
Zientziaren aldezle eta erlijioaren ikuspegi itxienen aurkari agertu zen beti 
Etxepare . Horrek ez zion eragotzi Azkueri euskaltzain oso izateko eskain-
tza egitea, eta, gainera, eskaintza horrekin batera ahalegin berezi bat egi-
teko prest egotea, Menéndez Pidali laguntza eskatuz Etxepareri Madrilen 
babesa eman ziezaion .

Jean Etxepare Bidegorri

Jean etxepare errekrutatzeko saioa ■
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Azkueren gutuna Jean Etxepareri (1920)

r. M. Azkue Euskaltzainburuak J. Etchepare euskaltzain urgazle zaitun orri

Eskumuñak dizkitzularik

yakinarazi nai dizu 1º pozik irakurri duela zure eskutitz (lettre) 13.koa.- 
2en Madrid-ko Menendez pidal izkeltzain andiari oraintxe idatsi (izkribatu) 
diola: zuretzat an, sei ilebeterako, bizibide egokiren bat (quelque emploi 
digne) ediren dezan, zuk bitartean Phonétique experimentale nola erabili 
bere Centro de estudios históricos-en ikas dezazun.- 3en Gero alegin eginen 
dugu, zuk, plaza ori utzi-orduko, inguru auetan sendalarigo (mediku-plaza) 
bat izan dezazun.- 4n Euskaltzainez (academico-gisa) besteak bezela izanen 
dezu zuk ere: batzaldi (séance) bakoitzeko 25 pezeta ../..

eta zure esanpean yarriz, bere aintzakotasuna darakutsu.

Bilbon 1920-garren urteko Mayatzaren 17-an.

../ .. eta yoan-etorri ta hoteletako txanpon [?] (gastu) guziak Euskaltzain-
diaren gainera izango dira.- 5n Menendez pidal-en erantzunarena artuta 
batera eskutitz berri bat igorriko dizut.

Berriz artio zure agindupean

Azkue

-

ribera 18.

Zure gutun polit Buruchkak irakurtzen ari naiz. Ezaldezu beste ezertxo 
argitaratu? poz-pozik irakurriko nuke.

Iturria: Altonaga, 2006: 149-150.

Zorioneko dirua

Donostian daude orain Oleaga-E19 eta haren ikasleak, Gipuzkoako 
Aldundiko Jauregian, 1919an Euskaltzaindiaren lehen bilera egin zen 
leku berean.

—Broussain-E19k azaldu zigun zer lan egiten zenuten, baina zer 
dirulaguntza zenituzten horretarako, eta nork emanak ziren? —galdetu 
dio androide ezagutu berriari arraza beltzeko hirurogei urte inguruko 
andre betaurrekodun argal batek.

—Gai interesgarria, bada zer kontatua horretaz —erantzun dio 
Oleaga-E19k—. Euskaltzaindia sortu zenean, 1919an, jeltzaleak ziren 
nagusi Bizkaiko Aldundian. Federiko Belaustegigoitiak —aldundiak gure 
akademian ordezkari izateko izendaturik zuen euskaltzain urgazleak— 
euskarazko argitalpenak sustatzeko anbizio handiko txosten bat aurkeztu 
zion aldundiaren Junta de Cultura Vasca sailari, eta hark onartu egin 
zuen. Belaustegigoitiaren txostenak 21.000 pezetako partida —diru asko 
zen garai hartan— proposatzen zuen euskarazko liburuak argitaratzeko, 
euskarazko aldizkariak hobetzeko eta euskarazko literatura lehiaketak 

■ SOrreratik 36kO gerrara arte (1919-1936) 
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antolatzeko, besteak beste, horren kudeaketaren ardura Euskaltzain-
diaren esku utzita. Baina Euskaltzaindia sortu eta abian jarri zenerako 
jeltzaleek boterea galdu zuten eta Liga Monárquica alderdi espainolista 
nagusitu zen Bizkaiko Aldundian. Lehen urteetan Bizkaiko Aldundiak 
emandako laguntzak gainerako aldundiek emandakoak baino handia-
goak izan ziren (30.000 pezeta), baina 1923an Belaustegigoitiaren txos-
tena indarrean jartzeko laguntza ukatu zitzaion akademiari, argudiatuz 
laguntza orokorreko partidako diruarekin egin behar ziela aurre gastu 
horiei. Laguntza orokorreko dirua, ordea, egoitzaren alokairua, euskal-
tzainen bidaia-dietak eta gisako beste gastuetan xahutzen zen, eta ez zen 
geratu Belaustegigoitiak proposatutakoak gauzatzen jarraitzeko dirurik.

»Gipuzkoako Aldundiak, berriz, Julian Elortza karlista buru zela, 
Belaustegigoitiak Bizkaian planteatutakoa bezalako asmo handirik gabe 
bazen ere, euskarazko liburuak diruz lagundu zituen behintzat, aurretik 
Euskaltzaindiari txostena eskatuta. Gipuzkoako idazleen artean Euskal-
tzaindiaren arauak errespetatzeko joera indartu zuen horrek. Arabako 
eta Nafarroako aldundiek ez ziguten laguntza handirik eman, ezta uda-
letxeek ere.

»Kopuru zehatz batzuk aipatuko dizkizuet: Bizkaiko Aldundiak 
30.000 pezeta eman zizkigun 1920rako eta beste horrenbeste 1921erako; 
1922an eta 1923an, urteko 15.000 pezatara jaitsi zen kopurua; eta 1924an, 
5.000 pezetara. Gipuzkoako Aldundiak emandako dirulaguntza handitu 
egin zen 1923an, 10.000 pezetara iritsita, baina ez Euskaltzaindiak abian 
jarritako asmoak gauzatzen segitu ahal izateko beharko zen neurrian.

»Aldundiek eman ziguten eta eman ez ziguten laguntzatik landa, 
nik uste dut nabarmentzekoa dela agintari askori eta instantzia ofi zial 
askori azkura eragiten ziola Euskaltzaindia indartzen ikusteak. Adibidez, 
Alfontso XIII.a erregeak —lau urte lehenago Oñatiko Unibertsitatean, 
Eusko Ikaskuntzaren sorrerako kongresuan, euskara lantzearen aldeko 
dei sutsua egin zigun berberak— euskara ikertzea beharrezkoa zela baina 
gehiegikeriak kaltegarriak izan zitezkeela ohartarazi zigun, Eusko Ikas-
kuntzak Gernikan 1922an egin zuen kongresuan, eta ez genuela inon-
dik inora ere gaztelania baztertu behar. Haren ikuspegia argi geratu zen: 
ikertu beharreko erlikia zahar gisa errespetu handia merezi zuen euskarak, 
baina ez zion gaztelaniari lekurik txikiena ere kendu behar. Erregearen 
kezka horrek —ez baitzen erregearena bakarrik, jakina— argi erakusten 
zuen egiten ari ginenak bazuela funtsik, indarrik eta garrantzirik.

»Laburbilduta, esan daiteke babes garrantzitsua izan genuela hasie-
ran eta nahiko indartsu ekin geniola bideari 1919an. Hurrengo urtee-
tan dirulaguntzen murrizketek hasierako erritmoa moteltzera behartu 
gintuzten, baina gauzatua genuen aspaldiko ametsa behintzat. 1923an, 
ordea, dena okertzen hasi zen, bereziki irailetik aurrera…

Federiko Belaustegigoitia

Zorioneko dirua ■
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Alfontso XIII.a Espainiako erregearen hitzak Gernikako kongresuan 
(1922)

“Yo siempre os he recomendado que cultivéis vuestra lengua materna, 
pero a fuer de español y amante del pueblo vasco, no puedo menos que 
señalaros los peligros que encierra toda exageración. Quiero decir que no 
debéis, en modo alguno, circunscribiros al estudio del vascuence, […] todos 
vosotros, todos, necesitáis conocer el castellano; podéis y debéis estudiar el 
vasco, pero necesitar estudiar también el castellano.


Nik beti gomendatu izan dizuet zuen ama hizkuntza lantzeko, baina espai-
niarra eta euskal herriaren maitale naizen heinean, derrigorrezkoa zait zuei 
gehiegikeria orok dakartzan arriskuez ohartaraztea. Esan nahi dut ezin dela 
izan euskara ikertzea zuen zeregin bakarra, […] zuek guztiok, guztiok, gazte-
lania ezagutu behar duzue; euskara iker dezakezue eta ikertu behar duzue, 
baina gaztelania ere ikertu behar duzue.

Iturria: Kintana Goiriena, 2008: 583.

Zentsuraren itzalpean

1923ko irailaren 13tik aurrera, Miguel Primo de Riverak, Alfontso XIII .
aren onarpena izan zuen estatu kolpe baten bidez, Espainiako Gobernua-
ren agintea eskuratu eta gero, Euskaltzaindiari, euskararen aldeko ekimen 
eta erakunde guztiei bezala, zailtasun askori aurre egin beharra egokitu 
zitzaion . Euskaltzaindia ahultzeaz gain, egoera politiko berriak euskal-
tzainburua gogoz kontrako bideetan urratsak egitera bultzatu zuen, baita 
haren gertuko lankide eta laguntzaile fi del Nazario Oleaga ere .

Zentsoreen artean euskaraz zekienik ez zutela argudiatuta, diktado-
rearen mendeko militarrek erabateko debekua ezarri zieten euskarazko 
testuei, Bizkaiko egunkarietako euskarazko zutabeetatik hasita . Egoeraren 
larritasunaz ohartuta, Resurreccion Maria Azkuek eta Nazario Oleagak 
gutun bat igorri zioten Bizkaiko gobernadore zibilari, 1923ko irailaren 
16ko datarekin, jakinarazteko konfi antzazko zentsore euskaldunak bila-
tzeko prest zeudela, horri esker euskarazko testu guztiak zentsuratu beha-
rrik ez izateko; gutun hartan, Alfontso XIII .a erregeak 1918an euskararen 
alde esandako hitzak gogoratu zizkioten gobernadoreari, eta euskara bul-
tzatzeak ez duela zertan ekintza “separatista” izan argudiatu zuten . Ez zuten 
Euskaltzaindiaren izenean idatzi gutuna, baina akademian bakoitzak zer 
kargu zuen adierazi zuten .

Militarren erantzunik jasotzen ez zutela eta, azaroaren hasieran 
Azkuek Gipuzkoako gobernadore zibilari idatzi zion, Juan Artzadun jene-
ralari, hark literaturarako zuen zaletasuna lagungarri izango zitzaiolakoan . 
Gutun horretan, Azkuek, Espainiako Armada laudatzeaz gain, “separatis-
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moa” erauzi nahi izatea ekintza “noblea” dela dio, baina ez duela uste eus-
kara jazartzea zeregin horretarako lagungarri denik, kaltegarri baizik, gaitza 
larritu baino ez duelako egiten . Artzadunek, ordea, ez zion laguntzarik 
eskaini, beharbada horretarako botererik ere ez zuelako .

Militarren erantzuna azaroaren amaieran iritsi zitzaien Azkueri eta 
Oleagari, Tomás Peirek (“Jefe de Estado Mayor de la 1ª Brigada de la 12ª 
División”) sinatutako gutun batean . Argitalpen berriei ezarritako debekua 
zalantzan jarri gabe, aurretik argitaratutako liburuak debekatzeko asmoa 
ere agertzen zuen Peirek gutun hartan, eta hamabi liburuko zerrenda igorri 
zion Azkueri, haiei buruzko txostenak egin zitzan eskatuz . Bitxia bada ere, 
liburuetako bat Azkuek berak idatzitakoa zen . Militarrak ez ziren horretaz 
jabetu edo, bestela, ez zioten datuari garrantzirik eman .

Azkuek hamar libururi buruzko aldeko txostena egin zuen, berea ere 
barne zela, eta bi libururen kasuan politika nazionalista zegoela eman zuen 
aditzera: Bingen Aizkibelen Ipuin abeŕkoyak (1917) eta Tene Mujikaren 
Miren Itziaŕ’i idazkiak eta olerkiak (1923). Argi dago Azkue ez zegoela 
inondik ere bi liburu horiek debekatzearen alde, baina bi liburu horiek 
sakrifi katuz besteak salbatzea bilatu zuen, erabateko debekua eragoztea .

Azkueren gutuna Juan Artzadun Gipuzkoako gobernadore zibilari (1923)

“Yo que fi guro entre los más entusiastas admiradores de la gran obra 
de nuestro Ejército, no puedo menos de condolerme de la enemiga que 
muestran a nuestra loable lengua […]. No se extirpa el separatismo, como 
noblemente se propone el Directorio, persiguiendo el vascuence; antes se 
la fomenta. Si el honrado pueblo euskaldun viera que de arriba, lejos de 
perseguir la lengua, se la favorece, por ser bien digna de ser conservada la 
lengua más antigua de Europa, de esta manera se le restarían muchas fuerzas 
y mucha fuerza al separatismo.


Nik, gure Armadaren obra handiaren miresle sutsuenetako bat naizen honek, 
deitoragarritzat jo behar dut nahitaez gure hizkuntza laudagarriari erakus-
ten dion etsaigoa […]. Ez da separatismoa erauzten, Direktorioak noblezia 
handiz egin nahi duen moduan, euskara jazarrita; horrela, aitzitik, indartu 
egiten da. Herri euskaldun prestuak ikusiko balu bere hizkuntzari, jazarri 
beharrean, mesede egiten zaiola Europako hizkuntzarik zaharrena kontser-
batua izateko duina dela iritzita, orduan indar asko eta indar handia kenduko 
litzaioke separatismoari.

Iturria: Kintana Goiriena, 2008: 592.

Bingen Aizkibelen Ipuin abeŕ koiak 
liburuaren azala.

Juan Artzadun

Zentsuraren itzalpean ■
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Etsaia kanpoan, etsaia barruan

—Ez zuen gustuko lana izan, baina egin beharrekoa iruditu zitzaion 
—azaldu die Oleaga-E19k ikastaroko ikasleei, Azkuek Miguel Primo de 
Riveraren diktaduraren garaian egindako zentsore lana arrazoitzeko eta 
zuritzeko.

Jesuiten Durangoko ikastetxeko ekitaldi aretoan daude orain androi-
dea eta ikasleak, herri horretan, 1921eko irailaren 4tik 8ra bitarte eta 
Euskaltzaindiak antolatuta, Euskalegunak egin zirela oroitzeko.

—Haren ibilbide osoa aztertuz gero, hala ordura arte egindakoa nola 
gero jarraitu zuen bidea —azaldu du Oleaga-E19k—, ez al da inozoke-
ria galanta pentsatzea zentsore lana koldarkeriaz, ospe gosez, dirua ira-
bazteko edo antzeko doilorkeria batengatik egin zuela? Orobat Primo de 
Riveraren diktaduraren alde zegoela pentsatzea, ikusirik zer kalte egiten 
ari zitzaion euskarari eta gure akademiari? Begirada iraganera bideratuz 
gero, begiratzen diozuen zirrikitutik begiratzen diozuela, berdin dio, ez 
duzue halako hipotesirik oinarritzeko ezer ikusiko.

»Zentsura bere larruan pairatua zen aurretik Azkue, mende laur-
den lehenago. 1899ko abenduan, Azkueri 100.000 pezatako isuna eta 
itzulpena argitaratzeko agindua ezarri zion Espainiako Gobernuak Eus-
kalzale aldizkaria euskara hutsez argitaratzeagatik, gaztelaniazko itzul-
penik gabe (Arana Martija, 1983: 51). Hurrengo urteko otsailean, zenbat 
ale argitaratuko zituen galdetu zion Gobernadore Zibilak, eta orduan 
Azkuek argitalpena bertan behera utziko zuela erantzun zion, “por no 
someterse a arbitrarias y denigrantes disposiciones” (“nagusikeriak eta 
erabaki iraingarriak ez zituela onartu nahi” argudiatuz, Arana Marti-
jaren itzulpenaren arabera). Horregatik guztiagatik, ez nau ahalketzen 
Azkue adiskideak Primo de Riveraren gobernuak hartara beharturik egin 
zuena kontatzeak.

»Julio Urkixo eta Azkue Espainiako Errege Akademiako (RAE Real 
Academia Española) kide egin zituen Primo de Riveraren gobernuak 
1927an, “sección vascongada” zeritzonaren ordezkari gisa, RAE hizkun-
tza “erregionaletako” ordezkariak izatera behartuta zegoelako. Azkuek 
1928ko abenduaren 30ean irakurri zuen sarrera hitzaldia; Urkixok 1929ko 
azaroaren 24an. Azken batean, haien lana kontrolatuago edukitzeko tri-
kimailua zen hori, laudorioz eta ohorez apain mozorrotua, baina, horre-
taz ohartuta ere, onartu beharra izan zuten akademiak bizirik iraungo 
bazuen. Erraimun Olabide izendapen horiek ez onartzearen alde agertu 
zen hala ere.

—Azaldu duzunaren arabera, argi dago Primo de Rivera, diktadura 
eta militarrak Euskaltzaindiaren etsai izan zirela akademiaren lehen 
urte horietan —zuzendu zaio berrogeitaka urteko gizon betaurreko-
dun bat—. Egoera horretan nolako jokabidea izan zuten sabindarrek 
Euskaltzaindiarekiko?

—Zoritxarrez, ezin da esan etsai komunak euskaltzaleak batu egin 
zituenik —erantzun dio Oleaga-E19 androideak—. Azkuek 1920an esana 
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zion Broussaini “goiztŝo” zela artean ere batasunari buruzko erabakiak 
hartzeko, eta egoera ez zen asko aldatu ondorengo urteetan. 1928ko 
urtarrilaren 26ko batzarrean, honako hau erabaki zen hitz berrien edo 
neologismoen gaia lantzean: “ez duela Euskaltzaindiak itz-berri oien sor-
tzale izan bear; baizik eta idazle berak eta erriak sortu ta pixtuarazi bear 
dituztela, idazki-lanak aurrera dijoazenez ta erriak eman litzazkenez”.

»Batasunerako girorik ez zegoela erakusten duen gertakaririk nabar-
menena, hala ere, izendegiarekin sortu zen kalapita izan zen. Euskaltzain-
dia izendegia aztertzen hasi zela zabaldu orduko, sabindarrak gogor hasi 
ziren erasoan, haientzat Sabino Arana Goiriren Deun-ixendegi euzkotaŕa 
sakratua eta ukiezina baitzen. Akademiaren aurkako oldarraldi hartan 
Bizkaiko Buru Batzarrak ere esku hartu zuen, eta baita Estepan Urkiaga 
Lauaxeta olerkari ezagunak ere, hitz gogorrak erabiliz. Polemika luze 
eta mingots baten ondoren, atzera egin behar izan zuen Euskaltzaindiak 
eta, Orixek Euzkadi egunkarian argitaratutako ohar baten bidez, argi 
utzi zuen akademiak ez zuela gai hori ofizialki landuko, eta akademiako 
kideek gaiari buruz egindako lanek ez zutela akademiaren berrespen ofi-
zialik. Kanpoko indarrek ez ezik, barrukoek ere lotzen zizkieten eskuak 
euskaltzainei.

Orixeren oharra Euskal Izendegiari buruz (1932)

“Al extracto de los acuerdos de la Academia vasca, sesión última, se le ha 
dado, según entiendo, un alcance que seguramente no ha de tener. La Aca-
demia Vasca ha recibido recientes y variadas consultas acerca del Santoral 
Vasco, que ha procurado satisfacer o evitar, según los casos particulares.

Aunque con ocasión de estas consultas algunos de sus miembros a hacer 
estudios teóricos acerca de la materia, y aun publicarlos en el “Boletín ofi-
cial”, la Academia, como tal, entiendo que se abstendrá de aceptar ninguno 
de ellos ni resolver nada en este asunto, y mucho menos enfrentarse con 
ningún sistema particular.


Euskal Akademiaren azken saioko akordioen laburbildumari nire ustez ez 
dagokion helmena eman zaio. Euskal Akademiak askotariko kontsultak jaso 
ditu oraindik orain Euskal Izendegiaz, eta horiek asetzen edo saihesten saiatu 
da, kasuaren arabera.

Kontsulta horiek direla eta, haren [Akademiaren] kide batzuk gaiari buruzko 
ikerketa teorikoak egin arren, eta are horiek “Aldizkari Ofizialean” argitaratu 
arren ere, Akademiak, bere horretan, uko egingo dio, nire ikuspegiaren ara-
bera, horietako bakar bat onartzeari, baita gai honetaz ezer ebazteari ere, eta 
are gehiago sistema jakin baten aurka ekiteari.

Iturria: Euzkadi, 1932.11.09.
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Ahal den bezala, aurrera

Euskaltzaindiaren garai hartako bilerak nolakoak ziren jakiteko lagungarri 
gerta daiteke Gipuzkoako Aldundiko artxibozain batek kontatu eta Antón 
Ugarte Muñozek —Fausto Arozena historialariak Juan San Martini ida-
tzitako gutun batetik— jasotako anekdota bat (Ugarte Muñoz, 2016: 31) . 
Ohikoa izaten zen, batez ere diktaduraren hasieran, akademiako kideen 
bileretan polizia bat izatea, zelatari lanetan, eta bilera bat zelatatzera joan-
dako polizia batek galdetu omen zien euskaltzainei bileran espainieraz edo 
“dialektoan” hitz egingo zuten . Artxibozainaren kontaketaren arabera, 
Azkue haserrarazi egin zuen galdera horrek, baina aurrerago, poliziak, 
giroa lasaiturik eta akademiako kideek toponimiaz hitz egiten zutela iku-
sirik, gaiari buruzko ekarpenak egin zituen, ezagutzen zituen toponimo 
batzuen aipamena eginez, eta euskaltzainek arretaz entzun zituzten hark 
esandakoak .

Aurrekontu gero eta urriagoz eta zentsurak eta aurkako giro politi-
koak estututa, aurreko urteetan aurrera egiten hasitako arlo askotan behera 
egin zuen euskarak Primo de Riveraren agintepean, irakaskuntzan bezala 
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egunkarietako eta aldizkarietako agerpenetan . Galtzak bete lan izan zuten 
euskaltzainek aurretik abiatutako egitasmo batzuetan aurrera egiten . Eriz-
kizundi Irukoitza osatzeko lanek aurrera jarraitu zuten; Azkuek Morfología 
vasca osatzeko materiala biltzen eta hileroko batzarretan aurkezten jarraitu 
zuen, harik eta 1925ean obra amaitu eta argitaratu zuen arte; 1926an, 
Diccionario Español-Vasco hiztegiaren egitasmoa jarri zuen abian, Olabide, 
Orixe eta Eguzkitzarekin batera lan-batzordea osatuta…

Oro har, dena den, barruko lanetan aritu ziren eta ezin izan zuten 
kanpora begirako lan handirik egin . Azkuek euskararen batasuna “gipuz-
kera osotua” zeritzonaren bidez gauzatzeko asmoarekin jarraitzen zuen, 
baina hura ezagutarazteko eta bultzatzeko batzarrak akademiatik kanpo 
egin zituen, erakundea ez zuelako horrelako egitasmo bati beharko lukeen 
babes soziala emateko bezain indartuta ikusten .

Miguel Primo de Riveraren diktaduraren ostean, Dámaso Berengue-
rren dictablanda deritzonak eta Espainiako Errepublikak, 1930ean eta 
1931n hurrenez hurren, ez zuten aldaketa handirik ekarri Euskaltzaindiari 
emandako laguntzetan, eta 1930etik 1936ra bitarteko urteetan Primo de 
Riveraren diktadurako urteetako zailtasun berberekin egin behar izan zuen 
lan Euskaltzaindiak .

1936ko gerra hasi aurreko azken urteetan, hala ere, euskararen aldeko 
giroa suspertzen hasi zen, eta esperantza izateko arrazoiak izan zituzten eus-
kaltzainek, batez ere gobernu autonomoa eratzeko asmoetan oinarritua . Jose 
Antonio Agirre Lekubek, 1936ko uztailaren 3ko dataz —36ko gerra hasi 
baino egun batzuk lehenago eta Euzko Jaurlaritzako lehendakari izendatua 
izan baino hiru hilabete lehenago—, Azkueri etorkizunerako asmo onak 
iragarriz idatzi zion gutunak esperantza giro hori islatzen du bete-betean .

Euskaltzale batzuek Euskaltzaindiaren Laguntzalleak elkartea sortu 
zuten, gainera, garai horretan . Euskara haurrei zein helduei irakasten eta 
aisialdirako ekintzak euskaraz egiteko aukerak eskaintzen eta sustatzen egin 
zuten lan batez ere elkarteko kideek, euskararen galera kezkagarria ahal zen 
neurrian geldiarazteko, eta hainbat batzar ere antolatu zituzten . Irakasleak 
eta apaizak ziren gehientsuenak . Euskaltzaindiaren babesa bilatu zuten, 
Jagon sailarena zehazki, separatista izateko susmoak —eta ondoriozko zen-
tsura eta zigorrak— saihesteko . Martin Lekuona izendatu zuten elkarteko 
presidente 1933ko urrian . Haren anaia, Manuel Lekuona, euskaltzain-
buru izendatuko zuten 33 urte geroago . Hurrengo bi urteetan, 1934an, 
Euskaltzaindiaren Laguntzalleak Deia aldizkaria kaleratu zuen elkarteak, 
Bilbon, hileroko maiztasunez lehenik eta bi hilabetetik behin gero . Martin 
Lekuonaz gain, Nazario Oleagak eta Damaso Intzak ere parte hartu zuten 
aldizkariko lanetan .

Jakina denez, ordea, bi aste geroago 36ko gerra hasi zen, eta hark 
orduko euskaltzaleen esperantzak errotik erauzi eta ezerezeraino erraustu 
zituen .

Dámaso Berenguer

ahal den bezala, aurrera ■
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Jose Antonio Agirre

Jose Antonio Agirreren gutuna Azkueri (1936)

“A V. Debemos mucho los amantes de nuestro país y quiera Dios que una 
vez aprobado el texto autonómico podamos elevar al rango merecido a la 
Academia de la Lengua, que debe a V. su vida, y entronizar defi nitivamente 
en la historia de nuestro pueblo a su insigne director.


Zurekiko zor handia dugu Herri hau maite dugunok eta Jainkoak nahi izan 
dezala autonomiaren testua onartu eta gero merezi duen gradura jasoa iza-
tea Hizkuntzaren Akademia, zuri esker sortua, eta behin betiko goratua iza-
tea gure herriaren historian haren zuzendari ospetsua.

Iturria: Kintana Goiriena, 2008: 608.
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ARO HONETAN EUSKALTZAIN OSO 
IZENDATUTAKOAK

Aro honetan euskaltzain oso izendatutakoak ■

Azkue Aberasturi, 
Resurreccion Maria
Lekeitio
Jaio: 1864.08.05
Hil: 1951.11.09
Euskaltzain oso: 1918.09.05

Eleizalde Breñosa, Luis
Bergara
Jaio: 1878.06.09
Hil: 1923.07.24
Euskaltzain oso: 1918.09.05

Agirre Badiola, Txomin
Ondarroa
Jaio: 1864.05.04
Hil: 1920.01.14
Euskaltzain oso: 1919.01.01

Campión Jaimebon, Arturo
Iruñea
Jaio: 1858.05.07
Hil: 1937.08.18
Euskaltzain oso: 1918.09.05

Urkixo Ibarra, Julio
Bilbo
Jaio: 1871.04.03
Hil: 1950.10.28
Euskaltzain oso: 1918.09.05

Broussain, Pierre
Hazparne
Jaio: 1859.09.09
Hil: 1920.04.01
Euskaltzain oso: 1919.01.01
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Eguskitza Meabe, 
Juan Bautista
Lemoa
Jaio: 1875.11.28
Hil: 1939.08.12
Euskaltzain oso: 1919.09.21

Lhande Hegi, Pierre
Baiona
Jaio: 1877.07.09
Hil: 1957.04.17
Euskaltzain oso: 1919.09.21

Landerretxe, Martin
Ezpeleta
Jaio: 1842.07.26
Hil: 1930.01.29
Euskaltzain oso: 1919.10.07

Altube Lertxundi, Sebero
Arrasate
Jaio: 1879.11.08
Hil: 1963.08.27
Euskaltzain oso: 1920.07.22

Intzagarai, Ramon
Donostia
Jaio: 1878.11.21
Hil: 1949.11.29
Euskaltzain oso: 1919.09.21

Olabide Carrera, Erraimun
Gasteiz
Jaio: 1869.03.15
Hil: 1942.09.09
Euskaltzain oso: 1919.09.21

Lacombe, Georges
ortheze (Bearno)
Jaio: 1879.01.31
Hil: 1947.07.01
Euskaltzain oso: 1920.06.22

Olasagarre Zubeldia, Miguel 
Damaso Intza
Intza
Jaio: 1886.10.19
Hil: 1986.09.21
Euskaltzain oso: 1920.07.23

Adema, Jean-Blaise
Senpere
Jaio: 1861
Hil: 1936
Euskaltzain oso: 1919.09.21

Agerre Santesteban, Jose
Iruñea
Jaio: 1889.12.29
Hil: 1962.10.19
Euskaltzain oso: 1919.09.21
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Etxegarai Korta, Karmelo
Azpeitia
Jaio: 1865.07.03
Hil: 1925.11.04
Euskaltzain oso: 1923.11.22

Elizalde, Jean
Azkaine
Jaio: 1883.08.29
Hil: 1961.05.05
Euskaltzain oso: 1930.06.26

Etxegarai Korta, Bonifazio
Zumaia
Jaio: 1878.06.05
Hil: 1956.12.24
Euskaltzain oso: 1926.01.29

aro honetan euskaltzain oso izendatutakoak ■
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Erabateko etenik ez

—1936ko urriaren 7an, gerra ordurako hasia zela baina frankisten tropak 
Bilbon sartu baino zortzi hilabete lehenago, Euzko Jaurlaritza sortu 
berriaren lehendakari kargua zin egin zuen Jose Antonio Agirre Leku-
bek Gernikan —azaldu du Oleaga-E19 androideak, Euskaltzaindiaren 
Bilboko egoitzaren ekitaldi aretoan berriro, ohiko ikasleen aurrean—. 
Hilabete batzuk geroago, Azkue Agirrerekin bildu zen, eta pentsatzekoa 
da asmo onak agertuko zizkiola lehendakariak euskaltzainburuari, nahiz 
eta ez ziren Euskaltzaindiaren eta Euzko Jaurlaritzaren arteko akordio 
ofizialik sinatzera iritsi.

»1937ko ekainaren 19an, frankistek Bilbo hartu zuten egunean, 
Azkue eta biok Euskaltzaindiaren Erribera kaleko egoitzan egon ginen. 
Atxuritik sartu ziren tanke frankistak egun hartan, eta gure egoitzaren 
aurretik pasatu. Guk ez genuen etsi hala ere eta, Azkueren irmotasun 
tematiari esker, ahulduta baina bizirik jarraitu zuen Euskaltzaindiak, 
laguntzarik gabe baina debekurik gabe, gurearen gisako erakunde gehie-
nek ez bezala, desagertu egin baitziren gerra garaian.

»Bilerak egitea eta normaltasunez aritzea ezinezkoa izan zen gerrak 
iraun zuen bitartean, jakina, eta baita hurrengo urteetan ere. Atera kon-
tuak: Arturo Campion eta Juan Bautista Eguzkitza hil egin ziren, 1937an 
eta 1939an hurrenez hurren, modu naturalean, ez gerraren ondorioz, 
baina aurretik beldurra pasatuta; Bonifazio Etxegaraik, Sebero Altu-
bek eta Erraimun Olabidek mugaz bestaldera igaro behar izan zuten, 
jazarpenaren beldur, Euzko Jaurlaritzarekin edo EAJrekin izandako 
harremanen ondorioz; Damaso Intza Txilera bidali zuten kaputxinoen 
buruek, sor zitzakeen susmoak eta arazoak saihesteko; Julio Urkixo eta 
Ramon Intzagarai Donostian ziren gerra hastean eta haiekiko kontak-
tua ere erabat galdu zuen Azkuek; eta Ipar Euskal Herriko euskaltzainek 
—Pierre Lhande, Georges Lacombe eta Jean Elizalde— ezin zuten Fran-
tzia eta Espainia arteko muga igaro.

»Baina gure bulegoa izaten jarraitu genuen, Erribera kalean. Azkue 
eta biok egoitzara joaten ginen, ahal genuen neurrian gure lanekin jarrai-
tzera. Gregorio Maidagan ere, Azkueren idazkari fidela, gurekin izaten 
genuen sarritan. Aurretik egina zuen hiztegia itzulitara jartzen, Diccio-

erabateko etenik ez ■
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nario Vasco-Español-Francés zena Diccionario Español-Vasco bihur-
tzen, eta fi txategia antolatzen aritu zen Azkue, gaztelaniatik euskarara 
joan ahal izateko hitzen bilaketan, eta nik lagundu egiten nion. Honako 
hau idatzi zuen urte haietako Azkueri buruz Jose Maria Satrustegik urte 
mordoxka bat geroago (1997: 313): “Gertakizunen abiapuntu berezkoa 
Azkue izan zen, basamortu gorriko lehortean bera baitzen lekukotasuna-
ren aldaska bizirik mantendu zuen enborra, Erribera kaleko zuraje ilunen 
ataka meharretan erdi fosildutako itzalen antzera. Bizirik, hala ere, Eus-
kaltzaindiaren eten gabeko historia idazten”.

»Azkue “arazo politikoetatik aparte” bizi zen, Koldo Mitxelenak 
zioenez, eta gerra hasia zelarik ere “Azkuerentzat gerrarik ez zegoen” 
(Ibarzabal, 2001: 31). Mitxelenari Bonifazio Etxegaraik kontatu ziona 
egia baldin bada (Ibarzabal, 2001: 31-32). Etxegaraik berak eta beste 
lagun batzuek Azkue Agirre lehendakariari “kortesiazko bisita” egitera 
Lekeitiotik Bilbora eraman zutenean, gerra hasia zela ordurako, gerra-
rik ez balego bezala mintzatu zen autoan egindako bidaian, bi kezka 
nagusi zituela: Euskalerriaren Yakintza obraren bigarren liburukiaren 
proben zuzenketa eta Agirreri, harekin hitz egiterakoan, zer tratu eman 
(“Excelencia” deitzeari gehiegi irizten zion, “tú” tratua emateari, aldiz, 
gutxiegi…). Bidean, eskuetan fusila zuen guardia batek geldiarazi zitue-
nean, Azkue harritu egin zen, gerran zeudela jakingo ez balu bezala, eta 
miliziano bat zer den galdetu behar izan zuen.

»Akademia eta haren lanak ziren garrantzitsuak Azkuerentzat, eta 
akademiaren onerako bazen, unean uneko agintearekin kolaboratzeko 

prest zegoen, ez ideologiagatik, ikus-
pegi praktiko batek gidatuta baizik. 
“Kolaborazionismoa baino areago, 
euskaltzaletasunak gidatutako akzi-
dentalismo politiko etengabea izan 
zen” Azkuerena, Antón Ugarte 
Muñozen ustez. “R. M. Azkuek oso 
argi zuen unean uneko hierarkia 
politiko-erlijiosoari zor zitzaion 
mendetasuna” (2016: 554).

»Kontuak kontu, gerra 
garaian ere, ezintasun betean 
baina eten erabatekorik izan 
gabe existitzen jarraitzea lortu 
zuen Euskaltzaindiak.

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 
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Euskalerriaren Yakintza obraren 
bigarren liburukiaren azala.
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Azkueren gutuna Juan Bautista Eguzkitzaren defentsa egiteko agintari 
frankisten aurrean (1939)

“Que desde hace muchos conozco y trato al sacerdote D. Juan Bautista 
Egusquiza y Meabe, miembro de número de la citada Academia de La 
Lengua Vasca, de quien me consta que jamás ha desarrollado actividad polí-
tica de ningún género, ni participado en ideologías o propagandas afectas 
al Nacionalismo o Separatismo Vasco, pudiendo también afirmar que en sus 
labores en el seno de la Academia citada nunca ha rozado la esfera política, 
limitándolas al aspecto filológico propio de la Academia en general en con-
traposición con las teorías de este carácter propugnadas por los elementos 
nacionalistas pertenecientes a la misma.

Certifico así mismo por el trato y relación tenidos con él desde la inicia-
ción del Glorioso Movimiento Nacional, que el expresado señor, no sólo ha 
tenido actuación contraria al mismo, sino que constantemente ha expresado 
su plena simpatía y cordial adhesión a dicho Movimiento Salvador.


Urte asko direla D. Juan Bautista Egusquiza y Meabe apaiza, aipatutako Eus-
kararen Akademiako kidea, ezagutzen dudala eta berarekin tratua dudala, 
eta hari buruz egiazta dezakedala inoiz ez duela inolako jarduera politikorik 
garatu, ez eta Nazionalismoari edo Euskal Separatismoari atxikitako inolako 
ideologiatan edo propagandatan parte hartu ere, eta orobat egiazta dezaket 
aipatutako Akademiako bere lanetan inoiz ez duela ukitu arlo politikoa, lan 
horiek Akademiaren berezkoa den alderdi filologikora mugatu baititu oro 
har, akademia bereko elementu nazionalistek aldarrikatutako izaera horre-
tako teoriei kontrajarrita.

Egiaztatzen dut halaber harekin Mugimendu Nazional Loriatsua hasi zene-
tik izandako tratuan eta harremanean oinarrituta, adierazitako jaun horrek, 
haren aurkako ezer ez egiteaz gain, etenik gabe adierazi duela Mugimendu 
Salbatzaile horrekiko begikotasuna eta atxikipen adeitsua.

Iturria: Urrutia, 2001: 5.

Nola edo hala, berriro ere lanean

Bilbo frankisten agintepean zela baina artean gerra amaitu gabe, 1937ko 
abenduaren 6an, Azkue Salamancan izan zen, Instituto de España erakun-
dearen sorrera ekitaldian; aurrerago, Euskaltzaindia erakunde horretan 
sartzen saiatu zen Azkue, RAErekin eta Espainiako gainerako akademia 
ofizialekin batera, baina ez zuen lortu . Hala Azkuek nola Urkixok RAEre-
kin harremanetan jarraitu zuten, eta Julio Urkixo RAEko idazkari izendatu 
zuten 1938ko urtarrilean . Aurrerago, Pedro Sainz Rodríguez Espainiako 
Hezkuntza ministroari akademia berriro abian jartzeko asmoa agertu zion 
Azkuek, gutun bidez, eta babesa eskatu horretarako eta euskarazko argi-
talpenak egiteko, baina ez zuen erantzunik jaso . Urte askoren ondoren, 
1982an, Sainz Rodríguezek azaldu zion Jose Maria Satrustegiri, Gober-

Nola edo hala, berriro ere lanean ■
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nuak erabaki zuela Euskaltzaindia konfi skaturik zuelako itxurak egitea, 
falangistek eta erreketeek euskararen akademiari erasotzeko burutaziorik 
izan ez zezaten .

1941ean lortu zuen azkenik Azkuek euskaltzainak berriro ere bilerak 
egiten hastea, Jose Maria Areiltza itzal eta eragin handiko diplomatiko 
frankistak emandako babesari esker . Horretarako, Bizkaiko Aldundiko 
Junta de Cultura de Vizcayak —gerra aurrean Junta de Cultura Vasca 
izan zenaren oinordeko egokituak— 5 .000 pezetako dirulaguntza eman 
zion akademiari . Urte horretako apirilaren 14ko dataz, gutun bat idatzi 
zion Azkuek Polikarpo Iraizotz fraide kaputxinoari, Euskaltzaindia berriro 
lanean jartzeko asmoaren berri emanez eta akademiako kide izateko gon-
bita eginez . Iraizotzek ez zuen onartu gonbita —argudiatuz bere ordenako 
fraide askok jazarpena jasan zutela euskararen alde egiteagatik—, baina, 
hala ere, apirilaren 28an egin zuten gerraren ondoko lehen batzarra, Julio 
Urkixok, Juan Carlos Guerrak, Pablo Zamarripak, Nazario Oleagak, Juan 
Irigoienek eta Azkuek, eta zazpi euskaltzain osoko taldea eratzea erabaki 
zuten . Gerra aurreko akademiako kide izanak ziren horietako hiru: Urkixo, 
Intzagarai eta Azkue; gainerako laurak berriak ziren: Guerra, Zamarripa, 
Oleaga eta Irigoien . Ondorengo bilkuretan, Inazio Maria Etxaide, Eladio 
Espartza, Aingeru Irigarai eta Federiko Krutwig ere batu zitzaizkien . Juan 
Carlos Guerrak 81 urte zituen eta urte hartako urrian hil zen .

Laguntzaren truke, idatzi gabeko hainbat agindu eman zizkion Areil-
tzak Euskaltzaindiari; besteak beste, gerran erbesteratutakoak akademiatik 
kanpo uztekoa, eta baita Ipar Euskal Herriko kideak ere . Horrez gain, sor-
tutako hutsuneak Francisco Francoren Erregimenari atxikitako kideekin 
betetzera behartu zituen Areiltzak euskaltzainak . Hala, Juan Irigoien Junta 
de Culturak derrigor ezarritako kide “arduraduna” zen, komisario poli-

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 

Juan Carlos Guerra

Azkueren gutuna Polikarpo Iraizotzi 
(1941).
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tiko bat, akademiari traba handirik egin ez bazion ere, Federiko Krutwigen 
lekukotasunaren arabera bederen, “sinpatikoa” zelako eta bileretara joaten 
ez zelako (1991: 131-132); Espartza, berriz, Francok 1937an Arabako 
gobernadore izendatutako kazetari eta idazlea zen . Euskaltzaindian gisa 
horretako ordezkariak izatea, agintari politikoen konfi antza osokoak, 
nahitaez bete beharreko baldintza zen dirulaguntza jasoko bazen eta aka-
demiak bizirik iraungo bazuen . Aginduak ahoz emanak zirenez, ez dago 
horien froga dokumentalik, baina garaiko euskaltzainen lekukotasunak 
sinesgarriak dira, garai hartan Francoren mendean zegoen giroa kontuan 
hartuta .

Nola edo hala, berriro ere lanean ■

Jose Maria Areiltza

Gerra osteko lehen batzarraren agiria 
(1941).
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Zorrotz kontrolatutako akademia

—Gure kontrolera bideratutako baldintza batzuk idatzita zeuden 
—azaldu die ohiko ikasleei Oleaga-E19k, Euskaltzaindiaren egoitzako 
ekitaldi aretoan orain ere, Bilbon—, baina beste batzuk, horiek ere derri-
gor bete beharrekoak, ahoz emanak eta idatziz inon jaso gabeak ziren, 
eta horregatik ez da geratu horien froga agerikorik. Baina edozer zen 
geldirik egotea baino hobe. Hala pentsatu genuen behintzat orduan.

»Gerraren irabazleek euskara betiko galtzea nahi zutela jakinik, 
eta euskararen alde aritzea kriminalizatuta zegoela, ulertuko duzue ez 
genuela akademiako lanak aurrera eramateko girorik egokiena. Klan-
destinitatetik gertuko egoera batean biltzen ginen, isilean lan egitera 
beharturik, sarrera hitzaldirik eta bestelako ekitaldi publikorik gabe eta 
gure lanak argitaratzeko aukerarik gabe, Euskera agerkaria argitaratzea 
ere debekaturik genuela. Poliziak ere etorri zitzaizkigun inoiz bileretara, 
legez kanpokoak zirela susmatuta. Bileretako aktetan ezin izaten genuen 
jaso hitz egindako dena, zigorren beldurrez. Akademiaren gaineko kon-
trola oso zorrotza zen.

—Euskararen aurka egonda eta zuen lanaren beldur izanda, zergatik 
eman zizueten dirulaguntza? —galdetu dio sudurrean eta ahoan piercing 
piezak dituen neska gazte batek.

—Politika kontuak bihurriak izaten dira. Euskararen aurkako herra 
makillatzeko eta disimulatzeko tresna bikaina zen Euskaltzaindia Fran-
coren mendeko agintarientzat. Gainera, nahiago zuten kontrolpeko 
akademia bat, Espainiaren mugen barruan, erbestean zeudenek sor zeza-
keten akademia bat baino, hura ezin izango baitzuten kontrolatu. Anto-
nio Tovar hizkuntzalari espainiarrak halaxe adierazi zion Juan Irigoieni 
1941ean idatzitako gutun batean: “antes de que nos quiten el mando los 
franceses o cualquier otro” (“agintea frantsesek edo beste norbaitek ken 
diezaguten baino lehen”).

—Hala ere, nahiago izan zenuten laguntza onartu eta akademia 
abian jarri —ohartarazi dio neskak.

—Egoera hartan zerbait egin ahal izatea urre gorria zen guretzat, 
ezin genion uko egin ireki zitzaigun zirrikituari, nahiz eta jakin oso 
mugatuta geundela. Horregatik, aurkako giro hartan, akademiari nola 
edo hala bizirik eusten ahalegindu ginen, gure hizkuntzarentzako garai 
hobeak etorriko zirelako esperantzan.

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 
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Federiko Krutwigen adierazpena, gerraosteko agintari frankistei buruz 
(1991)

“No deberíamos olvidar que las autoridades españolas en aquellos años tenían coloca-
dos en todas las ofi cinas suyas letreros diciendo: EL BUEN ESpAÑoL HABLA CASTELLANo. 
por lo tanto quienes hablaban vascuence eran malos españoles… y quienes intentábamos 
defender el euskara como mejor podíamos éramos todos sospechosos de alta traición. por 
esta razón si se admitió la existencia de Euskaltzaindia […], si se adoptó esa solución fue 
como en otras que aparentemente en favor del euskara se tomaron, sólo para la galería, 
[…] puesto, que les guste o no a los españoles de entonces y a los de ahora, el genocidio 
o ethnocidio que ellos pretendían efectuar contra el pueblo vasco, no estaba bien visto, ni 
por los nazis alemanes.


Ez genuke ahaztu behar urte haietan agintari espainiarrek honako hau zioten idazkunak 
zituztela jarriak beren bulegoetan: ESPAINIAR ONA GAZTELANIAZ MINTZO DA. Horren-
bestez, euskaraz mintzo zirenak espainiar gaiztoak ziren… eta euskara ahal genuen moduan 
defendatzen saiatzen ginenok goi-mailako traidore izateko susmagarriak ginen. Horrega-
tik, Euskaltzaindia izatea onartu baldin bazen […], irtenbide horren aldeko hautua egin 
baldin bazen, itxuraz euskararen aldekoak ziren beste erabaki batzuen kasuan bezala, irudia 
zuritzeko izan zen, orduko zein gaurko espainiarrei gustatu edo ez, haiek euskal herriaren 
aurka egin nahi zuten genozidioa edo etnozidioa ez baitzuten Alemaniako naziek ere ontzat 
ematen.

Iturria: Krutwig, 1991: 133.

Haize berriak

Federiko Krutwig 21 urterekin egin zen euskaltzain urgazle, 1942ko urria-
ren 29an, eta 26 urterekin euskaltzain oso, 1947ko azaroaren 29an . Orain 
arte hautsi gabeko eta aurrerantzean ere nekez hautsi ahal izango den 
markak ezarri zituen, beraz . Azkueren begiko izan zen hasieratik, eta haren 
oniritzia jasoa zuen —Irigarai, Urkixo eta Oleagarenaz gain— 1949ko irai-
laren 1ean akademia biziberritzeko plan bat aurkeztu aurretik .

Plan horretako bi puntu garrantzitsu onartu egin ziren: batetik, eus-
kaltzain osoen kopurua 12tik 18ra handitzea; bestetik, izendapenetarako 
merituak hartzea aintzat, eta ez euskalkien ordezkaritza; azken puntu horren 
arabera, euskaltzainen erdiak euskalkien ordezkari izango ziren aurreran-
tzean, eta beste erdien aukeraketak ez zuen zerikusirik izango lurraldeekin 
edo euskalkiekin; euskalki literarioek (lapurtera, bizkaiera eta gipuzkera) 
gutxienez bina ordezkari izango zituzten, eta beste hirurek bana .

Euskaltzain oso zein urgazle izendatzeko hautagaiak ere proposatu 
zituen Krutwigek, eta horien artean asko ziren Ipar Euskal Herrikoak, Pia-
rres Lafi tte eta Louis Dassance, besteak beste . Euskararen batasuna lapur-
tera klasikoa oinarritzat hartuz egitearen aldekoa zen, izan ere, Krutwig . 
Nabarmentzekoa da, horrez gain, Krutwigek euskaltzain oso izendatzeko 
proposatutakoen artean Mathieu-René Lafon zegoela, Euskal Herritik 

haize berriak ■

Federiko Krutwig
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kanpo —Okzitaniako Gironda eskualdeko Mérignac herrian— jaiotako 
hizkuntzalaria .

Francoren agindupean kulturaren munduko giroa artean ere itogarria 
izan arren, Krutwigek berrikuntza horiek proposatu zituenerako askatasun 
zirrikitu batzuk zabaltzen hasiak zitzaizkion Euskaltzaindiari . Batetik, urte 
batzuk igaroak zirelako gerra amaitu zenetik; bestetik, Euskaltzaindiak 
agintari frankisten aurrean leial eta zintzo agertzen jarraitu zuelako, Erregi-
menarentzat arriskutsua izateko susmo txikiena ere piztetik urrun .

Gerra osteko jendaurreko lehen ekitaldi solemnea 1949ko ekainaren 
25ean egin zuen Euskaltzaindiak, Bilbon, Juan Miguel Seminario de Rojas 
kazetari eta idazle beratarra euskaltzain oso izendatu zutenean . Krutwigek 
idatziz kontatu zuenez (1991: 98-99), euskarari buruz ezer gutxi zekien 
maila intelektual eskaseko falangista sutsua zen Seminario de Rojas, baina 
hura euskaltzain oso izendatzeak lan egiteko askatasuna irabazteko balio 
izan zion Euskaltzaindiari, Genaro Riestra Bizkaiko gobernadore zibilaren 
lagun mina baitzen Seminario de Rojas . Euskararen etsai porrokatua zen 
Riestra; hilerrietatik euskarazko hilarriak kentzeko agindua eman zuen, 
besteak beste .

Giroa pixkanaka lasaitzen hasita zegoela baliatuta, Areiltzak urte 
batzuk lehenago ahoz egindako debekua urratu behar izan zuten aka-
demiako kideek Euskaltzaindian Ipar Euskal Herriko akademikoak 
onartzeko . Euskaltzain batzuek hori arriskutsutzat jo eta erabaki hori 
atzeratzearen alde agertu baziren ere, Krutwigek pauso hori ematea ezin-
bestekotzat zuen eta Azkueren babes erabakigarria jaso zuen horretan . 
1949ko azaroaren 25ean hartu zuten parte Euskaltzaindiaren batzar 
batean, Donostian, gerraren ondoren aurrenekoz, Ipar Euskal Herriko 
hiru ordezkarik: Piarres Lafi ttek, Jean Elizaldek eta Louis Dassancek . 
Horiez gain, Ipar Euskal Herriko beste hiru ordezkari zeuden ordu-
rako hemezortzi euskaltzain osoen artean: Mathieu-René Lafon, Pierre 
Lhande eta Jean Saint-Pierre . Hala ere, hurrengo urteetan, 1959ra arte 
gutxi gorabehera, Ipar Euskal Herriko euskaltzainek ez zuten bileretan 
normaltasunez parte hartu .

Krutwig gazteak sustatutako berrikuntza horien garrantziaz honako 
hau idatzi zuen hamarkada batzuk geroago, 1977an, Jean Haritxelharrek, 
orduko euskaltzainburuordeak, Krutwigi egindako omenaldian: “Berri-
tze eta gaztetzeaz gain, René Lafon-en hautatzeak adierazten du ideologia 
baten aldaketa : euskaltzain izaiteko behar da euskaldun izan, nahiz aita-
mak ez euskaldun izan eta sorturik Euskal Herritik kanpo . Garai bateko 
ikuspegi hertsitik jalgitzen da Euskaltzaindia Krutwig-i esker” .

Krutwigek zabaldutako Ikuspegi berri horrek Euskal Herrian baino 
aurkakotasun handiagoa jaso zuen Euskal Herritik kanpo, erbestean, 
Guatemalan zehazki, han argitaratzen baitzuten garai hartan Euzko- 
Gogoa Jokin Zaitegik eta Orixek. Aldizkari horretan, erbesteratutako 
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euskaltzainak baztertu izana, haien ordez euskaraz ez zekiten kideak bere-
ganatu izana eta batzarrak erdaraz egitea kritikatu zioten Euskaltzaindiari 
1950ean eta 1951n . Baina sakoneko eztabaida, eta benetan garrantzia 
zuena, euskara ereduaren ingurukoa zen . Azkueren ildotik, Krutwigek 
euskara esparru berrietara zabaldu nahi zuen, “noranahiko” bihurtu, 
Lizardik idatzi zuen bezala . Azkueri “gipuzkera osotua” iruditzen zitzaion 
horretarako eredurik egokiena eta Krutwigen ustez lapurtera klasikoak 
izan behar zuen oinarri nagusia, baina sakoneko ideian eta asmoan bat 
zetozen biak, eta horregatik moldatu ziren hain ondo elkar ezagutu eta 
tratatu zuten denbora urrian . Euskara esparru berrietara zabaltzeko aha-
legin horretan, garbizaletasunak ezarritako konplexuak eta mugak gain-
ditzearen alde zegoen Krutwig, hau da, erdal jatorriko hitzak beldurrik 
gabe maileguan hartzearen alde, eta horretan ez zuten harekin bat egiten 
Zaitegik eta Orixek .

Irtenbide moduan, erbestean beste akademia bat sortzeko asmoa plan-
teatu eta horretarako saioak ere egin zituzten Zaitegik eta Orixek, baina ez 
ziren asmo hori gauzatzera iritsi .

Kritika horiek jaso zituen garai bertsuan hasi zen Euskaltzaindia batza-
rrak euskaraz egiten, Julio Urkixo hil eta gero (1950eko urriaren 30ean), 
Krutwigek hala proposatuta . Harrezkero euskara izan da beti Euskaltzain-
diaren batzarretako hizkuntza nagusia .

Federico Krutwigen adierazpena, Seminario de Rojas euskaltzain 
izendatzeari buruz (1991)

“Seminario de rojas era un falangista furibundo y muy amigo del Gober-
nador Genaro riestra […]. Así pues pensé que si lográbamos contar con la 
cobertura de Seminario de rojas se podría efectuar la reorganización, la cual 
en principio a riestra le dejaba muy sin cuidado, puesto que su enemistad 
antivasca iba acompañada de una increíble falta de cultura. Teniendo pues 
en Euskaltzaindi a Seminario de rojas ya no pensaría en nada peligroso, y 
vería en todos los euskaltzaines una especie de Seminario de rojas más, que 
se dedicaban a escribir etimologías igual que su amigo beratarra.


Seminario de Rojas falangista sutsua zen eta Genaro Riestra Gobernadorea-
ren oso laguna […]. Hortaz, pentsatu nuen Seminario de Rojasen babesa 
eskuratzea lortzen baldin bagenuen berrantolaketa egin ahal izango zela, 
Riestrari, printzipioz, bost axola baitzitzaion hori, haren etsaigo antieuskal-
dunak kultura gabezia sinestezina baitzuen lagun. Seminario de Rojas Eus-
kaltzaindian izanik, beraz, ez zuen ezer arriskutsutan pentsatuko, eta euskal-
tzain bakoitzarengan Seminario de Rojas moduko beste bat baino ez zuen 
ikusiko, etimologiak idaztera emana adiskide beratarra bezala.

Iturria: Krutwig, 1991: 98.

haize berriak ■

Jokin Zaitegi
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Buruzagiaren heriotza

Oleaga-E19 androidea eta haren ohiko ikasleak kanpoaldean daude, Bil-
boko Arriaga antzokiaren parean eta Ibaizabal ibaiaren ertzean zehazki, 
Resurreccion Maria Azkue hil baino egun batzuk lehenago ibaira erori 
zen tokian. Oleaga-E19 androideak azalpenak eman bitartean, ikasleek 
zirkulua osatzen dute haren inguruan.

—Krutwigek proposatutako berrikuntza nagusiak onartu zirene-
rako, 85 urte zituen Azkuek, zahartuta eta makalduta zegoen, onenak 
emanda —azaldu du Oleaga-E19 androideak—. 1951ko urriaren 22ko 
ilunsentian, akademiaren egoitzatik etxera zihoala, Ibaizabal ibaira erori 
zen, hementxe, eta, biharamunean eta hurrengo egunetan akademiara 
itzuli baldin bazen ere, istripuaz ahaztuta, handik egun batzuetara hil 
zen, azaroaren 9an, ibaiko ur kutsatuek eragindako gaitzaren ondorioz.

»Hil zenean, bazekien Azkuek ez zuela Euskaltzaindia oso egoera 
oparoan utzi. Euskaltzaindiaren garai hartako egoera ondo islatzen duen 
anekdota bat jaso zuten, Euskaltzaindiaren historia kontatuz idatzi zuten 
liburuan, Joan Mari Torrealdaik eta Imanol Murua Uriak (2009: 49). Kon-
tatzen dutenez, Vicente García de Diego Espainiako Errege Akademiako 
(RAE Real Academia Española) kideari Gipuzkoako La Voz de España 

egunkariak 1952ko ekainaren 19an argi-
taratutako elkarrizketa batean, Anton 
Gaztelu kazetariak euskararen akademia 
bat sortzearen egokitasunaz galdetu zion, 
uste baitzuen ez zegoela horrelakorik, eta 
Espainiako akademikoaren erantzunak 
argi utzi zuen hark ere ez zekiela horre-
lakorik bazenik. Artikuluari erredakzioan 
ezarritako oin-oharrean, egunkariaren 
arduradunek zehaztu zuten bazegoela 
euskararen akademia bat, Bilbon, baina 
Gazteluren galdera eta De Diegoren eran-
tzuna aldaketarik gabe argitaratzea era-
baki zutela, horrela argi geratzen zelako 
zein hutsala zen Euskaltzaindiaren era-
gina eta indarra.

»Azkuek ez zuen berak nahiko zukeen 
lekuan utzi, argi dago hori, baina bizirik 
eta, ahal zen neurrian, mugimenduan 
zen behintzat Euskaltzaindia, eta fruitu-
rik aberats eta gozoenak iristeko zeuden. 
Androidea izanagatik ere, zilegi bekit 
latinez mintzatuz laburtzea Euskaltzain-
dia sortu eta abian jarri zutenen —edo, 
zuen baimenarekin, genuenon— ekarpen 
xumea: Debile principium melior fortuna 
sequatur.

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 

Resurreccion Maria Azkue
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Jose Antonio Arana Martijak Azkueri buruz (1999)

“Bilbon hil zen Azkue 1951.eko azaroaren 9an, 87 urte zituela. Edozei-
nek buru zurituko luke musika, folklore edo hizkuntzalaritza arloetan honek 
egindako lan bakar batekin. Gure kulturaren alde, eta bereziki euskararen 
alde egin zituen lanak erakusten digutenez, oso zaila izango da beste halako 
pertsona bat bersortzea. Neurri handi baten Humboldten profezia eta Una-
muno eta beste batzuen erasoak ezabatuak gelditu ziren: euskara bizi da eta 
bizirik iraungo du euskaldunok nahi dugun heinean. Azkue hil eta hama-
zazpi urtera antolatu zuen Euskaltzaindiak Arantzazuko Biltzarra, non jarri 
ziren euskara batuaren oinarriak. Han zegoen bizirik eta bultzatzaile Azkue-
ren espiritua eta gogoa.

Iturria: Arana Martija, 1999: 151.

Zulo ilunetik burua ateratzen

Azkue hil ondoren beste hutsune garrantzitsu bati aurre egin behar izan zion 
Euskaltzaindiak, Krutwig gazte ekintzaile, adoretsu eta berritzaileak Hego 
Euskal Herria utzi behar izan baitzuen 1952an, urte horretako maiatza-
ren 23an Luis Villasante euskaltzain osoaren sarrera hitzaldiari emandako 
erantzunean Eliza Katolikoari kritika gogorrak egin eta gero; euskararen 
inguruan arduraz ez jokatzea leporatu zion, besteak beste, agerraldi hartan 
Krutwigek Elizari . Frantzian, Belgikan, Alemanian eta Italian eman zituen 
hurrengo urteak, eta ez zen itzuli Euskal Herrira 1975era arte .

Genaro Riestrak, Bizkaiko gobernadore zibilak, Krutwig akademia-
tik egozteko proposatu zion Euskaltzaindiari, Seminario de Rojasen bidez, 
baina akademiak ez zuen proposamena onartu . Koldo Mitxelenaren leku-
kotasunaren arabera (Ibarzabal, 2001: 159), euskaltzain batzuek, horien 
artean Manuel Lekuona zela, adierazi zuten Krutwigen jokabidean zigortu 
beharreko deliturik izatekotan ere ez zegokiola akademiari zigor hori 
ezartzea .

Hutsuneak hutsune, gerraosteko giro ilunak lagundu ez arren, 
Euskaltzaindiak, apal baina sendo, bidea egiten jarraitu zuen hurrengo 
urteetan . Azkueren ondorengo euskaltzainburua Inazio Maria Etxaide 
donostiar idazle eta ingeniaria izan zen . Azkue hil eta gero izandako 
batzarretan mahaiburu izan ondoren, Etxaide 1952ko azaroaren 3an 
izendatu zuten euskaltzainburu, baina akta gehienak euskaltzainbu-
ruorde gisa sinatu zituen, ez euskaltzainburu gisa, gutxienez 1957ra arte . 
Ez dago frogatzerik zergatik jokatu zuen horrela, baina pentsatzekoa da 
beldurtuta zeukala agintariek euskararen aldeko mugimendu oro jazar-
tzeko zuten joerak .

Azkue hilik eta Krutwig erbesteraturik, Francoren agintearen mendeko 
giro itxian eta buruzagitza argirik gabe, 50eko hamarkadako lehen urteetan 
Euskaltzaindiak ezin izan zuen lan askorik egin, are gutxiago batasunerako 

Zulo ilunetik burua ateratzen ■

Inazio Maria Etxaide
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urrats sendorik, baina odola berritzen hasi zen . Garai horretan egin ziren 
euskaltzain oso Luis Villasante eta Koldo Mitxelena —1951n eta 1952an 
hurrenez hurren—, eta Alfontso Irigoien akademiarentzako idazkari lane-
tan hasi zen 1955ean, egoitzara egunero joanda hango lanez arduratzeko . 
Idazkari ez ezik, artxibozain, diruzain eta “zehaztu gabeko beste eginkizun 
askoren arduradun” ere izan zen Irigoien urte askoan (Satrustegi, 1998, 
Fontes Linguae Vasconum 79: 433) .

1953ko urrian, Euskera agerkaria argitaratu zuen berriro Euskaltzain-
diak; baina zenbaki bakarra argitaratzeko baimena baino ez zuen artean, 
eta hura agerkariaren 1920-1937 aldiko aurkibideekin osatua, idazlan 
berririk gabe . 1954ko abenduaren 3an, beste pauso bat emanez, Euskera 
argitaratzen jarraitzeko baimena jaso zuen, eta 1956tik aurrera hasi zen 
normaltasunez kaleratzen Euskaltzaindiaren buletina .

Pixkanaka bazen ere, beraz, Euskaltzaindia indartzen eta gerrak sartu 
zuen zulo ilunetik burua ateratzen hasita zegoen.

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 

Alfontso Irigoien

Eskuinean, Euskera aldizkariaren 1953ko 
zenbakiaren azala.
Behean, Espainiako Gobernuak Euskera 
argitaratzeko emandako baimena (1954).
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1956, “urte giltzarria”

—“Debile principium melior fortuna sequatur” esanez agurtu zaituzte 
Oleaga-E19 androide estimatuak —esan du Euskaltzaindiaren egoitza 
nagusiko ekitaldi aretoan, Bilbon, Nazario Oleagaren antzirudira egin-
dako androidearen lekua hartu duen hogeita hamar urte inguruko ema-
kumeak—. Bada, niri Euskaltzaindiaren debile principium hark izan 
zuen jarraipen distiratsuagoaren berri ematea dagokit, eta horretan aha-
leginduko naiz hemendik aurrera. Miren Etxepare dut izena.

—Eta zergatik ez du jarraitzen gurekin Oleaga-E19k? —galdetu dio 
bi eskuen artean bastoi bati eusten dion 80 urtetik gorako gizon txapel-
dun batek.

—Oleagak bizirik eta Euskaltzaindiari lotuta jarraitu zuen, Azkue 
hil eta gero ere, hurrengo hamar urteetan, bera 1961ean hil zen arte, 
baina Azkue hil ondoren ez zen Euskaltzaindiaren gorabeheren hain 
lekuko pribilegiatua izan. Hala Broussain nola Oleaga Azkueri estu lotu-
tako euskaltzainak izan ziren, eta horregatik erabili ditugu haien antziru-
dira egindako androideak orain arteko azalpenetarako. Baina Azkue hil 
ondoren, Euskaltzaindiak ez du hura bezain lider garbi eta erabatekorik 
izan, eta, horregatik, ikastaro honi jarraipena emateko, beste formula 
bat erabiltzea pentsatu du Euskaltzaindiak.

—Eta zu zer zara: androidea ala gizakia? —galdetu dio pakistandar 
itxurako emakume gazte betaurrekodun batek Miren Etxepareri—.  

—Gizakia, hezur-haragizko emakumea. Androideek beren abantai-
lak dituzte, baina gizakiok baino garestiagoak dira, oraingoz behintzat. 
Besteak beste, horregatik naukazue zuekin.

»Eta behin kontu horiek argituta, ondo iruditzen bazaizue, hasiko 
naiz esaten 1956. urtea garrantzitsua izan zela Euskaltzaindiaren histo-
rian, “urte seinalatua” eta “urte giltzarria”, Joan Mari Torrealdaik eta 
Imanol Murua Uriak dioten moduan (2009: 59).

»Idazle gazteak murgildu ziren euskararen munduan 50eko hamarka-
daren erdialdeko urteetan, eta haietako gehienak euskararen batasunaren 
beharraz jabetuta zeuden. Horrez gain, ikastolak sortzen hasi ziren, eta 
haietako irakasleak ere berehala jabetu ziren eskolarako testu erabilga-
rriak izateko euskararen batasuna funtsezkoa izango zela. Ikastoletako 
irakasleen artean emakumeak ziren gehienak, andereñoak, eta batzuek 
lotura estua zuten akademiarekin. Adibidez, Euskaltzaindiaren 1956ko 
uztailaren 27ko batzarrean, Concha Goiri eta Angeles Egidazu Bilboko 
laguntzaileen izenean, euskararen aldeko ekintzak Euskaltzaindiaren 
zuzendaritzapean izan zitezela eskatu zen, bereziki irakaskuntzakoak eta 
haur hezkuntzakoak. Concha Goiri Euskaltzaindiaren mezenas gisako 
bat izan zen urte haietan.

Belaunaldi berrietako euskaltzale asko Euskaltzaindiari nahiko estu 
lotu zitzaizkion; hori da Luis Villasante eta Alfontso Irigoienen kasua, 
adibidez, eta baita Koldo Mitxelenarena ere, hura zaharragoa izan arren 

1956, “urte giltzarria” ■

Luis Villasante
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—41 urte zituen 1956an— 36ko gerraren ondotik izandako kartzelaldiek 
eta kanpoko ikasketek ez baitzioten utzi ordura arte zuzeneko parte-har-
tzerik izaten.

Beste batzuk, akademiaren lanetan kide gisa zuzenean parte hartu 
gabe, oso adi egon zitzaizkien Euskaltzaindiaren lanei eta erabakiei; hori 
da Yakin aldizkariaren sortzaileen kasua —1956an sortu zuten, hain 
zuzen ere—, baita Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi, Gabriel 
Aresti eta Juan San Martinena ere, besteak beste; eta horietako batzuk 
euskaltzain urgazle edo are euskaltzain oso izango ziren urte gutxiren 
buruan.

»Euskaltzain izan zein ez, aipatu-
tako euskaltzale horiek guztiak gertuago 
zeuden Azkue eta Krutwigen ikuspun-
tuetatik Kirikiño, Zaitegi eta Orixek 
aldarrikatutakoetatik baino. Hau da, 
batasunaren beharra ikusten zuten eta, 
batasunaren bide horretan, erdaratik 
behar ziren maileguak hartzeko ahalke-
rik gabeko euskara baten alde zeuden, 
garbizaleen ikuspegiari itxiegi eta 
mugatuegi iritzita.

Joan Mari Torrealdai eta Imanol Murua Uriaren gogoeta 1956ari buruz

“1956 frankismo aldiaren erdi-erdian dago, 1936 eta 1976 artean, 20 urte 
aurrera, 20 urte atzera. Balio sinbolikoa baino gehiago du urte horrek. Herri-
gintzan oro har, euskalgintzan eta Euskaltzaindiaren bizitzan ere bai.

Hogei urteren ondoren, frankismoak zirrikitu batzuk uzten ditu (arrakalak 
ote?), gutxi eta estuak, eta horietaz baliatzen da Euskaltzaindia. pasabide 
mehar horietan barrena ausarturik, egin ditzake hainbat ekitaldi, ez Aran-
tzazukoa bakarrik.

Hogei urte pasatu dira erbesteko jendearentzat ere. Garai batean pentsa 
zezakeen erbesteak Franco eroriko zela, aliatuek botako zutela, baina hogei 
urteren buruan ikusi dute ez dagoela zereginik. NBEk onartu egin du, Vatika-
noak ere bai. Agirre lehendakariak deituta, 1956an parisko Kongresua egiten 
da. ondorioak hitz batean laburbil daitezke: borroka politikatik kulturara 
igaro beharra dago, eta kanpotik barrura, erbestetik Euskal Herrira. Luzera 
jokatu behar da.

Iturria: Torrealdai-Murua Uria, 2009: 59

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 

tako euskaltzale horiek guztiak gertuago 
zeuden Azkue eta Krutwigen ikuspun-
tuetatik Kirikiño, Zaitegi eta Orixek 
aldarrikatutakoetatik baino. Hau da, 
batasunaren beharra ikusten zuten eta, 
batasunaren bide horretan, erdaratik 
behar ziren maileguak hartzeko ahalke-
rik gabeko euskara baten alde zeuden, 
garbizaleen ikuspegiari itxiegi eta 
mugatuegi iritzita.

Yakin aldizkariaren lehen zenbakiaren 
azala.
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“Akademia ibiltzen hasi da”

Hiru ekitaldi publiko garrantzitsu antolatu zituen Euskaltzaindiak 1956an, 
36ko gerraren osteko lehendabizikoak eta, horrenbestez, akademiari, 
hutsune luze baten ondotik, berriro ere plazan eta gizartean nor izateko 
aukera eman ziotenak, “katakunbetatik” irteteko, hainbat egilek erabili 
duten metafora erabiliz .

 Lehen ekitaldia dantzaz eta kantuz hornitutako emanaldi artistiko- 
kulturala izan zen, 1956ko ekainaren 10ean egina, Bilboko Arriaga antzo-
kian . Ekitaldi hartan, Koldo Mitxelenak, euskaltzain gisa, akademiak 
etorkizunerako zituen egitasmoen berri eman zuen jendaurrean .

Urte bereko irailaren 14, 15 eta 16an, Euskaltzaleen Biltzarra egin zen 
Oñatiko Arantzazu auzoan, Euskaltzaindiaren gerraosteko lehen biltzarra . 
Iker sailak antzinako testuen ikerketa landu zuen, eta Jagon sailak “eus-
kara biziari nola eutsi” aztertzea izan zuen xede . Luis Villasante, Damaso 
Intza, Julian Elortza, Piarres Lafi tte, Nazario Oleaga, Alfontso Irigoien eta 
Koldo Mitxelena izan ziren parte-hartzaileen artean eta txostengileen eta 
eztabaidetako parte-hartzaileen artean presentzia handia izan zuten fran-
tziskotarrek ere .

Argazkiek erakusten dutenez, ehun lagun baino gehiago bildu ziren 
Arantzazun . “Kapadun, prakadun eta gonadun, berreun inguru izango 
giñan”, dio Zeleta kronikagileak (1956: 272), azken eguneko bazkariaren 
berri ematean . Dudarik gabe, edukien aldetik egindako lanketa gorabehera, 
euskararen inguruko kezka bizia zuten adituek elkarren berri izateko oso 

“akademia ibiltzen hasi da” ■

Euskaltzaindiaren I. Biltzarraren 
mahaia, Arantzazuko Gogojardun 
Etxean.
Ezkerretik eskuinera: Damaso Intza, 
Julian Elortza, Luis Villasante,
Piarres Lafi tte, Nazario Oleaga eta
Alfontso Irigoien.
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baliagarri izan zela biltzar hura, 36ko gerraren ondoren ez baitzen halako-
rik antolatzeko aukerarik izan . Antonio Zabala herri literaturaren arloan 
egiten ari zen lana goretsi zen kongresu hartan, baina Zabalak gaztelaniaz 
egindako hitzaldiak Balentin Aurre-Apraizen haserrea eragin zuen (Zavala, 
1956: 245) . Ikuspegi politikotik zein sozialetik, ordura arteko ezintasu-
nak urratzen hasten zen irekitasun herabe bat ekarri zuen kongresu hark, 
Satrustegiren iritziz (1998, Fontes Linguae Vasconum 79: 432) . Adierazga-
rria da Koldo Mitxelenak Nils Holmer suediar hizkuntzalari adiskideari 
Malmora 1956ko azaroaren 14ko dataz bidalitako gutunean honako hau 
idatzi izana ere: “La Academia ha empezado a andar” (“Akademia ibiltzen 
hasi da”) (Satrustegi, 1998, Fontes Linguae Vasconum 79: 463) .

Dena den, Iñaki Caminok dioenez (2018: 709), “hizkuntzaren garbi-
tasunaz gehiago mintzatu zen biltzar hartan batasunaz baino”, eta “hizkun-
tzaren batasunaz idatziriko txosten bakarra Txillardegi donostiar gaztearena 
izan zen” . Txillardegik ez zuen Arantzazura joaterik izan, derrigorrezko sol-
daduska egiten ari zelako Ferrolen, baina Karta Idigia artikulua igorri zuen 
kongresura, Euskaltzaindiari batasuna zehazteko eta batasunaren bidean 
aitzina egiteko eskatuz (Txillardegi, 1965: 245-250; 2004: 19-24) .

Bi aste geroago, 1956ko irailaren 28an, biltzarraren ondorio gisa, eus-
kara bultzatzeko kultur taldeekin batera zabaltzeko gutuna onartu zen .

Hilabete batzuk geroago, beste ekitaldi publiko bat antolatu zuen Eus-
kaltzaindiak, jaialdi artistiko-kultural bat, Bilboko Coliseo Albia antzokian, 
bi egunetan banatuta, 1956ko abenduaren 30ean eta 1957ko urtarrilaren 

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 

Euskaltzaindiaren I. Biltzarreko 
partaideak eta beste, Arantzazun.

Euskaltzaindiaren I. Biltzarraren kartela, 
Arantzazuko Gogojardun Etxean.
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6an, Resurreccion Maria Azkueren omenez . Ekitaldi horretarako, Ger-
nikako arbola kanta zegoen aurretik programatua, baina azken orduan, 
zentsuraren aginduz, Espainiako ereserki nazionala programatu behar 
izan zuten Jose Maria Iparragirreren kantuaren ordez, baita esku-orrietan 
horrela iragarri ere . Euskaltzaindiaren artxibategian gordeta dagoen esku- 
orri berritu batek Alfontso Irigoienek eskuz idatzitako ohar hau dauka aza-
lean, Espainiako ereserkiaren agerpenaren motiboa azalduz: “Izan ere asmo 
txarrez agindutakoa, ia norbaitek iskanbilla sortzen zuen . Zorionez etzen 
ezer urtenik gertatu . Ala ere urrungo egunean amorrualdi izugarri batek 
arturik zeuden . Gorrotoaren fruitua” .

Zentsurari aurre egin beharrak ez zion eragotzi Euskaltzaindiari 
hurrengo urteetan ere askotariko ekitaldi publikoak antolatzen jarraitzea .

Literaturako lanen argitalpenari ere ekin zion akademiak 1957an, Len 
eta Orain bilduman hiru liburu plazaratuz: Felipe Arrese Beitiaren Oler-
kiak, Frantzisko Ignazio Lardizabalen Testamentu berriko kondaira edo his-
toria eta Txillardegiren Leturia-ren egunkari ezkutua.

Bi urte geroago, 1959ko ekainaren 25ean zehazki, Joan XXIII .a aita 
santuari Erraimun Olabideren Itun Zâr eta Berria (1958) itzulpenaren ale 
bat bidali zion, opari gisa, Euskaltzaindiak Vatikanora, eta aita santuaren 
bedeinkapena jaso zuen akademiak, Paulo Gurpide Bilboko apezpikuaren 
bitartekaritzaz, 1960ko martxoaren 26ko data zuen gutun batean .

Luis Villasanteren ongietorriko testua Arantzazuko Biltzarrean (1956)

“Jardun auek zergatik eta zertarako?

Euskal urduritasuna sentitzen degun guztiok elkartzeko, edo bata besteare-
kin al dan neurrian urreratzeko. Denok dugu yoran berdiña, kezka ta oiñaze 
berdiña, gure mintzoaren kezka ta oiñazea, alegia. Euskera ondamenditik 
gorde ta begiratu, euskera bizirik atera nai degu guztiok. […]

Denok degu xede berdiña, baiño xede ori lortzeko ibilli bear den bideaz 
edo egin bear diren egikizunezaz, danok ez gera iritzi bateko. Batek euskera 
garbia bear degula, besteak berriz uste du, gaurko egokera ontan, euskera 
ulerterreza ta erritarra zaigula bearrezko; urliak, euskera kultur-tresna bear 
degula biurtu, eta orretarako idea goratuetarako mintzabide egin; onek gizon 
eskolatuen eta ikasien maillako liburuak falta zaizkigula esango dizu; ark, 
berriz, erri xearen maillako lanak baizik eztitu ondo ikusten. Eta egin bear 
litzakenaren gaiñean aburu berdintsuak izanda ere, aburu oiek egi biurtzeko 
orduan, garaiean, sarri-askotan bide ezberdiñak daramazkigula ikusten da. 
[…]

orregatik bear zan onelako billera bat euskaltzaleen artean egin, elkar eza-
gutzeko, elkar berotzeko, asmoz ta jakitez jarraitzeko. […] Eta danok iritzi 
bateko biurtzen ezpagera ere (batzuetan komeni ere ezta egingo), beintzat 
adiskidetu ta elkarganatu egingo gera, ta aurrerantzean lagun urkoaren usteei 
lotsa ta begirune geixeago erakutsiko diegu.

“akademia ibiltzen hasi da” ■

Maketa onena**.indd   79 29/8/19   12:51:57



80

Maileguen onarpena

—Ordura arteko ahalkeak eta beldurrak bazterturik, euskara arautzeko 
bide luzearen hastapen gisa, lehen urrats sendo eta erabakigarria eman 
zuen Euskaltzaindiak 1959an, Euskaltzaindiaren agiria euskal itzei buruz 
plazaraturik, apirilaren 2ko dataz —azaldu die Miren Etxeparek ohiko 
ikasleei, Euskaltzaindiaren egoitza nagusiko ekitaldi aretoan—. 1956ko 
Arantzazuko Biltzarraren ondoren, 1958ko udazkenean egin zen beste 
bat, hemen, Bilbon, eta hartan hasi zen 1959ko agiria mamitzen eta 
adosten. Oinarrizko lege hau ezarri zuen agiri hark: “Iztegi-sailean ezta 
bidezko itz asmatuetara jotzea ezin bestez baizik, eta orduan ere itzen 
erabidean izkuntzaren joera gordeaz. Ori iztegiari gagozkiola. Gramati-
karen barrutian, ordea, ezta sekula zillegi asmatzen ibiltzea edo izkuntza 
aldatu nai izatea”. Agiriak euskal hitz jator eta noiznahi zein nonahi era-
bilgarritzat jotzen zituen, horrenbestez, “abendu”, “aingeru”, “alkate”, 
“amodio”, “arima-anima”, “abade-apaiz-apez”, “apostolu”, “bekatu”, 
“benedikatu”, “bertso”, “eskola”, “dantza”, “gorputz”, “kafe”, “kolore”, 
“liturgia”, “metro”, “pentsamendu”, “politika”, “teknika” eta gisako 
hitz maileguan hartuak. Azkueren eta Krutwigen bidearen aldeko aldarri 
argi bat zen, sabindarren eta haien ondorengo garbizaleen ikuspegiarekin 
inondik inora ere bat ez zetorrena.

»Orixe eta haren jarraitzaileak izan ziren agiriarekiko kritikoenak, 
Euzko-Gogoa aldizkariaren ingurukoak (ordurako, 1955az geroztik, Mia-
rritzen argitaratzen zen, Guatemalako erbestea utzita). Baina ez ziren, 
hala ere, Orixeren jarraitzaile guztiak agiriaren aurka agertu. Jakin aldiz-
karia (Yakin, garai hartan) erreferente nagusien artean Orixe zuela sortu 
zen hiru urte lehenago, 1956an, baina 1959ko udan, 10. zenbakian, Jakin 
aldizkariko idazle gazteek hizkuntza kontuetan Euskaltzaindia gidaritzat 
hartu eta haren arauei men egiteko prest zeudela iragarri zuten: “Bai, 
betoz norma zuzentzailleak”, adierazi zioten argi eta garbi akademiari. 
“Yarrai zure maixutza ortan, entzun guraz gauzkazu-ta”.

»Hurrengo urteetan, biltzar gehiago egiteaz gain (Eibarren, 1959an; 
Donostian, 1961ean; Arantzazun, 1963an; eta Azpeitiko Loiola auzoan, 
1964an, besteak beste, Bilbotik eta Donostiatik kanpo ere Euskal Herriko 
ahalik eta lekurik gehienetan presentzia izateko asmoa berreskuratuta), 
1956ko hiru ekitaldi publikoekin hasitako bidean aurrera eginez, presen-
tzia gero eta handiagoa izan zuen Euskaltzaindiak gizartean.

»Genero askotako literatura sariketak ere antolatu zituen akade-
miak, Bilbon hasieran eta Bizkaiko hainbat herritan gero, liburu gehiago 
argitaratu —Axularren Gero obra enblematikoaren edizio kritikoak esa-
terako—, arlo askotako hiztegiak eta Euskal Izendegia landu, alfabetatze 
ikastaroak antolatu, euskal irakasle titulua sortu eta etsaminak antolatu 
zituen titulu hori lortzeko…

»Oro har, euskararen alde han eta hemen sortutako ekimen ezinbes-
tean xume guztiei, ahal zuen neurrian behintzat, babes ematen ahale-
gindu zen Euskaltzaindia garai zail hartan. Zeregin horretan, aipatzekoa 

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 

Euzko-Gogoa aldizkariaren azala.
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da, adibide moduan, Jose Mari Etxaburu Kamiñazpi euskaltzale suha-
rrak Euskaltzaindiaren laguntza jaso zuela, Alfontso Irigoienen bidez, 
1962an, Ondarroako Eskola Nazionaletan euskarazko eskolak eman ahal 
izatea lortu zuenean (Oruemazaga Baseta, 2002: 114).

»Barne gatazkarik ere izan zen. Horietako ezagunenetako bat 1962an 
piztu zen, Koldo Mitxelenak Jon Mirande idazlea euskaltzain oso izen-
datzea proposatu zuenean. 1956an Arantzazuko Biltzarrean parte hartua 
zen Mirande, baina garaiko euskaltzale gehienengandik oso urruti 
zegoen ideologikoki, nazional-sozialismoaren ideia askorekin bat egiten 
baitzuen, eta batez ere erlijio kontuetan, kristautasunaren aurka gogor 
mintzatzen baitzen. Ideologia eta erlijio kontuetan —Mitxelena bera 
bezala— Miranderekin inondik ere bat ez etorri arren, Aingeru Iriga-
rai, Antonio Arrue, Federiko Krutwig, Luis Villasante eta beste hainbat 
euskaltzain Mitxelenaren proposamena onartzearen alde zeuden, baina 
Ipar Euskal Herriko euskaltzain batzuek, haien buru Piarres Lafi tte zela, 
Miranderen izendapena eragotzi zuten. Mirandek, haserre, uko egin 
zion euskaltzain urgazle izateari, baina Euskaltzaindiak adierazi zion 
izendapena bizi osorakoa dela eta ezin zuela ukoa onartu. Mirandek eta 

maileguen onarpena ■

Euskaltzaindiaren agiria euskal itzei 
buruz (1959).

Jon Mirande
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Mitxelenak adiskide izaten jarraitu zuten, eta Mitxelenak Miranderi 
Euskaltzaindiko lanen eta gorabeheren berri ematen jarraitu zuen, hark 
hala eskaturik.

—Gai aldaketa handia da, baina bertsolari txapelketak ere antolatu 
zituen Euskaltzaindiak urte horietan, ezta? —galdetu dio Miren Etxe-
pareri bi eskuen artean bastoi bati eusten dion 80 urtetik gorako gizon 
txapeldunak.

—Hala da, bai, zuzen zaude. Euskaltzaindia gizartean 
hartzen ari zen presentziaren adierazle nagusietako bat ber-
tsolari txapelketen antolaketa lana izan zen. 1958an ekin zion 
bide horri, Bizkaiko Bertsolari Txapelketarekin, eta 1960an 
Bertsolari Txapelketa Nagusia antolatu zuen. 24 urte ziren 
Euskal Herri osoko bertsolarientzako txapelketa bat anto-
latu zenetik, aurrekoa 36ko gerra hasi aurretik jokatu baitzen. 
Ondorengo urteetan, Euskaltzaindiak hartu zuen Bertso-
lari Txapelketa Nagusia antolatzeko ardura, eta orotara sei 
ekitaldi antolatu zituen, azkena 1982an. Euskaltzaindia zen 
1984koa antolatzekoa ere, baina, hainbat desadostasun tar-
teko zirela, bertsolari eta bertsozaleen esku geratu zen ardura 
hori. Euskaltzaindiak bultzada handia eman zion bertsolari-
tzari garai zail horretan, eta Alfontso Irigoien izan zen, Eus-
kaltzaindiaren aldetik, lan horretan neke eta ardura handienak 
hartu zituena. Ezaguna egin zen gai-jartzaile aritzen zenean 
gaia errepikatu aurretik erabiltzen zuen esaldia: “Berriz diot”, 
eta batzuek, txantxa giroan, ezizen hori jarri zioten Irigoieni, 
Berrizdiot deitzen zioten.

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 

Ezkerrean: Alfontso Irigoien, Basarri eta Uztapide.
Behean ezkerrean: Balendin Enbeita, 1958an, Euskaltzaindiak antolatutako 
Bizkaiko Bertsolari Txapelketako kopa jasotzen, Bilboko Areatzan, Nazario 
Oleagaren eskutik.
Behean eskuinean: Basarri eta Uztapide.
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Euskaltzaindiak antolatutako bertsolari txapelketen irabazleak

Bizkaiko Bertsolari Txapelketa

1958. Irabazlea: Balendin Enbeita
1959. Irabazlea: Balendin Enbeita
1960. Irabazlea: Jon Mugartegi
1961. Irabazlea: Jon Azpillaga
1962. Irabazlea: Jon Lopategi
1964. Irabazlea: Jon Lopategi
1966. Irabazlea: Jon Lopategi

Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa

1959. Irabazlea: Manuel olaizola Uztapide
1962. Irabazlea: Joxe Joakin Mitxelena
1964. Irabazlea: Joxe Migel Iztueta Lazkao Txiki
1967. Irabazlea: Txomin Garmendia

Bertsolari Txapelketa Nagusia

1960. Irabazlea: Inazio Eizmendi Basarri
1962. Irabazlea: Manuel olaizola Uztapide
1965. Irabazlea: Manuel olaizola Uztapide
1967. Irabazlea: Manuel olaizola Uztapide
1980. Irabazlea: Xabier Amuriza
1982. Irabazlea: Xabier Amuriza

maileguen onarpena ■

1960ko Txapelketako fi naleko entzuleak 
Donostiako Victoria Eugenia antzokian.

Ezkerretik eskuinera: Xabier Amuriza, Anjel 
Mari Peñagarikano, Sebastian Lizaso, Jon 

Lopategi, Jon Enbeita, Txomin Garmendia, 
Jon Azpillaga eta Imanol Lazkano, 1982ko 

Txapelketa Nagusiak Donostian abenduaren 
19an izan zuen fi nalean. 

Xabier Amuriza
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Buruzagitza argirik gabe

Ez da ahaztu behar artean ere Francoren diktadurapean zegoela Hego 
Euskal Herria, eta agintariek Euskaltzaindiari ezarritako kontrol politikoak 
zorrotza izaten jarraitu zuela . Horren ondoriotzat jo daiteke garai hartan 
akademiak buruzagitza argirik ez izatea .

Inazio Maria Etxaide euskaltzainburuak —aurrez ikusi den bezala— 
agiri gehienak euskaltzainburuorde gisa sinatu bazituen, hurrengo euskal-
tzainburua ere ez zen lider sendo gisa agertu . Etxaide hil ondoren, 1962ko 
azaroaren 14an, Jose Maria Lojendio donostiar idazle eta abokatua izen-
datu zuten euskaltzainburu 1963ko apirilaren 5eko batzarrean, baina 
batzar hartako aktak argi erakusten du ez zuela oso gogo onez hartu izen-
dapena: “Lojendio jaunak adierazi du bera dala kargu ontarako meritu 
gutxiena daukana; baiña Euskaltzaindiak bere naia ain garbi agertu dun 
ezkero, azkenean onartu du izendapena, eta, beraz, euskaltzainburu egiñik 
gelditu da” .

Eskuindar integrista zen Lojendio eta harreman ona zuen agintarie-
kin . Pentsatzekoa da hori erabakigarria izan zela euskaltzainburu hautatua 
izateko, Euskaltzaindiak agintarien onespena izaten lagunduko zuelakoan . 
Baina Lojendiok ez zuen luze iraun karguan, 1963ko abenduaren 27ko 
batzarrean agintaldia bukatu zitzaiola ohartarazi eta kargua utzi baitzuen, 
akademiarekin kolaboratzeari utzi gabe . Euskaltzainburu berria izendatu 
bitarte, aldian aldiko euskaltzainik zaharrenak izenpetu zituen bilerako 
aktak, jarduneko buru gisa . Euskaltzaindia zorrotz zainduta zegoen eta 
euskaltzainburu kargua ez zen arin hartzekoa, agintari frankisten larderia 
aintzat hartuta .

Gabriel Aresti poeta eta euskaltzain urgazleak, 1965eko 
martxoaren 31ko data zuen gutun baten bidez, buruzagitzari 
buruzko proposamen batzuk egin zizkion, besteak beste, Eus-
kaltzaindiari . Arestiri Louis Dassance iruditzen zitzaion hautagai 
egokiena euskaltzainburu izateko, baina oharturik Espainiako 
agintariek ez zutela onartuko —lapurtarra zenez, haientzat 
“atzerritar bat” zelako—, Dassance euskaltzainburuorde izenda-
tzea proposatu zuen, euskaltzainburu kargua Luis Villasanteri 
emanda . Arestiren burutazio horiek erakusten dute mugimendu 
guztietan oso argi ibili behar zela, agintariek zorrotz mugatutako 
esparruetatik irteteak akademia aurrera egiteko biderik gabe utz 
zezakeelako .

Azkenean, hiru urte euskaltzainbururik gabe eman ondo-
ren, ez Dassance eta ez Villasante, Manuel Lekuona 72 urteko 
oiartzuar apaiza hautatu zuten euskaltzainburu, historia kon-
tuetan aditua eta ahozko herri literaturaren ikertzailea, 1966ko 
abenduaren 30ean .

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 
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buruzko proposamen batzuk egin zizkion, besteak beste, Eus-
kaltzaindiari . Arestiri Louis Dassance iruditzen zitzaion hautagai 
egokiena euskaltzainburu izateko, baina oharturik Espainiako 
agintariek ez zutela onartuko —lapurtarra zenez, haientzat 
“atzerritar bat” zelako—, Dassance euskaltzainburuorde izenda-
tzea proposatu zuen, euskaltzainburu kargua Luis Villasanteri 
emanda . Arestiren burutazio horiek erakusten dute mugimendu 
guztietan oso argi ibili behar zela, agintariek zorrotz mugatutako 
esparruetatik irteteak akademia aurrera egiteko biderik gabe utz 
zezakeelako .

ren, ez Dassance eta ez Villasante, Manuel Lekuona 
oiartzuar apaiza hautatu zuten euskaltzainburu, historia kon-
tuetan aditua eta ahozko herri literaturaren ikertzailea, 

Manuel Lekuona
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Juan San Martinen adierazpena, Jose Maria Lojendiori buruz (1998)

“Lojendio izendatu zutenean, politikarekin-edo nahasteren bat izan zen. 
Gipuzkoako gobernadorea etxera joan zitzaion Lojendiori, esanez kontuz 
ibiltzeko Bilbon Euskaltzaindian kolaboratzen hasi zirenekin, abertzaleak 
zirela eta politika egiten zutela. Antzerkia egiten zuen talde bat zen, Ziar-
zolo idazlea, Arruza eta. Fitxatuta zeuden. Eta itxuraz, gobernadoreak esan 
zion nork eman zion talde horren berri: Antonio Arruek. Urduri jarri zen 
Lojendio, beldurtu, eta utzi egin zuen. Eten egin zuen Arruerekin ere.

Iturria: Murua Uria, 1998: 101.

Dimisio ez onartua

—Oso ondo dago kontatu diguzun guztia, baina, oker ez banago, izan zen 
urte horietan dimisioa eman zuen euskaltzain urgazle bat, Euskaltzain-
dia euskara batuaren aldeko lanetan motelegi zebilela salatuz —komen-
tatu du hogei urtera iristeko itxura ez duen neska gazte batek—. Zer esan 
diezagukezu horretaz?

—Ez zabiltza oker —erantzun dio Miren Etxeparek—. Jose Luis 
Alvarez Enparantza Txillardegi da zuk diozun euskaltzain urgazle hori. 
Lehen ere entzuna duzuen bezala, Txillardegik ez zuen zuzenean parte 
hartzerik izan Arantzazuko 1956ko kongresuan, baina batasunaren 
bidean aurrera egiteko eskatu zion Euskaltzaindiari, kongresura Karta 
Idigia artikulua igorrita. Hurrengo urtean euskaltzain urgazle izendatu 
zuten. Batasunerako bidea artikulua idatzi zuen 1958an, eta urte horre-
tan Bilbon egindako biltzarrean irakurri. Baina Euskaltzaindia ez zebi-
len behar bezain bizkor, Txillardegiren iritziz, euskara batuaren aldeko 
lanean, eta bereziki amorrarazi zuen Jean Haritxelhar euskaltzain osoa-
ren sarrera hitzaldian, Baigorrin, 1963ko uztailaren 28an, jendaurrean 
Haritxelhar behe-nafarreraz, Lafon zubereraz eta Lojendio gipuzkeraz 
mintzatu izanak. Horregatik, 1963ko abuztuan —ordurako Angelun 
bizi zela, 1961az geroztik ETA erakunde abertzaleko kide gisa jazarria 
eta mugaz bestaldera ihes egitera beharturik baitzen—, ikusirik Euskal-
tzaindia motelegi zebilela batasuna zehazteko eta ezartzeko lanetan, Txi-
llardegik dimisioa eman zuen euskaltzain urgazle gisa, Euskaltzaindiko 
egoitza nagusira igorritako eta Enbata astekarian argitaratutako adieraz-
pen gogor baten bidez.

»Lojendiok ez zion dimisioa onartu. Txillardegik Angelutik —han 
bizi baitzen orduan— Bilbora, akademiaren egoitzara, etsipenez itzuli-
tako euskaltzain urgazlearen diploma atzera bueltan igorri zion euskal-
tzainburuak Txillardegiri —Angelura berriro— eta diplomarekin batera 
igorritako gutunean euskara batuaren prozesua bideratzen saiatuko zela 
agindu zion. Euskaltzain urgazle izaten jarraitu zuen Txilardegik.

dimisio ez onartua ■

Txillardegi
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Txillardegik Euskaltzaindiari emandako dimisio-gutunaren pasarte bat 
(1963)

“Errazago zaio Euskaltzaindiari euskeraren BITXITASUNAZ ari izatea, 
euskeraren BIZITASUNAZ baiño. Bitxitasunari so egiñik, ordea, bere xedea 
nahasten du eta lana lardaskatzen.

Sei urte huntan ongi ikusi dut, eta hau borondate onez ari den nornahik 
ikus dezake, Euskaltzaindia legun-legun eta koskarik gabe moldatzen dela 
Madrille’ko gobernu etsaiarekin. Zergatik? Euskaltzaindiak, oro har, gehiago 
begiratzen diolako Gobernuaren aginduari, euskerari baiño; gehiago agiri 
delako Franco’ren alde, euskeraren alde baiño. Euskeraren heriotzak askoren 
ustez eskas duen naturaltasuna eta legetasuna, Euskaltzaindiak ematen dio.

Iturria: Txillardegi, 2004: 50.

Baionako bilerak, batuaren ernamuin

Kontu jakina da euskara batua 1968an sortu zela Arantzazun, frantzisko-
tarrek Oñatiko auzo horretan duten santutegi ospetsu eta enblematikoan . 
Baina Arantzazuko Biltzarraren arrakastaren oinarrian lau urte lehenago 
euskaltzale batzuek, Baionan, frankismoaren begiradatik libre, batasuna-
ren oinarriak finkatzeko egindako lana zegoen: Euskal Idazkaritzaren Hiz-
kuntza Sailak 1964an Baionan aurkeztutako erabakiak .

Euskal Idazkaritza Ipar Euskal Herriko abertzale batzuek Hego Euskal 
Herritik ihesean muga zeharkatuta ihes joandako beste batzuekin batera 
Baionan 1963ko udan sortutako erakundea zen, kulturaren arloko lane-
tara bideratua, eta hizkuntza lantzeko sail bat izan zuen . Sail horren babe-
sean, zortzi hilabetez —1963ko azarotik 1964ko udara arte— astero bildu 
ziren mugaz bi aldeetako zortzi euskaltzale, Euskal Idazkaritzak Baionan, 
Enbataren egoitzaren aldamenean, zuen aretoan (Kordelieren karrikako 
14 zenbakiaren lehen solairuan), euskararen batasunerako egokitzat jotzen 
zituzten erabakiak hartzeko . Hego Euskal Herrikoak ziren zortzi horietako 
lau: Eneko Irigarai eta Txillardegi (ETAren ordezkari); Telesforo Monzon 
eta Jesus Solaun (EAJren ordezkari); Ipar Euskal Herrikoak beste laurak: 
Jean-Louis Davant (Enbataren ordezkari); eta Roger Idiart, Pierre Andiaza-
bal eta Jean Hiriart-Urruti apaizak (Elizaren ordezkari) . Hiru apaiz horiek 
gazteak ziren, eta Vatikanoko II . Kontzilioak irekitako bidearen jarraitzai-
leak, garaiko ideia aurrerakoien zaleak . Jesus Mari Bilbao, Piarres Lafitte, 
Eñaut Etxamendi, Julen Madariaga eta beste euskaltzale batzuk ere batu 
zitzaizkien bilera batzuetan .

Idazle eta irakasle gisa euskararen batasunaren inguruko kezka zuten 
hainbat emakumek ere parte hartu zuten prozesu hartan, antza denez, 
bilera nagusietatik kanpo eta egindako lanaren behar adinako aitorme-
nik jaso gabe bada ere: Marijane Minaberri, Janamari Malharin, Martxe-

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 
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lin Arbelbide, Madalena Jauregiberri, Etxelet eta Jone Forkada ziren, uste 
denez behintzat, horietako batzuk .

Txillardegi izan zen, Euskaltzaindiak euskararen batasunerako behar 
adinako urratsik egiten ez zuela ikusirik, Baionako bilera haien bultzatzaile 
nagusia . Davantek hainbatetan adierazi duenez, Txillardegik berak hautatu 
zituen bileretako parte-hartzaileak . Aukeraketa horretan pluralismoa bilatu 
zuen, Euskal Herri osoko ordezkariak biltzeaz gain, itzal handia zuten lau 
erakunderen babesa eta onespena izatea: EAJ, ETA, Enbata eta Eliza . Eus-
kaltzale gutxi zegoen garai hartan lau erakunde horietako bati aldez edo 
moldez lotu gabe . Baionan landutako txostenak Euskal Herri osoko 15 
euskaltzaleri banatu zizkieten —Koldo Mitxelena, Joseba Intxausti, Imanol 
Berriatua, Xalbador Garmendia, Gabriel Aresti eta Rikardo Arregiri, bes-
teak beste—, eta euskaltzale horiei iritzia ere eskatu zieten . Adostasun 
zabal baten aldeko jarrera eta jokabidea izan zuten, beraz, hasieratik, eta ez 
zioten muzin egin adostasun zabal hori lortzeko egin beharreko ahaleginak 
egiteari .

Batez ere ortografiaz, deklinabideaz eta aditz laguntzailearen oina-
rrizko adizkiez eztabaidatu zuten, eta hainbat erabaki hartu; horrez gain, 
h letraz idatzi beharreko hitzen zerrenda egin zuten . Biltzen ziren kideen 
artean, Txillardegi zen gramatika eta hizkuntzalaritza kontuetan trebatu-
tako bakarra, baita batuaren premiaren aldarrikatzaile sutsu eta konbentzi-
tuena ere . Horrenbestez, pentsatzekoa da neurri handi batean hark gidatu 
zituela bilera haiek .

Dena den, Baionako bilera haietako eztabaidak ez ziren hutsetik hasi . 
Koldo Zuazoren ustez, Gabriel Arestiren Maldan Behera poema liburua, 
1959an argitaratua, “gerora euskara batua deituko zen eredu estandarraren 
adibide gardena” da (1989: 272), eta oinarrizko erreferentzia izan zen Baio-
nan hartutako erabakietarako . Arestiren liburu hori jotzen dute batzuek 
euskara batuaz idatzitako lehendabizikotzat .

Jean-Louis Davanten hitzak Baionako Biltzarreko sarrera mintzaldian 
(1964)

“Batasuna, Euskaldunen betiko ametsa eta nahikaria… Batasuna, harri 
zaharretan eta erredoletan, bai eta behinere baino gehiago, euskal biho-
tzetan barna sartua den helburua… Batasuna, Euskal Idazkaritzak zuekin 
Euskaltzaindiaren inguruan, bilatzen duen xedea…

Batasuna, oroz gainetik eta lehendabizikorik, gure mintzaira maitean finkatu 
behar dugun oinarria… Batasuna izan dadila, gaur eta gero ere, gure griña, 
gure kezka, gure arrangura lehena. Batasunari esker, agian luzaz biziko 
dira gure populua, gure Herria, gure Aberria, beste populu, Herri eta Aberri 
ororen artean.

Iturria: Davant, 2005: 209.

Baionako bilerak, batuaren ernamuin ■
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Baionatik Euskal Herri osora Arantzazutik barrena

—Hasieratik gaur arte —azaldu die Miren Etxeparek ohiko ikasleei 
Baionako Herriko Etxeko areto nagusian—, Euskaltzaindiaren historia 
osoan ageri da euskararen lurralde guztietan presentzia izateko nahia, 
kezka eta ardura, bai eta lurralde guztietako ordezkariekin lan egitekoa 
ere, beti posible izan ez bada ere, ikusi izan dugun bezala. Euskal Herriko 
zazpi lurraldeetan izaera ofiziala duen erakunde bakarra da.

»Horregatik egiten ditugu guk ere txangoak, eta Baionako Herriko 
Etxean gaude gaur, Bilbotik 150 kilometrora, gogora ekartzeko 1964ko 
abuztuaren 29an eta 30ean berrogei euskaltzale bildu zirela hementxe, 
areto honetan, Euskal Idazkaritzaren Hizkuntza Sailaren biltzar nagu-
sian, Baionako Biltzarra deritzonean, Piarres Lafitte eta Piarres Larzabal 
euskaltzain osoek zuzenduta. Baionako bileretan parte hartutako kide 
batzuekin batera —Txillardegi eta Monzon, besteak beste—, han izan 
ziren Gabriel Aresti, Joseba Intxausti, Rikardo Arregi eta Jean Hari-
txelhar ere, Sud-Ouest egunkariak 1964ko irailaren 1ean argitaratu eta 
Xarles Bidegainek berreskuratu eta zabaldutako argazkietan ikusten 
denez, eta Jean Grenet Baionako auzapezak egin zien harrera.

»Biltzar hartan, Baiona’ko Biltzarraren Erabakiak txostena aurkeztu 
eta “euskaltzale guztiei” horiek “betetzen hasteko” eskatu zieten. Baio-
nako bileretan parte hartutako kideek aurreko hilabeteetan egindako 
lanaren ondoren eta ondorioz hartutako erabakiak bildu zituzten txosten 
hartan, hiru ataletan banatuta: ortografia, deklinabidea eta aditza. Aipa-

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 
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garria da, gerora emango zituen zeresanengatik, ortografi aren alorrean 
txostenak ontzat jo zuela h letra erabiltzea, pixkanaka sartzeko aholkua 
emanez, “euskaldun askok H hori nun dagoen ez dakielako”: hasieran, 
“lehenengo epe batean”, bokal berdinen artean eta “bi adiera nahas ditez-
keanean” soilik; aurrerago, “epe baten barruan”, beharrezkotzat jotzen 
zen gainerako kasuetan, bien bitartean hitz horien bi idazkerak onartuta, 
h letraduna eta h letra gabekoa. Adibideak ere ematen zituen txostenak: 
bi bokalen arteko h letra duten 23 hitz eta hasieran h letra duten 59 hitz.

»Halako xehetasunetan sartu gabe, 44 urte lehenago ere, 1920an, bere 
aurreneko bileretako batean, euskararen “abeze” edo sistema ortografi -
koan sartua zuen Euskaltzaindiak h letra (ikus liburu honen 35. orrial-
deko koadroa), eta orduan ez zuen horregatik inoren asaldurarik piztu.

»Piarres Lafi tte eta Piarres Larzabal euskaltzain osoen bitartez, era-
baki horiek Euskaltzaindiari igorri zizkioten, azter zitzan, eta Euskal-
tzaindiak batzorde bat sortu zuen horretarako. Batzorde horretan parte 
hartu zutenen artean Koldo Mitxelena eta Luis Villasante zeuden, eta 
biak agertu ziren erabakien alde. Bi urte geroago, 1966an, liburuxka 
moduan argitaratu ziren Baionako erabaki haiek.

»Baionan bildutako euskaltzaleen artean Joseba Intxausti zegoen, 
Jakin aldizkariaren ordezkari gisa; aldizkari hori batasunaren alde ager-
tua zen lehendik ere, eta aldez aurretik onartu zituen Baionako erabakiak. 
Jakin aldizkariaren ingurukoak bezala, garaiko idazle gehienak zeuden 
batasunaren premiaz jabetuta, batasun egarriz. Hala erakusten du Jean- 
Louis Davantek, Euskaltzaindiaren webgunean berriki, 2018an, argitara-
tutako elkarrizketa batean (Ubeda, 2018b), garai hartaz mintzo delarik, 
egindako adierazpen honek: “Mirandek, adibidez, xibereraz idazten zuen, 
baita lapurteraz ere. Txomin Peillenek, berriz, xibereraz eta gipuzkeraz. 
Eta, agian, gipuzkeraz gehiago xibereraz baino, eleberriak-eta idazten 
zituenean. Monzonek bere sorterriko euskara erabiltzen zuen, alegia 
Mendebaldekoa, baina gipuzkera ere menderatzen zuen, eta Lapurdin 
bizi baitzen, lapurtera ere ezagutzen zuen. Hirurekin bat egin eta bere 
gisako euskara batua zerabilen olerkian eta antzerkian. Gabriel Arestik 
ere bere gisako euskara batua eraikitzen zuen, eta gurea baino hobea. 
Idazle horiek guziak batu baten bila zebiltzan”.

Baionatik euskal herri osora arantzazutik barrena ■

Aurreko orrialdean eta honako honetan 
ikusten denez, besteak beste, Gabriel 
Aresti, Rikardo Arregi, Telesforo 
Monzon, Txillardegi, Jesus Intxausti, 
Madalena Jauregiberri, Jakes Abeberri 
eta Jean Haritxelhar agertu ziren, kopa 
bat ardo eskuan, Sud-Ouest egunkariak 
1964ko irailaren 1ean Baionako 
Biltzarrari buruz argitaratutako kronika 
ilustratu zuten argazkietan.
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Baiona’ko Biltzarraren Erabakiak liburuxkaren hasiera (1964)

Baiona’ko Biltzarraren Erabakiak
(1964-eko Agorrillaren 29-30)

Baiona’ra euskaldun idazleak eta irakasleak bildurik, hona hemen Bil-
tzarrak ontzat eman dituen puntuak.

Batasunari buruz, euskaltzale guziei erabaki hauek betetzen hasteko 
eskatzen diegu; eta bereziki Euskaltzaindiari egiten diogu dei bat, bere aipa-
men guziaz gure erabaki hauek aztertu ondoren onar ditzan.

IDAZKArITZAKo HIZKUNTZA SAILLAK.

IDAZKERA

« X » – goxo, xamur, xede, xekatu eta abar onartzen dira. « sh », « ch », 
« s-  s-   », « s-   », eta abar, baztertzen dira.

« TX » – etxe, atxiki, amatxo, zakurtxo, txiki eta abar onartzen dira. « tch », 
« ts-   », « ch » eta abar baztertzen dira.

« J » – jin, jan, jario, josi, jarri, jauzi, eta abar onartzen dira. – Nahiz eta 
euskalki guzietan soiñu berbera ez izan.

« rr » – elurra, egurra, irri, farre, zoragarri, arrunt eta abar onartzen dira. 
« r’  » baztertzen da.

 Hitz bukaeran « r » idatziko da beti : haur, ur, ar, zur, elur; nahiz 
batzutan « rr» eman (egurra, arra, elurra), eta beste zenbait aldiz 
« r » (nori, ura, ora). 
Elurr, atorr, zakurr, eta honelakoak baztertzen dira.

BUSTIAK. 
palatalizazio edo bustiera deritzan fenomenua, letra bikoiztuz idatziko da. 
LL – llabur 
DD – Maddalen 
TT – ttaka-ttaka, pittarra, aittitta, pottoka. 
« l

- 
  », « d

-
   », eta « t-   » baztertzen dira.

« NB » eta « Np » 
Nahiz « mb » eta « mp » esan, « nb » eta « np » idatziko da: enparantza, 
denbora, enbata, baldinba, eta abar.

Iturria: Davant, 2005: 210.

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 
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Idazleak batasun egarriz Ermuan

Batasun egarriz zeuden idazleetako bat Gabriel Aresti zen . Idazle eta eus-
kaltzain urgazle gisa, hark proposatu zuen, 1968ko urtarrilean igorritako 
gutun baten bidez, Oñatin 1968ko udazkenean egitekoa zen Euskaltzain-
diaren biltzar nagusian batasunaren gaia lantzea, argudiatuz hizkuntza 
batek “bizitza normal bat” izango badu “erregela zehatz hestu batzuei” 
lotuta egon behar duela, eta hori premiazkoa dela “literatur-euskara bat 
egon dadin” . Arestik gutun hori idatzi aurretik gai nagusitzat hiztegia jorra-
tzeko asmoa zuten euskaltzainek, baina otsaileko bileran Arestik egindako 
proposamena ontzat ematea erabaki zuten .

Koldo Mitxelena buru zela, eta Juan San Martin idazkari, biltzar nagu-
sia antolatzeko batzordea eratu zen apirilean, honako kide hauek osatua: 
Manuel Lekuona euskaltzainburua; Piarres Lafitte, Piarres Larzabal eta 
Lino Akesolo euskaltzain osoak; eta Jose Basterretxea Oskillaso eta Xalba-
dor Garmendia euskaltzain urgazleak .

Ermuan 1968ko ekainaren 28, 29 eta 30ean, Juan San Martinen eki-
menez eta Gerediaga elkarteak antolatuta, egin ziren euskal idazleen jar-
dunaldietan ere agerian geratu zen belaunaldi berrietako idazleak —60ko 
hamarkadan edo lehentxeago idazten hasitakoak— batuaren alde eta 
batuaren premian zeudela . Jardunaldi horiek ere lagundu zuten Arantza-
zurako giroa prestatzen .

Juan San Martin Euskaltzaindiko idazkaria zen orduan, eta bilera haren 
bidez batasunaren aurka sumatzen zituen ahotsei aurre egin eta batasuna-
ren aldeko jarrera sendotu nahi izan zuen . Gipuzkoa salbuespen egoeran 
zegoenez —abuztuaren 2an ETAk Melitón Manzanas polizia torturatzaile 
ezaguna hil zuenetik—, jardunaldiak Bizkaiko herri batean egitea erabaki 
zen, eta horregatik aukeratu zen Ermua .

Euskaltzaindiak, 1968ko apirilaren 28ko agirian agertu zuenez, “oso 
pozik” jaso zuen jardunaldi horiek egingo zirelako berria, baina parte ez 
hartzea erabaki zuen, “idazle bakoitzaren iritzia librea izan dedin” . Txos-
tengileen artean Juan Antonio Letamendia, Xalbador Garmendia, Imanol 
Laspiur, Aingeru Irigarai, Piarres Lafitte eta Txillardegi zirela —Txillardegi, 
muga pasatu ezinik, bertan izan gabe, baina txostena igorrita—, Ermuan 
bildutako idazleek —Ermuko Zina deritzonaren sinatzaileek— euskal 
idazleen elkarte bat sortzeko erabakia hartzeaz gain —horretaz arduratuko 
zen batzordea osatuta: Juan San Martin, Jose Luis Lizundia, Iñaki Beobide, 
Joan Mari Torrealdai, Xabier Gereño eta Manex Pagola—, ontzat eman 
zituzten Baionan h letrari buruz hartutako erabakiak eta Euskaltzaindiari 
aditzaren batasuna lantzeko batzorde bat osatzea proposatu zioten, horre-
tarako kide hauek proposatuta: Koldo Mitxelena, Piarres Lafitte, Joseba 
Intxausti, Imanol Berriatua, Fernando Mendizabal eta Polikarpo Iraizotz .

idazleak batasun egarriz ermuan ■
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Ermuan ez zen dena adostasuna izan hala ere, Jose Luis Lizundiak 
kontatu ohi duen anekdota batek erakusten duenez . Euskara batuaren 
beharrik gabe, onena denak gipuzkeraz moldatzea izango zela esan zuen 
bati honela erantzun omen zion Piarres Lafi ttek: “Zertaz ari gara? Euskal-
tzaindiaz edo Giputzaindiaz?” .

Idazleena baino sustengu harrigarriagorik ere jaso zuen euskararen 
batasunak Arantzazun 1968an egin zen biltzar nagusiaren aurretik . Manuel 
Lekuona euskaltzainburua eta Koldo Mitxelena, Luis Villasante eta Jose 
Maria Satrustegi euskaltzain osoak Serra Estruch Espainiako Hezkuntza 
eta Zientzia Ministerioko funtzionarioarekin bildu ziren 1967an, isilpean 
eta ofi zialtasunik gabe, Urretxuko komentu batean, Serra Estruch Zuma-
rragako geltokiraino trenez etorri eta gero, eta hark euskararen batasunari 
premiazko irizten ziola adierazi zien . Satrustegik dioenez (2002, Fontes 
Linguae Vasconum 90: 325), bilera haren ondoren, Serra Struch agurtu 
eta berehala, artean Zumarragako tren geltokiko nasan zeudela, Lekuonak 
batasuna bideratzeko egin beharrekoak egiteko agindua eman zion Mitxe-

lenari: “Koldo, berehala hartu beharko duzu horren 
ardura” . Baietza adierazten zuen isilune batez erantzun 
omen zion Mitxelenak .

lenari: “Koldo, berehala hartu beharko duzu horren 
ardura” . Baietza adierazten zuen isilune batez erantzun 
omen zion Mitxelenak .

Euskal Idazleen Ermuko Jardunaldien erabakiak 
(1968).

■ 36kO gerratik euSkara BatuareN SOrrerara arte (1936-1968) 
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Aro HoNETAN EUSKALTZAIN oSo 
IZENDATUTAKoAK

Espartza Aginaga, Eladio 
Lesaka
Jaio: 1888.02.18
Hil: 1961.03.23
Euskaltzain oso: 1941.04.28

Irigoien Gerrikabeitia, Juan
Bergara
Jaio: 1884
Hil: 1964.04.12
Euskaltzain oso: 1918.09.05

Zamarripa Uraga, Pablo
Laredo (Kantabria)
Jaio: 1877
Hil: 1950.08.17
Euskaltzain oso: 1941.04.28

Guerra, Juan Carlos
Donostia
Jaio: 1860.12.27
Hil: 1941.10.02
Euskaltzain oso: 1941.04.28

Oleaga Muguruza, Nazario
Bilbo
Jaio: 1884.07.28
Hil: 1961.12.05
Euskaltzain oso: 1941.04.28

Irigarai Irigarai, Aingeru
A. Apat-Etxebarne
Bera
Jaio: 1899.03.01
Hil: 1983.11.28
Euskaltzain oso: 1941.05.29

aro honetan euskaltzain oso izendatutakoak ■
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Seminario de Rojas, 
Juan Miguel
Bera
Jaio: 1904
Hil: 1968
Euskaltzain oso: 1949.03.25

Laffite, Piarres
Luhuso
Jaio: 1901.05.21
Hil: 1985.02.23
Euskaltzain oso: 1949.09.30

Lekuona Etxebeguren, Manuel
Oiartzun
Jaio: 1884.03.09
Hil: 1987.07.30
Euskaltzain oso: 1949.09.30

Gorostiaga Bilbao, Juan
Bilbo
Jaio: 1905.03.05
Hil: 1988.06.07
Euskaltzain oso: 1950.12.29

Dassance, Louis
Uztaritze
Jaio: 1888.08.20
Hil: 1976.04.14
Euskaltzain oso: 1949.09.30

Lafon, Mathieu-René
Merignac (Akitania)
Jaio: 1899.08.04
Hil: 1974.02.04
Euskaltzain oso: 1949.09.30

Saint-Pierre, Jean
Milafranga
Jaio: 1884.03.28
Hil: 1951.12.18
Euskaltzain oso: 1949.09.30

Villasante Kortabitarte, Luis
Gernika
Jaio: 1920.03.22
Hil: 2000.12.02
Euskaltzain oso: 1951.09.28

Etxaide Lizasoain, Inazio Maria
Donostia
Jaio: 1884.12.01
Hil: 1962.11.14
Euskaltzain oso: 1942.03.26

Krutwig Sagredo, Federiko
Getxo
Jaio: 1921.05.15
Hil: 1998.11.15
Euskaltzain oso: 1947.11.29

■ 36KO GERRATIK EUSKARA BATUAREN SORRERARA ARTE (1936-1968) 
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Arrue Zarautz, Antonio
Asteasu
Jaio: 1903.03.26
Hil: 1976.11.17
Euskaltzain oso: 1954.09.24

Ormaetxea Pellejero, Nikolas
Orixe
orexa
Jaio: 1888.12.06
Hil: 1961.08.09
Euskaltzain oso: 1957.06.28

Narbaitz, Pierre P. Arradoy
Azkarate
Jaio: 1910.03.25
Hil: 1984.08.16
Euskaltzain oso: 1960.01.29

Haritxelhar Duhalde, 
Jean Gratien
Baigorri
Jaio: 1923.05.13
Hil: 2013.09.01
Euskaltzain oso: 1962.07.27

Lojendio Irure, Jose Maria
Donostia
Jaio: 1910.10.18
Hil: 1979.12.28
Euskaltzain oso: 1954.09.24

Epherre, Gillaume
Altzürükü
Jaio: 1911.10.19
Hil: 1974.10.17
Euskaltzain oso: 1959.08.29

Dihartze Lassegue, Jean
Xabier Iratzeder
Donibane Lohizune
Jaio: 1920.01.04
Hil: 2008.10.13
Euskaltzain oso: 1962.07.27

Akesolo Olivares, Lino
Dima
Jaio: 1911.04.07
Hil: 1991.09.17
Euskaltzain oso: 1963.04.05

Mitxelena Elizalt, Koldo
Errenteria
Jaio: 1915.08.20
Hil: 1987.10.11
Euskaltzain oso: 1952.06.27

Moulier, Jules Oxobi
Bidarrai
Jaio: 1888.04.07
Hil: 1958.02.07
Euskaltzain oso: 1952.06.27

aro honetan euskaltzain oso izendatutakoak ■
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Labaien Toledo, 
Antonio Maria
Tolosa
Jaio: 1898.01.12
Hil: 1994.10.12
Euskaltzain oso: 1964.12.18

Zabala Etxebarria, Antonio
Tolosa
Jaio: 1928.01.23
Hil: 2009.01.02
Euskaltzain oso: 1964.12.18

Zarrantz Bermejo, Agustin
Polikarpo Iraizotz
Iraizotz
Jaio: 1897.01.31
Hil: 1980.04.05
Euskaltzain oso: 1968.12.04

San Martin Ortiz de Zarate, 
Juan
Eibar
Jaio: 1922.06.23
Hil: 2005.05.30
Euskaltzain oso: 1964.12.18

Barandiaran Aierbe, Jose Migel
Ataun
Jaio: 1889.12.31
Hil: 1991.12.21
Euskaltzain oso: 1965.07.27

Larzabal, Piarres
Azkaine
Jaio: 1915.05.07
Hil: 1988.01.14
Euskaltzain oso: 1963.05.18

Satrustegi Zubeldia, 
Jose Maria
Arruazu
Jaio: 1930.11.15
Hil: 2003.03.27
Euskaltzain oso: 1963.05.18

Erkiaga Alastra, Eusebio
Lekeitio
Jaio: 1912.09.04
Hil: 1993.05.31
Euskaltzain oso: 1963.04.05

Irigoien Etxebarria, Alfontso
Bilbo
Jaio: 1929.11.14
Hil: 1996.12.16
Euskaltzain oso: 1963.05.18

■ 36KO GERRATIK EUSKARA BATUAREN SORRERARA ARTE (1936-1968) 
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SorrErA ETA HUrrENGo 
HAMArKADAK (1968-2005)
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Zirt edo zart egiteko tenorea

—Beraz, laburbilduz —azaldu du Miren Etxeparek—, Azkueren garaian 
eta 36ko gerraren osteko lehen urteetan ez bezala, 1968an, sorreraren 50. 
urteurreneko ospakizunen atarian, gizartea, belaunaldi berrietako idaz-
leen eta irakasleen bultzadaz batik bat, batasunaren aldeko presioa egiten 
ari zitzaion Euskaltzaindiari. Zirt edo zart egiteko tenorea zen.

Ikastaroko kideei azalpenak ematen ari da, autobus baten barruan, 
txoferraren ondoan zutik eta ikasleei begira, mikrofonoa eskuan duela. 
Autobusa Biriatun dago, A-63 eta AP-8 autobideak, eta aldi berean Fran-
tzia eta Espainia, bereizten dituen muga zeharkatzen.

—Baina idazle eta irakasle gazteak batasunaren alde sendo agertu 
arren, ez zegoen adostasun erabatekorik euskaldun eta euskaltzale guz-
tien artean, ezta hurrik eman ere, batasunak idazle askoren —batez ere 
idazle zahar eta kontserbadore askoren— mesfi dantza eta beldurra pizten 
baitzituen. Arantzazuko Biltzarra baino lehen, euskaltzain batzuek gutun 
anonimoak jaso zituzten, biltzarrean h letraren erabileraren aurka boz-
katzeko eskatuz. Gutun horien egilea euskaltzain urgazle bat izan zen, 
Juan San Martinen ustez.

»Garai hartan egina da orain erabiltzen ari garen autobidea, muga 
honetatik Donostiaraino eta Bilboraino iritsi eta handik mendebalderantz 
jarraitzen duena —azaldu du Miren Etxeparek—. Gaurko txangoan, 133 
kilometro eginez, Baionatik irtenda, 1964an euskararen ernamuin izan 
zen batzarra egin zen hiritik, Arantzazura joango gara, 1968an euskara 
batuaren sehaska izan zen santutegira, tartean, Maltzagatik iraganda, 
Ermutik gertu, hots, urte berean, 1968an, baina pixka bat lehenago, 
idazleak Euskaltzaindiari batasuna lehenbailehen gauzatzeko eskatzeko 
bildu ziren herritik gertu.

»Akademiaren urrezko ezteietako jaialdia eta biltzar nagusia Oñatin 
ospatzeko asmoa zuen Euskaltzaindiak, bata bestearen ondotik, gisa 
horretan gogora ekarriz 1918an Oñatiko kongresuan akademiaren sorre-
rarako pauso erabakigarria eman zela. Baina Gipuzkoa salbuespen egoe-
ran zegoenez, Euskaltzaindiak erabaki zuen, Reyes Korkostegi Oñatiko 
alkateak egindako proposamenari baiezkoa emanez, jaialdia eta biltzarra 
bata bestetik bereiztea. Jaialdia azarorako utzita, biltzarra urriaren 3, 4 eta 
5ean egin zen, Arantzazun, frantziskotarren zein agintarien baimenarekin. 

Zirt edo zart egiteko tenorea ■
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Baimen hori Antonio Arrue idazle eta abokatuari esker lortu zen, neurri 
handi batean behintzat, Jose Luis Lizundiaren lekukotasunaren arabera. 
Arrue, Asteasuko Beltza ezizenez, frankisten konfi antzazko gizona zen, 
baina euskaltzalea, eta euskaltzain osoa 1954ko irailaz geroztik.

»Txostenak ez ezik, biltzarreko gainerako betebehar komunikati-
boak ere euskaraz egitea erabaki zuen beren-beregi Euskaltzaindiak, eta 
horregatik egin zion uko Sociedad Internacional de Azafatas SA enpresak 
arlo horretaz arduratzeko egindako eskaintza profesional erdarazkoari. 
Solasaldi-eztabaidetako parte-hartzaile gisa 24 lagunen izen-deiturak 
daude jasota Euskera agerkariak argitaratutako agirietan. Orotara, 60 
bat lagunek hartu zuten parte biltzarrean —bakoitzak 50 pezeta ordain-
duta—, eta horietatik heren bat zen eliztar (Artetxe Sánchez, 2011: 72). 
Ehuneko txikia da hori, Euskaltzaindiaren ordura arteko historia aintzat 
hartuz gero. Torrealdaik eta Murua Uriak diotenez (2009: 144), orotara, 
entzuleak ere kontatuta, 112 lagun bildu ziren kongresuan eta horietako 
13 emakumeak ziren. Biltzarreko argazki ezagunean ikusten dira ema-
kume horietako hiru: Julia Berrojalbiz ajangiztarra, Bizkaiko ikastolen 
alde lan egindakoa; Julene Azpeitia idazle eta irakasle zumaiarra; Libe 
Iñese Altuna irakasle bilbotarra; eta Miren Goñi, etnografo tolosarra.

»Mitxelena buru zuen batzorde teknikoak Euskal Idazkaritzako Hiz-
kuntza Sailak 1964an Baionan aurkeztutako erabakietan oinarritutako 
txostenak aurkeztu zituen ortografi az, lexikoaz eta deklinabideaz, besteak 

Euskaltzaindiaren VII. Biltzarreko 
partaideak, Arantzazuko Basilika 
aurrean (1968-10-05).
Ezkerretik eskuinera, behetik 
gora: 1: Plazido Mujika. 2: Juan 
Garmendia Kortadi. 3: Piarres Lafi tte. 
4: Luis Villasante. 5: Imanol Berriatua. 
6: Manuel Lekuona. 7: Antonio Maria 
Labaien. 8: Jose Antonio Arkotxa. 
9: Julia Berrojalbiz. 10: ?. 11: Eufronio 
Agirre?. 12: Bernabe Berezibar. 
13: Koldo Mitxelena. 14: Jose Luis 
Zurututza. 15: Karmelo Etxenagusia. 
16: Andoni Amutxategi. 17: Anbrosio 
Zatarain. 18: Aita Julen Igorrekoa?. 
19: Santiago Onaindia?. 20: Valendin 
Lasuen?. 21: Bittor Arotzena. 22: Juan 
Mari Lekuona. 23: Gabriel Aresti. 24: ?. 
25: ?. 26: Ibon Sarasola. 27: Mikel 
Zarate. 28: Julene Azpeitia. 29: Isidoro 
Baztarrika. 30: Patxi Altuna. 31: Basilio 
Bergara. 32: Pertika (semea). 33: Aita 
Gabriel Intxaurrandieta. 34: Josu 
Oregi. 35: Jose Basterretxea, Oskillaso. 
36: Piarres Xarriton. 37: Eusebio Osa. 
38: Iñaki Beristain. 39: ?. 40: Joan 
Mari Torrealdai. 41: Emile Larre. 
42: Ramon Saizarbitoria. 43: Rikardo 
Arregi?. 44: Patri Urkizu. 45: Libe 
Altuna. 46: Juan San Martin. 46: Pedro 
Berrondo. 48: Miren Goñi (Josu 
Oregiren emaztea). 49: ?. 50: ?.
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beste. Euskaltzaindiak bost txosten nagusi aurkeztu 
zituen: Luis Villasanteren bi, antzinako euskal hitzen 
formei buruzkoa bata eta batasunari buruzko biblio-
grafi ari buruzkoa bestea; Xalbador Garmendiarena, 
deklinabideari buruzkoa; Anbrosio Zatarainena, hitz 
berriei buruzkoa; eta Koldo Mitxelenarena, ortogra-
fi ari buruzkoa. Mitxelenak ortografi ari buruz egin-
dako txostenean zein Villasantek antzinako euskal 
hitzen formei buruz egindakoan, izenburuek iradoki-
tako gaietatik harago, batasunaren premiari eta bata-
sunerako bideei buruzko gogoetak ere baziren.

»Horiez gain, beste 12 txosten ere aurkeztu ziren, 
denak euskarazkoak, araudiak halaxe zehazten bai-
tzuen. Kongresuko mahaiburukoak honako euskal-
tzain hauek izan ziren: Jean Haritxelhar, Aingeru 
Irigarai, Eusebio Erkiaga, Piarres Lafi tte, Piarres 
Larzabal, Antonio Maria Labaien eta Jose Maria 
Satrustegi.

»Koldo Mitxelenak itzal handia zuen beregana-
tua ordurako. 36ko gerran gudari izana eta ondoren 
Francoren agindupeko bi kartzelaldi eta azkenean 
gauzatu ez zen heriotza-zigorra pairatu ondoren, 
Salamancako Unibertsitateko katedraduna zen or-
duan, hizkuntzalaritza indoeuroparrean, euskarari 
buruzko askotariko ikerlan zorrotzen egilea eta hiz-
kuntzalaritzaren arloko autoritate onartu eta aitor-
tua, idazle eta euskaltzain askorentzat bederen, 
Txillardegi ere horien artean zela.

Txillardegik Koldo Mitxelenari buruz Ermuko kongresura bidalitako 
hitzak (1968)

“Baiña batasuna behar dugu berealatik. Gure ikastoletan zai ditugu hau-
rrak, ehunka; gure ikasguetan zai ditugu euskaldun ikasleak, ehunka ere, 
euskal literatura irakurtzeko hirrikan; gure irakasleak zai daude, Literatu-
razko euskeraren batasunaren zai daude, hain zuzen.

Euskaltzaindia’k, aspaldiko partez, ziñez hartu du aurten eginkizun premia-
tsu hau; eta zuzentzailletzat Luis Mitxelena jakintsua eta euskaltzale purru-
katua hautatu du.

Gauzak horrela, bidezkoa iruditzen zait Euskaltzaindia’ren azken hitzari 
DENOK menegitea. Zein erakunde hoberik Euskaltzaindia baiño, eta nor jan-
tziagorik Mitxelena baiño. Nik neuk bederen hala egingo dut: Euskaltzain-
dia’ren erabakizunak aldez aurretik onartzen ditut; eta nere izkribuetan Eus-
kaltzaindia’ren erabakien arabera idaztea agintzen dut gaurdanik.

Iturria: Txillardegi, 1968: 70.

Koldo Mitxelena

Zirt edo zart egiteko tenorea ■
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Pauso erabakigarria

Manuel Lekuona euskaltzainburuak batasunaren aldeko aldarria egin zuen 
Arantzazuko Biltzarraren sarrera hitzaldian (Euskera xiii, 1968: 139-141), 
baina hitzaldi horretan argi utzi zuen batasunaren aldeko jarrera hori zalan-
tzaz eta kezkaz zipriztinduta zegoela .

Batetik, batasuna idazleentzat baino ez zela ohartarazi zuen, “idazleen 
artean, idazleentzat egin bear dala”; eta “idaztietan, ez izketan (itz, orain 
arte bezala, bakoitzak bere eran)”; eta idazleek ere ez zutela zertan beti 
euskara batua erabili behar: “beren idatzi errikoietan, ez goi-idaztietan (ez 
olerkietan, eta Nobelistikan, adibidez; ortan idazleak azke gelditzen dirala, 
bakoitza bere erara)” . Batasuna, Lekuonaren iritziz, aldizkarietako zein 
ikastoletako testuetarako eta liturgiako zenbait zatitarako baino ez zen .

Bestetik, batasuna egiteari zail ez ezik mingarri ere irizten zion Lekuo-
nak, ebakuntza baten antzeko: “Ebakuntza bat, operazio bat egin bear 
danean, min izaten da; bañan operazioa, egin-bearreko gauza izan oi-da 
askotan, biziari laguntzeko, bizirik irauteko” .

Euskara batuaren auziaren ondorioz euskaltzaleen arteko liskarrak 
eta ezinikusiak pizteari zion beldurra agerian utzi zuen Lekuonak hitzaldi 
hartan: “Ez gatzazkiela, gure arbaso makur aien urratsai jarrai iñolaz ere”, 
esan zuen oñaztarren eta ganboatarren arteko gatazkak gogoratuz, “ez gato-
zela Arantzazura, bakoitzak bere ezpata eskuan . Egin dezagun bakea” .

Eztabaidarik gogorrenak h letraren inguruan piztu ziren, parte-har-
tzaile batzuek ez baitzuten haren inolako beharrik ikusten . Jose Maria 
Satrustegiri moderatzaile lana egokitu zitzaion Mitxelenak ortografi ari 
buruzko txostena aurkeztu zuenean, eta, kontatuta utzi zuenaren arabera 
(1997: 327), txostenaren irakurketaren ondoren sortutako eztabaidan 
ezinezkoa zen parte-hartzaileek elkar ulertzea, hain ziren sutsuak haien 
iritzi-emateak . Horregatik, erdibide bat har ote zitekeen iradoki zuen 
Satrustegik, proposamen guztiak batera ezarri beharrean pausoka ezarrita, 
etapaz etapa . Mitxelenak, haserre, ea euskararen batasuna “azoka kontua” 
zela uste al zuen galdetu zion Satrustegiri . Gero, ordea, atsedenaldiko lagu-
narteko solasean, Gabriel Arestik Satrustegiri kargu hartu zion eta Mitxe-
lenak Satrustegi defendatu zuen, esanez haren hitzek egoera onbideratzen 
lagundu zutela .

Eztabaida hartan h letra ardatz bihurtua zelarik, Piarres Lafi ttek pro-
posatu zuen Ipar Euskal Herriko idazleei h letra erabiltzen uztea, baina 
Hego Euskal Herrikoak hura erabiltzera behartu gabe . Proposamen hori 
arrazoitzeko, argudiatu zuen euskara, inon salbatzekotan, Hego Euskal 
Herrian salbatuko zela, eta Hego Euskal Herriko idazleentzat h letra traba 
baino ez zela izango (Euskera xiii, 1968: 244) .

“Gaur euskaldunak, seitik bost h gabe”, esan zuen Plazido Mujikak, 
oinarri nagusitzat —“erraztasuna” bilatzeko— gipuzkera hartu beharko 

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Manuel Lekuona
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litzatekeela aldarrikatu eta gipuzkeraz ez dagoela h letrarik gogorarazi 
eta gero . “Gehienen kalterako dena ezin daiteke euskararen onerako 
izan . […] Beste hizkuntza batzuek gogoz kontra daramaten zama ez 
diezaiogun karga euskaldunari . […] Jaun-andreak, ez dezagun indioa-
rena egin! Uxa dezagun h hori” . Haren aldekoak Mujika txalotzen 
ari zirela, Piarres Xarritonek galdetu zuen “gipuzkera osatu horre-
tan” nola esaten zen “imperialismo”, h-arekin edo h-rik gabe . Orduan, 
h-aren aldekoek jo zituzten txaloak (Euskera xiii, 1968: 247) .

Euskaltzainburuaren beldurrak eta kongresuan izandako eztabai-
dak gorabehera, ordea, biltzarraren amaieran, ondorio gisa, Mitxe-
lenaren txostena onartuz, Euskaltzaindiak adierazi zuen batasuna 
“behar-beharrezkoa” zela eta prest zegoela batasunerako prozesua 
gidatzeko, jakinik hala ere batasuna ezin zezakeela akademiak berak 
egin, idazleek eta irakasleek baizik . Idazleak eta irakasleak gidatzeko 
zereginean, Euskaltzaindiak bidea zabaldu zien —Mitxelenak aur-
keztutako txostenaren bidez— Euskal Idazkaritzako Hizkuntza 
Sailak 1964an Baionan aurkeztutako erabakiei, h letrari buruzkoak 
ere ontzat emanda: hasteko, bokalen artean, baina “gorago jo nahi 
dutenen saioak” baztertu gabe .

“Arantzazuko Batzarrean eta 1964eko Baionakoan hartutako 
erabakien artean ez dago, egia esan, alde nabarmenegirik”, Koldo 
Zuazoren ustez (1989: 272) . “Euskaltzaindiak abian zetorren joera 
bati bere babesa eta itzala eman izana da, honetan, gertaerarik azpi-
marragarriena eta, horrekin batera, batasuna burutu eta kudeatzeko 
ardura hizkuntzalari aditu eta euskararen berri sakona zeukan euskal-
tzainaren —hots, Koldo Mitxelenaren— esku utzi izana” .

“Mitxelenak zentzu komuna ekarri zuen garai zail eta jori haie-
tan”, Pello Salaburuk dioenez (2018: 759) . “Haren autorictas akade-
mikoa onartu zen, eta horrek bideratu zuen batasuna . Euskararen enbor 
bakar eta komuna zaindu behar zen, horrek euskalkien arteko bereizketak 
urratuko bazituen ere . Euskalkien desberdintasuna aberastasuna izan dai-
teke hizkuntzarentzat, baina garai hartan batez ere hizkuntzak zuen ahule-
ziaren seinale zen” .

Juan Ajuriagerra EAJko burukideak batasunaren inguruan jarrera neu-
trala izatea lagungarri izan zen Arantzazuko kongresuak izan zuen emaitza 
izateko, Joan Mari Torrealdairen iritziz (Aranburu, 2018) . EAJko kideen 
artean, izan ere, batasunaren aldekoak zein kontrakoak zeuden, eta buru-
zagien aurkako jarrera kaltegarria izango zatekeen batasunarentzat .

Nolanahi ere, batasuna hasi baino ez zen egin Arantzazun . Euskal-
tzaindiaren zeregina, gidari gisa, gizarteari proposamen batzuk egitea zen, 
baina argi izanik, hasieratik, batasuna egitea gizarteari zegokiola, eta hamar 
urteko epea eman zion bere buruari proposamen horiek behin betikotzat 
jo aurretik .

Gabriel Aresti

pauso erabakigarria ■
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■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Literatura euskeraren batasunari buruz 
Euskaltzaindiaren agiria (1968).

Euskaltzaindiko bilera ondoko bazkaria 
(1963).
Ezkerretik eskuinera: Manuel Lekuona, 
Aingeru Irigarai, Gabriel Aresti, Jokin 
Zaitegi, Juan San Martin, Antonio Arrue, 
Augustin Zubikarai, Alfontso Irigoien, 
Antonio Zabala, Koldo Artola eta Luis 
Villasante.
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pauso erabakigarria ■

Arantzazuko Biltzarra (1968).
Koldo Mitxelena arbelean.

Arantzazuko Biltzarra (1968).
Luis Villasante hitzaldia irakurtzen.

Mitxelenaren idatziak 
(1968).
Arantzazuko arau eta
gomendioen eskuzko 
zirriborroak.

1968
Koldo Mitxelena arbelean.

Luis Villasante hitzaldia irakurtzen.

1968).

Arantzazuko Biltzarra (
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Gurutzada gogorra h letraren aurka

—Arantzazuko Biltzarra arrakastatsua izan bazen ere, han hartutako 
erabakiek aurkakotasun handi eta gogorra sortu zuten —azaldu die 
ikasleei Miren Etxeparek, autobusak, paraje menditsu ikusgarri baten 
erdian, Arantzazurako aldapa igotzen duen bitartean—, batez ere eus-
kaltzalerik eta idazlerik zahar eta kontserbadoreenen artean. Nemesio 
Etxaniz, Santi Onaindia, Antonio Maria Labaien, Josu Arenaza, Bixente 
Latiegi, Dunixi Oñatibia eta Jose Maria San Sebastian Latxaga nabar-
mendu ziren, besteak beste, Arantzazuko erabakien aurkako idazkiak 
plazaratzeko zereginean, eta bereziki h letraren erabilera gaitzetsi zuten 
kemen handiz. Euskaltzaindiaren erabakiei men egiten zieten aldizkariei 
boikota egiteko deia ere egin zuten, Jakini bereziki, eta aldizkari horiek 
harpidedun askotxo galdu zituzten deialdi horien ondorioz.

»Ez zen tradiziorik gabeko aurkakotasuna izan, sabindar gotorrek 
Azkueren garaian eta Orixe eta haren jarraitzaileek 1959an, Euskaltzain-
diak “euskal itzei buruz” plazaratutako agiria kaleratu zuenean, eraku-
tsia zutenaren oinordekotzat jotzeko modukoa baizik.

 »Hala Euskal Idazkaritzako Hizkuntza Sailak 1964an hitz batzue-
tan h letra erabiltzea proposatu zuenean nola Euskaltzaindiak 1968an 
proposamen hori ontzat eman eta zabaltzea erabaki zuenean, Ipar 
Euskal Herriko idazleen tradizioari euskararen batasunean lekua ema-
teko asmoak bultzatu zituen, h hori Ipar Euskal Herriko euskalkietan 
ahoskatu egiten delako hitz askotan. Baina Hego Euskal Herriko idazle 
batzuei, batez ere idazle zahar eta kontserbadore batzuei, h letrarik gabeko 
idazketan denbora gehien zeramatenei, zaila egin zitzaien elementu hura 
onartzea. Dena den, abiapuntua hori baldin bazen ere, h letra belaunaldi 
berriek eskatzen zuten eta lantzen hasita zeuden batasunaren sinbolo 
bihurtu zen; eta, hedapenez, belaunaldi berrietako kideen artean erro-
tzen ari ziren ideologia eta pentsamolde berrien sinbolo, marxismoarena, 
komunismoarena, ateismoarena…

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Ezkerretik eskuinera: Antonio Maria 
Labaien, Nemesio Etxaniz eta Jose Maria 
San Sebastian Latxaga.
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»Arenazaren ustez, h letra “sinbolo politikoa” zen, “igitaia eta 
mailua, svastika edo biak batera bezain politikoa”; Labaienen ustez, 
“kristautasunarekiko gorrotoa” zen h letraren aldekoen sakoneko moti-
bazioa; Latiegik, berriz, ETA jo zuen h letraren benetako bultzatzaile-
tzat. Giroa asko gaiztotu zen eta irain eta mehatxu pertsonalak izan ziren 
tartean —Luis Villasante, Koldo Mitxelena eta Juan San Martinen aurka 
batik bat—, baita beste akademia bat sortzeko asmoak ere.

»Ipar Euskal Herrian, aldiz, neurri askoz ere apalagoan bada ere, 
x letraren erabilerak sortzen zituen arazoak, Janbattit Dirassarrek oroi-
tzen duenez: “Hegoaldean liskarra h-ak sortu bazuen, Iparraldean x-k 
eman zituen lanak. Gero eta gehiago aipatzen genuen euskara batuaren 
beharra geure artean, baina denak ez ziren X-ren aldekoak. Irakurleak 
galtzeko beldur ziren” (Ubeda, 2018c).

Antonio Maria Labaienek h letrari eta batasunari buruz idatzia (1972)

“por las propias declaraciones de sus autores sabemos que tomaron la 
hache por símbolo de sus propósitos que son los de destruir la obra cultural 
realizada en los cincuenta años anteriores. Y principalmente en lo que tienen 
de sentido tradicional, de adhesión a la fe religiosa de nuestros mayores; 
minando sus modos de vida, sus costumbres y su organización familiar.

Es el odio al cristianismo, no la conciencia de un justo socialismo que les 
impulsa en su obsesión teórica-revolucionaria, ¡IRAULTZA! a la negación de 
los valores del tesoro moral y espiritual de nuestro pueblo.

No hay sino leer los libros y folletos que van publicando en sus colecciones; 
los artículos de sus periódicos y revistas, plagados casi todos de obscenida-
des y fraseología marxistoide. Eso sí bajo capa de “batasuna” y profusión 
de “Haches”.


Beren egileen adierazpenengatik dakigu hatxea beren asmoen sinbolotzat 
hartu zutela, hau da, aurreko berrogeita hamar urteetan egindako obra kul-
turala suntsitzeko asmoena. Eta batez ere horrek zentzu tradizionaletik, gure 
arbasoen erlijiozko fedearekiko atxikimendutik duena; haien bizimoldeak, 
ohiturak eta familia-antolaketa hondatuz.

Kristautasunarekiko gorrotoa da, ez sozialismo bidezko baten kontzientzia, 
beren obsesio teoriko-iraultzailean, IrAULTZA!, gure herriaren altxor moral 
eta espiritualaren balioen ukaziora bultzatzen dituena.

Aski da beren bildumetan argitaratzen dituzten liburuak eta foiletoak irakur-
tzea; beren egunkari eta aldizkarietako artikuluak, lohikeriaz eta fraseologia 
marxistoidez beteak ia guztiak, Hori bai, “batasunaren” eta “Hatxeen” ugari-
tasunaren geruzaren azpian.

Iturria: Labayen, 1972: 28-29.

oharra: h letrari eta batasunari buruzko oso bestelako iritzia erakutsi zuen Antonio Maria 
Labaienek Alternativas para una factible unificación y desarrollo del euskera liburuan 
(1984, Donostia: Gráficas Izarra).

gurutzada gogorra h letraren aurka ■
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Lekuonaren zalantzetatik Villasanteren aukeraketara

Arantzazuko Biltzarrean batasunaren alde agertu arren, bere idazlanetan h 
letra erabili gabe jarraitu zuen Manuel Lekuona euskaltzainburuak . Lekuo-
nari Arantzazun hartutako akordioen aurka egotea leporatzen zion idazki 
anonimo bat zabaldu zen, eta horrek gaiztotu egin zuen giroa . 1970eko 
urtarrilaren 30ean, bi aldetatik jasotzen zuen presioak hartaratuta seguru 
asko, Arantzazun onartutako irizpideak berrikusteko proposamena egin 
zuen .

Haren iloba Juan Mari Lekuona poeta eta euskaltzainaren ustez (1983: 
29-30), arrazoi hauek bultzatu zuten Manuel Lekuona euskaltzainburua 
Euskaltzaindiak Arantzazun hasia zuen batasunaren bidea zalantzan jar-
tzera: “1) Beldur zen azkarregi joateagatik gauzak oker egiteko; 2) Ez zuen 
onartzen gomendioak diktadoreki ezartzea; 3) Ez zuen ongi ikusten era-
kundeak nabarmenki alderdi bati bultzatzea, herriak libreki erabakitzeko 
utzi ziren puntu haietan; 4) Ezin zituen irentsi batuaren izenean zetozkion 
idazlanak eta literatur ereduak; 5) Bere zalantzak zituen gizarteak Euskal-
tzaindiak proposaturiko euskara batuari emaniko baieztapenaz” .

Lekuona gutxiengoan zegoen Euskaltzaindiaren barruan, eta 1970eko 
uztailaren 29ko batzarrean, batasunaren alde sendotasun eta irmotasun 
handiagoz jokatuko zuen euskaltzainburu baten aldeko hautua egin zuten 
akademiako kideek . Luis Villasante hautatu zuten kargu horretarako, 
aldeko 11 boto jasota .

Buru izateari utzi ondoren bileretara joaten jarraitu zuen hasieran 
Lekuonak, baina laster utzi zion Euskaltzaindian parte hartzeari . Mitxe-
lenarentzat mingarria izan zen Lekuonari gertatutakoa . “Penagarria zait 
benetan Euskaltzaindian gertatu dena, batez ere Don Manuel-ekikoa”, 
idatzi zion Villasanteri, Paristik Arantzazura 1970eko otsailaren 2ko dataz 
igorritako gutunean (Satrustegi, 2002, Fontes Linguae Vasconum 90: 327) . 
“Gure gauzak, eta ez dira erabiltzeko errazak izaten, inork eraman zitza-
kean baino hobeki eraman ditu, guztiok dakigu bere gogo zuzenaren 
berri eta horrek aski behar luke izan, besteak beste (eta besteak ez dira 
gutxi) bere iritziak, gureak ez badira ere, errespetu eta begiramen osoz 
hartzeko” .

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Manuel Lekuona bertsolarien 
omendaldia jasotzen, 1979an, eta 
eskuinean, artxibategiko lanetan.
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Jose Maria Satrustegiren adierazpena Manuel Lekuonaren aurkako 
idazki anonimoaz (2002)

“previamente [a la elección de Luis Villasante como euskaltzainburu] 
había circulado entre los académicos un escrito anónimo que denunciaba 
la supuesta claudicación de don Manuel Lekuona a los principios que él 
mismo había propuesto en Aránzazu. Lejos estaba de imaginarme, por mi 
parte, que se me pudiera atribuir la autoría del panfleto, hasta que José de 
Artetxe me manifestó su extrañeza a través de una nota. La reacción de 
Mitxelena fue espontánea: “No hace falta ser muy entendido en euskera 
para saber que el escrito no es de Satrústegui y, por supuesto, de ningún 
navarro”.


[Luis Villasante euskaltzainburu aukeratua izan] aurretik, akademikoen 
eskuetara Manuel Lekuonak berak Arantzazun proposatutako printzipioei 
egindako ustezko ukoa salatzen zuen idazki anonimoa iritsi zen. Ezin nuen 
irudikatu ere egin, nire aldetik, inork panfleto haren egile izatea eragotziko 
zidanik, harik eta Jose Artetxek, ohar baten bidez, bere harridura agertu 
zidan arte. Mitxelenaren erreakzioa espontaneoa izan zen: Ez dago euskara 
kontuetan oso aditua izan beharik idazkia ez dela Satrustegirena eta ezta 
ezein nafarrena ere, jakina.

Iturria: Satrustegi, Fontes Linguae Vasconum 90, 2002: 328

Batasunaren lemazain irmoa

—Euskaltzaindiaren sorrerak Resurreccion Maria Azkue izan zuen era-
gile nagusi, horretan ez da dudarik —azaldu die Miren Etxeparek ikasta-
roko ikasleei Arantzazuko santutegiko atarian, Jorge Oteiza eskultoreak 
egindako hamalau apostoluen aurrean—, baina Azkuez geroztiko Eus-
kaltzaindiak ez du hain lider erabatekorik izan. Euskara batua ere euskal-
tzale askoren bultzadaz sortu eta zabaldu zen, Euskaltzaindiaren eskutik. 
Zentzuzkotzat jo daitezke, hala ere, Koldo Zuazoren hitz hauek (2005: 
169): “Nire iritzian, eta garaiko lekuko izan nintzen heinean, Txillardegi, 
Aresti eta Mitxelenarekin batera, Luis Villasante izan zen euskara batua-
ren laugarren ardatza. Nor bere arloan eta bere mailan, lau lagun horiek 
izan ziren euskara batuaren burua eta bihotza”.

»Villasantek euskara batuaren aldeko jarrera izatea eta euskaltzain-
buru kargua onartzea erabakigarria gertatu zen Euskaltzaindiak, aur-
kako giroari aurre eginez, euskara batuaren aldeko lanean tinko jarrai 
zezan. Pruden Gartziak, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitza nagusiko 
Azkue liburutegiaren zuzendariak, Villasantek izan zuen garrantzia ondo 
ilustratzen duen pasadizo bat kontatu zuen, ez oso aspaldi, Jakin aldizka-
rian, berari Jose Luis Lizundiak kontatua (Gartzia, 2018).

»Honela hasten da pasadizo horren kontaketa, Gartziaren arabera: 
“Arantzazun gertatu zen, 1970eko udaberri amaieran edo uda hasieran. 
Hiru edo lau lagun etorri dira automobilean, ez dakigu ziur hiru edo 

Batasunaren lemazain irmoa ■
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lau diren, baina hiruren izenak ziurrak dira: Koldo Mitxelena, Juan San 
Martin eta Jose Luis Lizundia. Luis Villasanterekin hitz egitera datoz”. 
Ondoren, Gartziak Mitxelena, San Martin eta Lizundia egun hartan 
Arantzazura eraman zituen asmoaren berri ematen du: Villasante kon-
bentzitzea euskaltzainburu kargua onar dezan. Huraxe da, izan ere, haien 
ustez, aukera egoki bakarra, bi motibo nagusirengatik: batetik, batasu-
naren lemari “erabakimenez” helduko dion norbait delako, Lekuona 
ez bezala; bestetik, erlijioaren zein ideologiaren ikuspegitik, ez duelako 
zerikusirik h letraren aurkakoek letra horrekin lotzen dituzten kontuekin 
(komunismoa, marxismoa, ateismoa…).

»Honela amaitzen du Lizundiarengandik jasotako pasadizoaren kon-
taketa Gartziak: “Goiko Bentatik aurrera joan dira paseoan, hizketan, 
Euskal Herriko mendiei begira. Villasantek ez du ezezko borobilik eman 
nahi, baina ez ditu gauzak argi ikusten. Une batean, badirudi oztopo 
nagusia argi eta garbi planteatzen duela: ez ote dute bera ere komunis-
tatzat salatuko? Mitxelena kategoria handiko gizona da zinez, mila eta 
bat borrokatan zaildutakoa. Lasaitasun osoz, Villasanteri hurbildu zaio, 
abitutik heldu dio izterraldetik, barrena apur bat goratuz, berna erdirai-
no-edo, apur bat makurtzeko eta begiratzeko keinua egin du eta, aldarte 
britanikoz, esan du ozenki: Hara! Nik ez dut ikusten komunistarik ezku-
tatuta abitu honen azpian!”.

»Historikoki, ordura arteko euskaltzale ia-ia guztiek lotura estua 
izan zuten erlijioarekin —ez da hutsetik sortua “euskaldun fededun” 
esaldi ezaguna—, eta kasu askotan erlijioaren ikuspegi itxi eta integrista 
batekin; 1960ko hamarkadaren amaieran eta 1970ekoaren hasieran, 
ordea, plazara agertu ziren belaunaldi berrietako euskaltzaleen artean ez 
ziren gutxi ezkertiarrak eta fede erlijiosorik gabekoak. Hala ere, euskal-
tzale fededunen arteko batzuek —aita santu Joan XXIII.a zela, 1962an, 
hasitako Vatikanoko II. Kontzilioak Europa osoan barreiatu zuen ire-
kidurarekin bat eginda, neurri batean behintzat— jarrera aurrerakoie-
tara gerturatu ziren, eta horri esker “aliantza historiko bat” gertatu zen, 
Gartziaren ustez, “ezkertiar abertzale eta katoliko aurrerakoien artean”, 
funtsezkoa euskara batuak —Euskaltzaindiak Villasante elizgizon aurre-
rakoia buru zuela gidatuta— bidean aurrera egin zezan: “Duela ehun urte, 
jada, Azkue saiatu zen euskararentzat modernotasuna antolatzen”, dio 
Gartziak arestian aipatutako Jakin aldizkariko artikuluan, “baina bere 
proiektua oraindik osorik katolikoa zen eta esparru horretara mugatu 
zen (eta hor ere oso kuestionatua izan zen). Txillardegi izan zen euskara 
euskal gizarte osoari zabaldu ziona, inolako baldintzarik gabe; hura da 
euskara batuaren zinezko aita. Baina beharrezkoa izan zen, aldi berean, 
Eliza katolikoaren barruan atxilipurdi historiko bat gertatzea eta sek-
tore aurrerakoiek, aldi labur batez sikiera, hegemonia eskuratzea, horren 
ondorioz Euskal Herrian gauzak aldatzeko bidean jartzeko. Giro horre-
tan aliantza historiko bat sortu zen ezkertiar abertzale eta katoliko aurre-
rakoien artean. Aliantza hori kudeatzea eta bere programa sistematikoki 
gauzatzea bi lider seinalagarriren lana izan zen: Mitxelena eta Villasante. 
Eta kontserbadoreen presioei amore eman gabe jardun zuten”.

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 
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»Eta orain, ondo iruditzen bazaizue, hemendik Goiko Bentara 
joango gara, Jose Luis Lizundiak Pruden Gartziari kontatutako pasadizo 
hori gertatu zen tokira. Han, eszena geure baitan irudikatzeko aukera 
izango dugu.

Luis Villasante euskaltzainburuaren adierazpena (1973)

“Beste gauza bat erruz eta maila orotan (baita erlijio eta pastoral mailatan 
ere) zabaltzen dute Euskaltzaindiaren batasun bideari ateak itxi nahi dizkio-
tenak: bide hori ateoena dela edo erlijio gabeena.

Asmazio honek ez du ez buru eta ez buztanik, ez itxurarik, ez egiarik, ez 
egia antzik ere. Alde hortatik gezurtatzea ere ez luke merezi. Baina behin 
da berriz ta azpikeriaz hori sinets arazi nahi dutela ikusirik, egiaren alde 
aurpegia ateratzera behartua nago. Neure indar eta ahal guztiaz salatu nahi 
dut, bada, hori egia ez dela. Arazo honek hizkuntzaz bakar-bakarrik du 
zerikusia, eta deus ez erlijioaz, fedeaz edo politikaz. Bakoitzak eskubide 
osoa du bere pentsakera eta ikusmolde berezia izateko euskera idatziaren 
batasun kontuan. Baina Jainkoaren amorioarren! ez daitezela zeruko gauzak 
eta lurrekoak berriro nahas. […] Ipar eta hegoaldeko euskaldunen artean 
idazketa bateratzeko, h letra hartzea gomendatu du Euskaltzaindiak. Ez da, 
beraz, letra hori ezeren bandera; gehienez ere izan daiteke batasunaren ban-
dera, eta inork ez du eskubiderik, ez alde batetik ez bestetik, hori ezeren 
banderatzat hartzeko.

Iturria: Villasante, 1973: 239.

Gizartearekin gero eta lotuago

Gerraosteko “katakunbetatik” irten ondoren, 50eko hamarkadaren erdial-
detik aurrera, gizartearekin gero eta harreman estuagoa izaten ari zen 
Euskaltzaindia . Hala Francoren diktaduraren azken urteetan nola haren 
heriotzaren ondoren, gizartearen onarpenaren aldetik aurrerapen handiak 
egin zituen akademiak, eta lan eta eragin esparrutzat Euskal Herri osoa 
zuen erakunde garrantzitsuena izan zen . Horregatik, gerraosteko urterik 
latzenen ondoren pixkanaka sortzen hasi ziren euskararen aldeko elkarte 
eta ekimenek Euskaltzaindiaren babesa bilatu eta jaso zuten, Jagon sailaren 
bitartez emana .

Bertsolariei eta bertsozaleei 50eko hamarkadako azken urteetatik 
aurrera txapelketak antolatuz lagundu zien bezala, Euskaltzaindiak babes 
handia eman zien 60ko hamarkadako urteetatik aurrera euskalduntze- 
alfabetatze mugimenduei, itzultzaile Eskolaren zein Euskal Idazleen Elkar-
tearen (EIE) sorrerari, Udako Euskal Unibertsitateari (UEU)… Horrez 
gain, ikusirik agintarien aldetik ez zela gisa horretako inolako asmorik, 
Euskal Irakasle Titulua ematen hasi zen 1972an, hau da, gero Euskararen 
Gaitasun Agiria (EGA) izango zena .

gizartearekin gero eta lotuago ■
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Kasu horietan guztietan, bertsolaritzaren munduari emandako bultza-
daren kasuan bezala, Euskaltzaindiak beharrezkoa ikusi zuen unean eman 
zuen laguntza, baina egitasmoa indarturik eta bere kabuz aurrera egiteko 
moduan ikusi orduko alde batera utzi zituen ardurak .

Euskalduntze-alfabetatzea 1956an hasi zen indartzen, Resurreccion 
Maria Azkue katedraren itzalpean, eta 1966an sortu zen Euskaltzaindiak, 
Jagon sailaren barruan, Alfabetatze Batzordea, Rikardo Arregi euskaltzain 
urgazlea idazkari zela . Jose Luis eta Begoña Lizundia neba-arrebek hartu 
zuten haren lekukoa 1969an, Arregi auto istripuan hil zenean . 1970ean 
Euskalduntze Batzordea gehitu zitzaion Alfabetatze Batzordeari . Aurre-
rago, 1981ean, Alfabetatze-Euskalduntze Koordinakundea (AEK) sortu eta 
indartu zenean eta Eusko Jaurlaritzak adinekoen euskalduntzearen ardura 
bere gain hartu zuenean, Euskaltzaindiak alde batera utzi zuen ordura arte 
arlo horretan emandako laguntza .

Itzultzaile Eskolari dagokionez, Juan San Martin Jagon sailburuak 
egindako eskariari erantzunez aurkeztu zuen Xabier Mendiguren Bere-
ziartuk Itzultzaile Eskolaren aurreproiektua, 1980ko martxoaren 28an, eta 
urte berean jarri zen abian eskola hori . EIE eta UEUren kasuan, hastape-
neko babesa eta bultzada ematea izan zen Euskaltzaindiaren Jagon sailaren 
zeregina .

Horrez gain, Euskaltzaindiak Bai Euskarari kanpaina antolatu eta 
babestu zuen 1978an . Babes sozial handia jaso zuen ekimen horrek eta 
Bilboko San Mames futbol zelaian amaitu zen, ekainaren 17an, 40 .000 
lagun bildu zuen ekitaldi batekin; Pantxoa eta Peio, Urko, Mikel Laboa eta 

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Bai Euskarari Jaialdia (1978).
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Oskorri aritu ziren, besteak beste, eta Euskadi-Irlanda lagunarteko partida 
jokatu zen .

Bi urte geroago, 1980ko abuztuan, Euskalarien Nazioarteko Jardu-
naldiak antolatu zituen Euskaltzaindiak, Leioako Unibertsitatean, Euskal 
Herritik kanpoko euskararen bultzatzaileei esker ona agertzeko eta haie-
kiko loturak sendotzeko . Txosten nagusien egileak André Martinet, Anto-
nio Tovar, Terence H . Wilbur, Jacques Allières eta Robert L . Trask, Koldo 
Mitxelena eta Jean Haritxelhar izan ziren .

Luis Villasante, Jagon sailaren lanaz (1988)

“Inoiz bota izan zaio Euskaltzaindiari aurpegira beste Akademiek egiten ez 
dituzten gauzetan sartzen duela sudurra. Eta egia da. Baina sortzez eta egitu-
raz ere bi eremu nahiko desberdin eta guztiz zabalak ditu: hizkuntza azter-
tzea eta zaintzea. Eta euskararen egoera ez da gaztelania, frantsesa eta beste 
horrelako hizkuntzena bezalakoa. Euskara guztia beharrean dago. Egoera 
normal batean egin beharko ez lituzkeen zenbait gauza egin beharrean ger-
tatu izan da askotan Euskaltzaindia, eta egin ere ditu. Beste inork egiten ez 
zituelako eta egin beharrekoak zirelako. Eta ezin esan daiteke horiek egi-
tean, bere helburuetatik kanpo zebilela, zeren Iker saileko edo Jagon saileko 
gauzak izaten baitira. [Orri azpiko oharra: Horrek ez du esan nahi Jagon 
saila duela eta, euskararen aldeko edozein ekintzatan sar daitekeela. Beti ere 
instituzio gisa jokatu behar du, alderdikerietatik urrun egonez, etab.]

Iturria: Villasante, 1988: 132-133.

Bai Euskarari Jaialdia (1978).

gizartearekin gero eta lotuago ■
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“Arrazoi biologikoa” eta Bergarako berrespena

—Arantzazun 1968an batasunerako erabakiak hartu eta gero, aurretik ere 
esana dizuedan moduan, hamar urteko epea zabaldu zuen Euskaltzain-
diak erabaki horiek zer harrera zuten baloratzeko —azaldu die Miren 
Etxeparek ikastaroko ikasleei. Santutegiko atarian daude denak berriro, 
autobusaren ondoan, Arantzazuko bisita amaituta eta handik alde egi-
teko gertu—. Balorazio hori 1978ko irailaren hasieran egin zen, Berga-
ran, Luis Eleizalderen omenezko biltzar irekian. Biltzar hori mugarri 
garrantzitsua da euskara batuaren historian. Baionan 1963an eta 1964an 
landatu eta Ermuan 1968ko ekainean indartutako arbolak Arantzazun 
1968ko urrian emandako fruitu artean ere goiztiarra Bergaran onduta eta 
umotuta agertu baitzen gizartearen aurrean 1978an.

—Koldo Mitxelenak esana zuen ordurako euskararen batasunak 
“arrazoi biologikoa” zeukala —jarraitu du azalpena Miren Etxeparek—, 
gazteak alde zituelako, eta Bergarako kongresuan, Arantzazun hamar 
urte lehenago hartutako erabakien jarraipena egin eta gero, azterketa eta 
estatistiketan oinarrituta —Siadeco kooperatiba sortu berriak eginda-
koetan, besteak beste—, horixe baieztatu zen. “Biltzarrerako egin diren 
azterketei esker, garbi ikusi du [Euskaltzaindiak], duela hamar urte, 
Arantzazun eskainitako batasun asmoa eta arauek izan duten baietza 
eta eragina”, dio, besteak beste, Euskaltzaindiak irailaren 8an Bergaran 
egindako adierazpenak. Hizkuntzalarien iritziak ez ezik soziologoenak 
ere hartu zituzten aintzat balorazio hartan. “Orduko [1968ko] arauek 
zer harrera izan duten jakiteko bidezkoa zen Biltzarrean Estatistika eta 
inkestari toki berezia ematea, eta hala egin dugu”, adierazi zuen Villa-
sante euskaltzainburuak 1978ko biltzar horren sarrera hitzaldian. Alde-
kotasun horretan oinarrituta, Euskaltzaindiak ordura arteko erabakiak 
berretsi eta batasunaren bidean aurrera jarraitzea onartu zuen.

»1968tik 1978rako tartean batasunerako egin zen 
bide emankor hori ez zuen Euskaltzaindiak bakarka 
egin, gizarteko eragile garrantzitsuen lankidetzaz 
baizik: idazleena eta argitaletxeena, kazetariena eta 
aldizkariena, irakasleena eta ikastolena… Elhuyar 
Kultur Elkartea eta UZEI Unibertsitate Zerbitzueta-
rako Euskal Ikastetxea ere, 1972an eta 1977an sortuak 
hurrenez hurren, lankide garrantzitsu izan zituen aka-
demiak batasunaren zabalkundean.

»Euskal Idazleen Elkarteak Batasunaren kutxa. 
Mitxelenaren promesa pean liburua argitaratu zuen 
1970ean, Gabriel Arestik eta Xabier Kintanak apaila-
tua, oihartzun handikoa garaiko euskaltzaleen artean. 
Liburu horretan, Arantzazuko Biltzarrean batasune-
rako hartutako erabakiak garatu eta zabaltzeaz gain, 
Baionako zina eta mezua manifestua txertatu zuten 

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Euskal aditza lantzen (1972ko uztaila).
Goian: Koldo Mitxelena, Iratzeder, 
Jean Haritxelhar, Alfontso Irigoien, Luis 
Villasante, Jose Maria Satrustegi eta 
Imanol Berriatua.
Behean: Juan San Martin, Jose Luis 
Lizundia, Joseba Intxausti eta Xabier 
Kintana.
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egileek, hirurogeita hiru euskaltzaleren sinaduren babesarekin, haien 
artean garaiko idazle ezagun asko zirela.

»Literaturaren arloan oso oparoa izan zen 1968-78 epea. Belaunaldi 
berrietako idazleek euskara batuaren aldeko hautu argia egin zuten eta liburu 
hauek argitaratu ziren, besteak beste: Txillardegiren Elsa Scheelen (1969), 
Ramon Saizarbitoriaren Egunero hasten delako (1969), Joxan Artzeren Istu-
ritzetik Tolosan barru (1969), Gabriel Arestiren Harrizko herri hau (1970), 
Mikel Lasa eta Amaia Lasaren Poema bilduma (1971), Joxe Azurmendi-
ren Hitz berdeak (1971), Arantxa Urretabizkaiaren San Pedro bezperaren 
ondokoak (1972), Anjel Lertxundiren Goiko kale (1973), Mikel Zarateren 
Haurgintza minetan (1973), Luis Haranburu Altunaren Itsasoak ez du espe-
rantzarik (1973), Joan Mari Irigoienen Hutsetik esperantzara (1975), Mikel 
Arregiren Hego haizearen konpasean (1975), Ramon Saizarbitoriaren Ehun 
metro (1976), Koldo Izagirreren Itsaso ahantzia (1976), Amaia Lasaren 
Hitz nahastuak (1977), Ibon Sarasolaren Joan eta Ane zigarro bat erretzen 
(1977)… Pixka bat geroagokoak dira Bernardo Atxagaren 
Etiopia (1978), Joxe Austin Arrietaren Abuztuaren 15eko 
bazkalondoa (1979), Txillardegiren Haizeaz bestalde-
tik (1979), Arantxa Urretabizkaiaren Zergatik panpox 
(1979)… Argitaletxe sortu berriek ez ezik —Kriselu eta 
Lur lehenik, Erein eta Elkar aurrerago...— batuaren alde  
egin zuten literatur aldizkariek ere —Igelak eta Ustelak 
lehenik, Oh! Euzkadik eta Pottek geroago…—, aurretik 
gainerako aldizkari nagusiek —Zeruko Argiak, Anaita-
sunak, Jakinek…— egin zuten bezala. Bi de horrek ez 
zuen atzera-bueltarik. Harrezkero euskara batuan argi-
taratu dira euskal literaturako liburu eta aldizkari ia-ia 
guztiak.

»Gizarteak, oro har, eta belaunaldi berriek, par-
tikularki, batuaren beharra zuten eta batuaren alde 
jokatu zuten.

“Arrazoi biologikoa” eta Bergarako berrespena ■

Bergarako Biltzarra.
Ezkerretik eskuinera: Federiko Krutwig, 
Luis Villasante, Piarres Laffi te, Jose 
Maria Satrustegi eta Koldo Mitxelena.

Txillardegi hizlari Euskaltzaindiaren 
VIII. Biltzarrean, Bergarako Erret 
Mintegian.
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»Hala ere, adostasuna ez zen erabatekoa izan Bergarako bilkuran. 
Hala erakusten du Jean Haritxelharren oroitzapen honek (Torrealdai- 
Murua Uria, 2009: 128): “Bergaran ni nintzen Biltzarra kudeatzeko. 
Villasante zen egiazko mahaiburu, baina nahiago zuen gibelean egon, 
eta ni nintzen elkarrizketak gidatzeko, hitza emateko… Lehendabiziko 
eguna ikaragarria izan zen. Kontra zirenak aritu ziren gogor, eta beste 
batzuk haien kontra. Ez zen aise behar bezala kudeatzea”. Eztabaida 
hartan h letraren erabilera hartu zuten begitan berriro ere batasuna-
ren aurkakoek, eta Haritxelhar bera izan zen “h-ren banderaren era-
mailea”, berak adierazitakoaren arabera. Bere abizena hiru h-z idazten 
zuen Haritxelharrek, Haritschelhar, eta, umorez, h letraren aldeko bere 
jarrera irmoarekin lotzen zuen hori: “Komiki batean erraten zuten: 
‘Haritschelhar, segi horrela eta ez gal zuk dauzkazun hiru h horiek’ 
[barrez]”.

»Saiatuta ere, ordea, batasunaren aurkariek, Euskerazaleak eta Kar-
daberaz Bazkuna elkarteetako kideak horietako asko, ez zuten indarrik 
izan hamar urte lehenago hasi eta gizartearen onarpena jasotako pro-
zesua geldiarazteko. 1978an, Euskerazaintza Euskeraren Erri Akademia 
sortu zuten Arantzazun gauzatzen hasitako batasunaren aurkakoek; Lino 
Akesolo izan zuen aurreneko presidentea, Augustin Zubikarai aurreneko 
zuzendaria. Lau urte geroago, 1982an, Euskaltzaindia, el batua y la 
muerte del euskera liburua argitaratu zuten Bixente Latiegik eta Dunixi 
Oñatibiak, Kardaberaz Bazkunaren enkarguz. Baina gero eta eragin eta 
oihartzun murritzagoa izan zuten gizartean Euskerazaintzak eta, oro har, 
euskara batuaren aurkako adierazpen guztiek.

Azalpen horien ondoren, autobusera igo dira Miren Etxepare eta 
haren ikasle guztiak.

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Batasunaren Kutxa liburuaren azala eta 
barruko bi orrialde.

Euskaltzaindia, el batua y la muerte del 
euskera liburuaren azala.
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Euskara batuaren ezaugarriak

Hala Koldo Mitxelenak nola Luis Villasantek esana da Euskaltzaindia 
1968an Arantzazun adosten hasi eta 1978an Bergaran onartu eta berre-
tsitako euskara batua ez dagoela, berez, Azkuek proposatutako gipuzkera 
osotutik oso urrun: “anaia bixkiak” dira, “senide hurbilak bai behintzat”, 
Villasantek Euskararen auziaz liburuan dioenez (1988: 114), bien artean 
desberdintasun nabarmen bat badago ere: “Egia da gipuzkera osotuan ez 
zela ‘H’ dontsua sartzen” . Mitxelenaren arabera, biak antzekoak izanik ere, 
batuak Azkueren gipuzkera osotuak baino ekialderago jo zuen, geografi ari 
dagokionez, eta antzinagoko formetara, denborari dagokionez .

Ortografi ari, lexikoari eta gramatikari buruzko erabakiak hartu ziren 
euskara batuaren lehen urteetan, oinarrizkoenak . Ortografi ari dagokionez, 
Euskaltzaindiak 1920az geroztik zuen onartua sistema ortografi koa edo 
“abezea” (ikus liburu honen 35 . orrialdeko koadroa), horren barruan h letra 
zegoela, hasieran inolako aurkakotasunik edo kalapitarik sortu gabe . Baina, 
Arantzazuko kongresuaren aurretik, salbuespenak salbuespen, Ipar Euskal 

Bergarako adierazpena (1978).

euskara batuaren ezaugarriak ■
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Herriko idazleek baino ez zuten letra hori erabiltzen . Batasunerako bidean 
hitz batzuk h letraz idazteko erabakiak sortu zituen, aurrez ere ikusi den 
bezala, euskara batuaren inguruko desadostasunik eta istilurik larrienak .

Ortografiaren arloko beste erabaki garrantzitsu bat izan zen esanahian 
aldaketarik adierazten zuten bustidurak ez idaztea . Erabaki horrek ere aur-
kako erreakzioak sortu zituen, erreakzio horiek h letraren erabileraren aur-
kakoen indarrik eta oihartzunik izan ez bazuten ere .

Lexiko kontuetan, Euskaltzaindiak “euskal itzei buruz” 1959an plaza-
ratutako agiria (ikus liburu honen 81 . orrialdea) berretsi zen Arantzazuko 
eta Bergarako bilkuretan, hots, beharrezko maileguen onarpena .

Gramatikaren arloan, aditzaren inguruan egin ziren urratsik garrantzi-
tsuenak, Gipuzkoako formen aldeko hautua eginik, Villasantek Euskararen 
auziaz liburuan dioenez: “Aditz-kontuan euskalki bakoitzak bere sistema 
duelarik, funtsean bat hartzea beste biderik ez zen ikusten, eta bat hori 
gipuzkoarra izan da . Funtsean esan dut, ezen azaleko zenbait gauzatan bes-
teetatik ere hartu da . Eta gipuzkoarra hartu da zeren gaur-egun hizkuntzak 
hor baitu indarrik gehiena, euskal literatura hor lantzen eta saltzen baita 
gehienik” (Villasante, 1988: 63) .

Antzekoa da Koldo Mitxelenaren ikuspuntua: “El problema del verbo, 
la elección entre el guipuzcoano y el labortano, parecía algo insalvable. Sin 
embargo, prevaleció un pseudoguipuzcoanismo, solución a la que se llegó con 
relativa facilidad. [Gabriel] Aresti no quedó del todo contento, pero aceptó; en 
el fondo era una persona razonable. Estaba convencido de que una solución 
unificadora, aunque mala según él, era siempre mejor que nada”. (“Aditza-
ren arazoak, gipuzkeraren eta lapurteraren arteko hautuak, konponbiderik 
gabekoa zirudien . Baina sasi-gipuzkera bat nagusitu zen, aski erraz aurki-
tutako irtenbidea . [Gabriel] Aresti ez zuen gogobete horrek, baina onartu 
egin zuen; sakonean, pertsona zentzuduna zen . Ziurtzat zeukan irtenbide 
bateratzaile bat, bere ustez txarra izanagatik ere, beti zela ezer ez baino 
hobe” . (Ibarzabal, 2001: 166) .

Bilbo euskalduna balitz Bilboko euskara izango zatekeela batasune-
rako aukerarik egokiena adierazi zion Mitxelenak Eugenio Ibarzabali 
(Ibarzabal, 2001: 161), baina aukera hori baztertuta euskara lantzen zuen 
jenderik bizienak, sortzaileenak eta aktiboenak erabiltzen zuen hizkeraren 
alde jo zuela, nahiz eta jakin irizpide hori eztabaidagarria zela . “En Arán-
zazu me limité a tomar una dirección que, en la realidad, ya estaba marcada: 
los guipuzcoanos estábamos en el centro, y el problema era ir hacia Oriente u 
Occidente; la inclinación del guipuzcoano es la de Oriente y coincidía con la 
adoptada en las reuniones de Bayona. Simplemente la acepté”. (Arantzazun 
errealitatean markatuta zegoen norabide bat hartu besterik ez nuen egin: 
gipuzkoarrak erdian geunden, eta auzia zen Ekialdera edo Mendebaldera 
jotzea; gipuzkoarraren joera Ekialderanzkoa da eta bat zetorren Baionan 
erabakitakoarekin . Onartu besterik ez nuen egin” (Ibarzabal, 2001: 161) .

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Maketa onena**.indd   118 29/8/19   12:52:45



119

Luis Villasante, euskararen jatorrizko batasunaz (1988)

“Euskarak bere baitako eta jatorrizko batasuna baduela, gaur pisuzko hiz-
kuntzalariek aho batez aitortzen dute; eta uste dut aski dela euskara bere 
osotasunean pixka bat barnetik ezagutzea, horretzaz jabetzeko. Hor dira, 
ordea, euskalkiak, denboraren joanean batasun horretatik sortuak, zuhai-
tzaren enborretik adarrak sortzen diren bezala. Euskalki hauek aspalditasun 
edo antzina-kutsu nabaria dute. Baina izan dezagun bekoki gauzak diren 
bezala esateko: euskalkien aurretik dago euskara bera, ez eman behar zaion 
garrantziagatik bakarrik, baita kronologiaz ere. 

Euskara batuaren aurka maiz atera ohi da objekzio hau: euskara batua arti-
fiziala dela, euskalkiak, aldiz, horiek direla egiazko euskara. Baina objekzio 
hau ez da egian oinarritzen eta, beraz, erdi ustela da. Euskarak batasunaren 
markak erraietan dauzka, euskalkien desberdintasunak gora-behera. Euskal-
kiak geroago etorriak dira eta euskararen batasun hori ez dute bere funtsean 
eta muinean ezabatu, gainetik estali edo pixka bat ezkutatu badute ere. 
orduan, euskara batua egitean egin nahi dena zera da, hots: guztion muin 
hori aintzat hartu, argi osotan ipini, eta muin horretan finkaturik euskaldun 
guztien hizkera batua moldatu. Euskara batuak duen muina, euskararen bera-
ren muina da. Beraz, euskalkiak baino lehenagoko zerbait du oinarritzat.

Iturria: Villasante, 1988: 55.

Egitura berria

—Villasante euskaltzainburu izan zen urteetan —1970etik 1988ra arte—, 
Arantzazun onartutako irizpideak oinarritzat hartuta, sekulako aurrera-
bidea egin zuen Euskaltzaindiak, atzera-bueltarik gabekoa —jarraitu du 
azalpena Miren Etxeparek, Arantzazutik behera Oñatirantz abiatua den 
autobusean—. Euskara batuak onarpen soziala eskuratu zuen eta hiz-
kuntzalariek aurrerapauso handiak egin zituzten euskararen azterketan.

»Euskaltzaindiak 1970eko hamarkadan argitaratutako liburuen uga-
ritasunak argi erakusten du Villasantek gidatutako akademia lanerako 
zegoela: Aditzaren batasuna. Aditz laguntzailea (1973); Merkatalgo 
Hiztegia edo Nomenclator Comercial (1974); Zortzi urte arteko Ikas-
tola Hiztegia (1975); Euskal Izendegia. Nomenclator Onomástico Vasco 
(1977); Aditzaren batasuna. Aditz sintetikoa (1977); Euskal Aditz Batua 
(1979); Euskal Herriko Udalen Izendegia (1979)…

»Villasantek berak ere ez zuen liburu gutxi argitaratu urte horietan: 
Hacia la lengua literaria común (1970), La declinación del vasco literario 
común (1972), Palabras vascas compuestas y derivadas (1974), Sintaxis 
de la oración compuesta (1976), Estudios de sintaxis vasca (1978), Sinta-
xis de la oración simple (1980) eta La H en la ortografía vasca (1980).

»Joan Mari Torrealdai eta Imanol Murua Uriaren hitzetan esanda 
(2009: 124), “egitura berriaren arkitektoa” izan zen Villasante. Barne- 
araudia aldatu zuen, Jose Luis Lizundia idazkariordearen laguntzaz, 
eta euskararen inguruko lanak sustatzea eta indartzea bilatu zuen aka-
demiaren egitura berriarekin, batez ere 80ko hamarkadaren hasierako 

egitura berria ■
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lehen urteetatik aurrera. Villasantek hala proposaturik, euskararen aka-
demiako bi sailak, Iker eta Jagon, batzordetan antolatu ziren, eta egitura 
berriko batzordeetan euskaltzain urgazleek euskaltzain osoekin batera 
lan egin zuten.

»Horri esker, urgazleek ordura arte baino parte-hartze handiagoa 
izan zuten eta ekarpen garrantzitsuagoak egin zituzten, eta, oro har, aka-
demiaren lana askoz eraginkorragoa izaten hasi zen. Hala ekin ahal izan 
zitzaion, urte batzuen buruan, garrantzi handiko hainbat lani, Orotariko 
Euskal Hiztegiari, Euskararen Herri Hizkeren Atlasari eta gramatikari 
buruzko azterketei, besteak beste.

Luis Villasanteren garaia Jean Haritxelharren begietan (2009)

“[Euskaltzaindian oso izendatu nindutenean, 1962an] Biltzen ginen, 
elkarrekin mintzatzen ginen, baina ez zen helburu zehatzik.

[…].

Villasante izan da euskaltzainburu handia. Berarekin sortu ziren bost batzor-
deak, Bergarako Biltzarraren ondoren: hiztegigintza, gramatika, atlasa, ono-
mastika eta, azkenik, literatura. osoki aldatu zen Euskaltzaindia. Hartu zuen 
beste bide bat, bai ikerketen aldetik eta bai administratiboki.

Iturria: Torrealdai-Murua Uria, 2009: 126-128.

Aitorpen ofi zialak Euskal Herri osoan

Erakunde gisa, nortasun juridikoa eta aitorpen ofi zial handiagoa ere 
bereganatu zuen akademiak Villasante gidari nagusi izan zuen garaian . 
Francisco Franco bizi zen garaian —“[Antonio] Arrue abokatu eta euskal-
tzainaren bidez, eta Marcelino Orejaren konplizitatez” (Torrealdai-Murua 
Uria, 2009: 84)— horretarako egindako ahaleginek huts egin eta gero, 

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Eusko Kontseilu Nagusia (1978).
Goian, ezkerretik: Juan María Bandrés, 
Jesús Viana, José Antonio Maturana, 
Pedro Morales, Juan María Ollora, José 
María Benegas, José Manuel López 
de Juan Abad eta Andoni Monforte. 
Behean, ezkerretik: Juan Iglesias, José 
Antonio Agiriano, Ramón Rubial, Juan 
Ajuriagerra, Juan Echevarría, Karlos 
Santamaria eta Mikel Isasi.
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1976ko otsailaren 26an —Franco hil zenetik hiru hilabete igarota—, Juan 
Karlos I .a Espainiako erregeak erakunde ofi zial izendatu zuen Euskal-
tzaindia, errege-dekretu baten bidez, eta harrezkeroztik errege akademia 
da . Era horretako onarpen batzuek ez zuten abertzale batzuen oniritzia 
izaten, baina izendapen horrek ez zuen eragin aurkakotasun nabarmenik 
orduko gizartean . 1978ko martxoaren 6an, Eusko Kontseilu Nagusiak, 
Eusko Jaurlaritza izango zenaren aurrekari izan zen erakundeak, “Euskal 
Herri mailan organo ofi zialtzat” hartu zuen Euskaltzaindia, “euskara 
landu, zehaztu eta batzeko arazoetarako”; eta, 1979ko abenduaren 18an, 
Gernikako Estatutuak aginpidea aitortu zion, euskarari zegozkionetan, 
erakunde aholku-emaile gisa, Euskaltzaindiari Euskal Autonomia Erkide-
gorako . Hiru urte geroago, 1982ko azaroaren 24an, Eusko Legebiltzarrak 
Euskararen Erabilera Normalizatzeko 10/1982 Oinarrizko Legea onartu 
zuen, Euskararen Legea ere deritzona; euskara EAEn hizkuntza ofi ziala 
dela aldarrikatzen du lege horrek, eta herritarrari hainbat hizkuntz esku-
bide aitortzen dizkio .

Nafarroako Foru Hobekuntza Legean euskararen ofi zialtasuna onartu 
zen, 1982ko abuztuaren 10ean, Euskaltzaindia aipatu gabe; eta lau urte 
geroago, 1986ko abenduaren 15ean, foru-legean Euskaltzaindia izendatu 
zen, Nafarroarako, euskarari buruzko aholku-emaile ofi zial .

Ipar Euskal Herriari dagokionez, 1987ko abuztuaren 18an, Euskal-
tzaindia 1901eko legearen araberako elkarte deklaratu zen, baina 1995eko 
otsailaren 20ra arte ez zuen lortu onura publikoko elkarte gisa onartua 
izatea . Aurrerago, 2018ko irailaren 13an, Euskaltzaindia aholku emaile ofi -
zial izendatu zuen Euskal Elkargoak, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zube-
roa biltzen dituen euskal erakundeak .

Carlos Garaikoetxea lehendakariaren adierazpena Eusko Jaurlaritzak 
euskara batuaren alde egindako hautuari buruz (2018)

“Hori [euskara batuaren aldeko hautua] oso gai garrantzitsua izan zen 
gobernu hartan [Eusko Jaurlaritzaren sorreran, Carlos Garaikoetxea lehen-
dakari zela]. Erabaki arazotsua, baina ez bakarrik hatxearen kontra edo eus-
kalkien alde zeudenengatik. Nola antolatu behar duzu nazio bat, hezkuntza 
sistema, hedabideak eta abar, hizkuntza kultu komun batekin ez bada? Zer 
egin behar genuen, euskalki bat erabili Leioako Unibertsitatean, eta beste 
bat Donostiako campusean? Nik harreman estua neukan Koldo Mitxelena-
rekin —gero EAkoa izan zen, gainera, Joseba Elosegi bezala—, eta baita 
Martin Ugalderekin ere. Mitxelena izan nuen aholkulari horretan. Baina 
auzia ez zen erraza; izan ere, Euskerazaintzan ere itzal handiko pertsonak 
zeuden, benetako euskaltzale eta abertzaleak. Hor erabaki bat hartu beharra 
zegoen, eta ondorio guztiekin hartu nuen —ondorioak, betiere, handiagoak 
ziren Bizkaian—. Banekien zer-nolako kostua zeukan horrek, eta ehunka 
etsai eragingo nituela. [pedro Miguel] Etxenike —Mitxelenarekin oso lotua 
hura ere— laguntzaile aparta izan nuen.

Iturria: Garmendia Lasa, 2018: 88.

Carlos Garaikoetxea hizlari 
Euskalarien Nazioarteko Jardunaldien 
inaugurazioan, Gernikan (1980).

aitorpen ofi zialak euskal herri osoan ■
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Jean Haritxelhar, Luis Villasanteren ildoan aurrera

—Hala ere, hil baino askoz lehenago utzi zuen euskaltzainburu kargua 
Villasantek —ekarri du gogora, ikasleen artetik, trajez eta gorbataz jan-
tzitako planta oneko gizon bibotedunak—. Hain lan ona egiten ari baldin 
bazen, zergatik ez zuen jarraitu?

Euskaltzaindiaren Plaza Barriko egoitzako atarian daude Miren 
Etxepare eta ikasleak, Arantzazutik etorri berri. Arantzazutik abiatu 
direnean baino askoz eguraldi hobea dute, zerua argi dago.

—Mendian izandako istripu baten ondorioz bere burua ahulduta 
ikusirik, euskaltzainburu kargua uztea erabaki zuen Villasantek 1988an 
—azaldu dio Miren Etxeparek trajez eta gorbataz jantzitako planta 
oneko gizon bibotedunari—, eta Jean Haritxelharri proposatu zion leku-
koa hartzea. Haritxelharrek galdetu zion ea hori posible zen, ez baitze-
kien administrazioek kargu horretan Ipar Euskal Herriko euskaltzain bat 
onartuko zuten. Villasantek egin beharreko kontsultak egin ondoren esan 
zion ez zegoela horretarako oztoporik. Buru izateari utzi arren, akade-
mian lan egiteari ez zion berehalakoan utzi Villasantek. Iker sailburua 
izan zen 1989tik 1992ra arte eta Euskara Batua batzordeko buru 1991tik 
1992ra. 2000ko maiatzaren hasieran parte hartu zuen azken aldiz Euskal-
tzaindiaren batzar batean, hil baino zazpi hilabete lehenago.

»Buruzagi aldaketak ez zuen, ordea, inolako norabide aldaketarik 
ekarri, Haritxelharrek argi izan baitzuen hasieratik bere lana Villasantek 
irekitako ildoan aurrera jarraitzea zela. Haritxelhar 1988ko abenduaren 
30ean aukeratu zuten euskaltzainek euskaltzainburu. 1962az geroztik zen 
euskaltzain oso Haritxelhar, eta 22 urte zeramatzan euskaltzainburuorde 
karguan, 1966az geroztik. Euskaltzainburu berriak bertatik bertara eza-
gutu zuen, beraz, akademiak azken bi hamarkadetan izandako aldaketa; 

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Jean Haritxelhar eta Luis Villasante 
Euskaltzainburuaren kargu aldaketa 
ekitaldian, Donostiako Foru Jauregian 
(1988).
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helburu zehatz argirik gabeko akademia batetik proiektu zehatz bat 
baino gehiagoren bidez gizartean alde askotatik eragiten hasia zen aka-
demia baterako aldaketa.

»Finantzazioari eta baliabide ekonomikoei dagokienez ere aurrera-
pen handia egin zuen Euskaltzaindiak Villasante euskaltzainburu izan zen 
garaian, eta Haritxelharrek haren lekukoa hartu eta gero, jada 1989an, 
urriaren 7an zehazki, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta 
Araba, Gipuzkoa, Bizkaiko diputazioek Euskaltzaindiarekin hitzarmena 
sinatu zuten, Oñatiko Unibertsitatean, akademiak urtero erakunde 
horiek emandako laguntza jaso zezan. Bi urte geroago, 1991n, Bilboko 
Plaza Barriko egoitza inauguratu zuen Euskaltzaindiak, gaur egungo 
egoitza nagusia, begien aurrean daukagun hauxe hain zuzen ere.

»Haritxelhar buru zela, 1992ko apirilaren 24an izendatu zuen lehen 
aldiz akademiak emakume bat euskaltzain oso, Miren Azkarate hizkun-
tzalari eta irakasle donostiarra, Jose Migel Barandiaranen heriotzak 
hutsik utzitako aulkirako. Izendapenaren berri ematean, Haritxelharrek 
argi utzi zuen haren merituengatik hautatu zutela Azkarate, inondik ere 
ez emakume izateagatik. Azkaratek ere beti adierazi izan du naturaltasun 
osoz hartu zuela izendapena, eta Euskaltzaindiarekin lotutako lanetan 
inoiz ez duela sentitu emakume izateagatik abantailarik edo desabantaila-
rik, berdintasunean eta normaltasun osoz aritu dela beti alde horretatik.

»Sorreraren 75. urteurrenaren eta euskara batuaren 25. urteurrena-
ren ospakizunetara sendotuta iritsi zen Euskaltzaindia. 1994ko urrian 
egin ziren ospakizuneko ekitaldi nagusiak, Leioan, Euskaltzaindiaren 
XIII. Biltzarrean. Aurretik, irailaren 21ean, Donostian egindako ospaki-
zun ofi zialean Eusko Jaurlaritzako, Nafarroako Gobernuko eta EAEko 
hiru aldundietako ordezkariek parte hartu zuten. Aurretik, otsailaren 24, 
25 eta 26an, I. Jagon Jardunaldiak egin ziren, Euskaltzaindiaren Bilboko 

Jean haritxelhar, Luis Villasanteren ildoan aurrera ■

Eusko Jaurlaritzako, Nafarroako 
Gobernuko eta Araba, Gipuzkoa eta 
Bizkaiko diputazioetako ordezkariak, 
Jean Haritxelhareekin, hitzarmena 
sinatzen, Oñatin, 1989ko urriaren 7an. 
Aldamenean, hitzarmenaren azala. 

Fernando Lázaro Carreter, RAE Real 
Academia Españolako presidentea, 
Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan 
hizlari, 1994an, I. Jagon Jardunaldietan.

Fernando Lázaro Carreter, RAE Real 

Maketa onena**.indd   123 29/8/19   12:52:50



124

egoitzan. Galizia, Katalunia eta Espainiako hizkuntza akademien ordez-
kari nagusiak izan ziren, besteak beste, parte-hartzaileen artean.

»Hiru urte geroago, 1997ko azaroaren 28an, Urrezko Domina eman 
zion Euskaltzaindiak Federiko Krutwigi, euskaltzain oso izendatu zute-
netik 50 urte bete zirela gogoratuz. Hurrengo urtean hil zen Krutwig, 
1998ko azaroaren 15ean, eta bi urte geroago Luis Villasante, 2000ko 
abenduaren 2an.

»Euskaltzain oso gisa lan egiteari utzi gabe, Haritxelharrek Andres 
Urrutia notario bilbotarrari eman zion lekukoa 2004ko abenduaren 17an, 
hura hautatu baitzuten euskaltzainburu. Historiako zazpigarren euskal-
tzainburua zen. Beñat Oihartzabal izendatu zuten euskaltzainburuorde; 

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Miren Azkarateren izendapena eta 
sarrera hitzaldia.

Ezkerrean: Federiko Krutwig Urrezko 
Domina jasotzen.
Eskuinean: Euskaltzaindiaren sorreraren 
75. urteurrenaren eta euskara batuaren 
25. urteurrenaren ospakizunen irudia.
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idazkari, Xabier Kintana; diruzain, Jose Luis Lizundia; Jagon sailburu, 
Andres Iñigo; eta Iker sailburu, Henrike Knörr.

»Eta honaino gaurko saioa. Bihar aro berriari buruzko kontakizuna 
hasiko dugu.

Miren Etxepare bere paperak jasotzen hasi da, eta ikasleak aretotik 
kanpora irteten, bat izan ezik, trajez eta gorbataz jantzitako planta oneko 
gizon biboteduna, hura Miren Etxeparerengana hurreratu baita, zerbait 
esan nahi diola eta. Orduan, planta oneko gizon bibotedunak kontatu dio 
bera ere, Broussain-E19 eta Oleaga E-19 bezala, androidea dela, “baina 
beste mota batekoa, sofi stikatuagoa”. Hirurak omen dira beste planeta 
batetik etorriak. Klima aldaketaren ondorioz, Lur planeta arrisku bizian 
dagoenez, suntsitu aurretik hemengo esperientzia interesgarri batzuen 
berri jaso nahi dute planeta hartako bizilagunek, eta horietako bat “eus-
kararen iraupenarena” da… Miren Etxeparek ez dio ezer sinetsi eta, isto-
rio hori berarekin ligatzeko aitzakia merke bat dela iritzita, agurtu gabe 
alde egin du aretotik, trajez eta gorbataz jantzitako planta oneko gizon 
biboteduna aho bete hortz utzita.

Miren Azkarateren sarrera hitzaldiaren pasarte bat (1992)

“[Euskaltzain oso izendapena jasotzen] Lehen emakumea izateaz, nor-
bait izan behar lehena eta neu suertatu naizela esango nuke. Gizartea bera 
aldatu da; orain 50 urte eta geroago ere ezinezko zena —eta ez emakumeak 
gizonezkoak baino jakituria urriagokoak zirelako—, gaur eragozpenik gabe 
onartzen da, ustez eta hitzez behintzat.

Iturria: Azkarate, 1992: 1.119.

Jean haritxelhar, Luis Villasanteren ildoan aurrera ■

Euskaltzaindiaren sorreraren 
75. urteurrenaren eta euskara batuaren 
25. urteurrenaren ospakizunen irudia.
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■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Luis Villasanteren hitzak Euskaltzaindiari eta euskalkiei buruz (1992)

“Egia da batasuna behar-beharrezkoa dabela euskereak, biziko bada. 
Baina horrek ez dau esan gura, beste aldetik, euskalkiak edo dialektoak baz-
tertu edo galazo behar diranik. Bai batarentzat eta bai besteentzat be geratu-
ten da tokia. Idazmota batzuetarako egokiagoak gerta daitekez euskalkiak. 
Eta hauxe da Euskaltzaindiaren jarrera auzi honetan.

Iturria: Euskera II, 1992: 712.

Makineria martxan

Villasante eta Haritxelhar euskaltzainburu izan ziren garaian (1970-2005), 
Euskaltzaindiak, batzordetan antolatuta eta gizartean gero eta indar han-
diagoz txertatuta, aurrerapen handiak egin zituen arlo askotan . Makineria 
guztia martxan zegoen bete-betean .

1) Iker sailean

a) Hiztegigintza
Hiztegigintza Batzordearen lan nagusia Orotariko Euskal Hizte-
gia izan zen . 1987ko abenduan argitaratu zen lehen liburukia eta 
2005eko azaroan azkena, hamaseigarrena . 25 .987 sarrera dituen hiz-
tegi deskriptiboa da, orotara 14 .028 orrialdek osatutakoa . Hiztegi 
horrek, dena den, historia luzea zuen aurretik ere . Azkueren heriotzaz 
geroztik, 1951n, Koldo Mitxelena izan zen, akademiaren barruan, 
gaiaren inguruko ardura nagusia hartu zuena . Azkue hil ondoren, 
haren hiztegia osatuta eta berrituta argitaratzea erabaki zuen Eus-
kaltzaindiak, Mitxelenak horretarako lanak gidatuta, baina La Gran 
Enciclopedia Vascak aurrea hartu zion, Azkueren hiztegia zegoen- 
zegoenen argitaratuta . Mitxelenak, ordea, lan hartan aurrera jarraitu 

Luis Villasanteren hileta, Arantzazun.
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zuen, 1982tik aurrera Ibon Sarasola laguntzaile nagusitzat hartuta . 
1983an, Villasantek akademiaren egitura berritu eta batzordeak 
sortu zirenean, Mitxelena izendatu zuen Hiztegigintza Batzordeko 
buru eta batzorde horren lan nagusia Orotariko Euskal Hiztegia izan 
zen . Mitxelena 1987ko urriaren 11n hil zen, eta Sarasolak hartu zuen 
haren lekukoa . Horrez gain, maila apalagoko beste hiztegi batzuetan 
ere lan egin zuen Euskaltzaindiak Villasante eta Haritxelhar buru 
izan ziren garaian .

b) Gramatika
Gramatika Batzordearen lan nagusia, Euskal Gramatika . Lehen Urra-
tsak (EGLU) izeneko egitasmo erraldoiari jarraipena ematea izan zen . 
Arlo horretan aurretik egindako eginahalei jarraipena emateko lan sis-
tematikoa da EGLU, 1982an abiatua, aurrez bi urte lanerako metodo-
logia zehazten eman ondoren . Proiektu horren barruan zazpi liburuki 
kaleratu zituen Euskaltzaindiak: izen sintagmari buruzkoa, 1985ean; 
aditzari buruzkoa, 1987an; lokailuei buruzkoa, 1990ean; juntagailuei 

makineria martxan ■

Gramatika Batzordearen bilera, 1984an.

Orotariko Euskal Hiztegiaren 
hitzarmena eta lehen liburukiaren 
aurkezpen mahaia, Bilbon, Bizkaiko 
Foru Jauregian, 1987an.
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■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

buruzkoa, 1994an; mendeko perpausei buruzko bana 1999an eta 
2005ean; eta perpaus jokatugabeei buruzkoa, 2011n . Patxi Altuna 
izan zen Gramatika batzordeburu 1985etik 2005era arte . 2005ean, 
Euskal Gramatika Orokorra (EGO) egitasmoa aurkeztu zuen Grama-
tika Batzordeak, EGLUn egindako lana gaurkotu, osatu eta, behar zen 
ataletan, laburtu eta zuzentzeko, Pello Salabururen gidaritzapean .

c) Dialektologia
Dialektologia Batzordearen lan nagusia Euskararen Herri Hizkeren 
Atlasa egitasmoa izan zen, hori ere aurretik egindako hainbat lanen 
jarraipen sistematiko gisa pentsatu eta sortua . Azkuek 1920ko hamar-
kadan abiarazitako Erizkizundi Irukoitza zen aurrekari nagusietako bat . 
Atlaserako grabazioei 1987an ekin zitzaien, aurreko urteetan irizpideak 
fi nkatu eta gero . 1987tik 1992ra arte 4 .200 ordu grabazio egin ziren, 
Euskal Herri osoko 145 herritan, 1998an mapa-liburuak era automati-
zatuan argitaratu ahal izateko programa informatikoa prestatu zen eta 
geroztik argitalpeneko mapak prestatzen ari da lantaldea . Lan horretan 

Euskaltzaindiaren Onomastika 
Batzordearen bilera, Durangon, 1987an.

Euskaltzaindiaren Nazioarteko 
Dialektologia Biltzarreko mahaia, 
1991n.
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oinarrituta, zazpi liburuki argitaratu ditu dagoeneko, 2010etik gaur arte . 
Patxi Ondarra izan zen Dialektologia Batzordearen burua 1980an eratu 
zenetik 1993ra arte . Ondoren, Txomin Peillenek, Beñat Oihartzabalek 
eta Andolin Eguzkitzak hartu zuten kargu hori, hurrenez hurren, baina 
Eguzkitza 2004an hil zenean berriro Oihartzabalek hartu zuen ardura . 
2004az geroztik, Adolfo Arejita da batzordearen burua .

d) Onomastika
Euskaltzaindiaren hasierako Lurrizenbatzailea sailaren lanari jarraipena 
emanez, toponimiaz arduratzen zen batzordeak “herrien eta herrita-
rren izendegia osatzea” izan zuen helburu Villasante euskaltzainburu 
zen garaian, eta Koldo Mitxelena buru eta Jose Luis Lizundia idaz-
kari zuela egin zuen lan lehen urteetan . 31 lagun aritu ziren fi txak 
egiten eta 1978an Udalen Izendegia bukatu zuten . Euskaltzaindiaren 
onarpenarekin, 100 .000 ale argitaratu ziren . Pertsonen izendegiaz Jose 
Maria Satrustegi arduratu zen, eta Euskaltzaindiak Euskal Izendegia-
ren lehen bertsioaren 50 .000 ale kaleratu zituen 1972an . Aurrerago, 

makineria martxan ■

Hainbat euskaltzain osoko bilkura 
ostean, 2000. urteko uztailaren 21ean, 
Donibane Lohizuneko Maurice Ravel 
Auditoriumaren atarian.
Ezkerretik eskuinera: Patxi Goenaga, 
Jean-Louis Davant, Txomin Peillen, 
Xabier Kintana, Juan San Martin, Jean 
Haritxelhar, Miren Azkarate, Xabier 
Dihartze Iratzeder, Beñat Oihartzabal, 
Jose Maria Satrustegi, Jose Antonio 
Arana Martija, Juan Mari Lekuona eta 
Piarres Xarriton.

Hainbat euskaltzain Euskaltzaindiaren 
osoko bilkuran, Zarauzko Sanz Enea 
kultur etxean, 1999ko apirilaren 20an. 
Lehen lerroan, ezkerretik eskuinera: 
Txomin Peillen, Patxi Ondarra, Pello 
Salaburu, Jean-Louis Davant, Piarres 
Xarriton eta Henrike Knörr.
Bigarren lerroan: Alfontso Irigoien eta 
Federiko Krutwig.
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■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

1977an eta 1983an, pertsona-izendegi osatu eta berrituagoak argi-
taratu zituen akademiak, horiek ere Satrustegik zuzenduta . 1983tik 
aurrera bi lantaldeak, toponimiarena eta pertsona-izenena, batu egin 
ziren Onomastika Batzordean . Mitxelena izendatu zuten batzordearen 
buru, eta 1986an Henrike Knörrek hartu zuen lekukoa 2001era arte, 
eta ondoren Andres Iñigo izan zen arduradun nagusia . Lan ugari egin 
du batzordeak harrezkero, Euskal Herriko leku-izenen eta pertsonen 
izenen arloan ez ezik, baita exonomastikaren esparruan ere .

e) Literatura
Euskarazko literatura sustatzea Euskaltzaindiaren helburuetako bat 
izan da hastapenetik, eta halaxe jaso zuen 1920an onartutako barne- 
arautegian . Xede horrekin, askotariko sariak antolatu ditu akademiak 
bere historia osoan zehar . Literatura Batzordea 1981ean sortu zen, 
Juan San Martinek proposatuta . Hasieran, Jagon saileko batzordea 
izan zen, baina 1989az geroztik Iker sailekoa da . 1989ra arte litera-

Lourdes Otaegi, literatura arloko 
ikerketa lanen berri ematen, 
Euskaltzaindiaren Donostiako 
ordezkaritzan, ondoan Jean Haritxelhar 
euskaltzainburua duela, 2002ko 
martxoaren 22an.

Euskaltzaindiaren Atlasgintza 
lantaldearen bilera, Donibane 
Lohizuneko Maurice Ravel 
Auditoriumean, 2000. urteko uztailaren 
21ean.
Ezkerretik eskuinera: Gotzon 
Aurrekoetxea, Beñat Oihartzabal, Xarles 
Bidegain, Juan Antonio Letamendia, 
Izaskun Etxebeste eta Koro Segurola.
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tura klasikoa aztertzea izan zuen zeregin nagusi Literatura Batzordeak, 
baina 1989ko berregituraketarekin zeregin hori azpibatzorde baten 
ardura bihurtu zen, azpibatzorde horren buru Krutwig zela . 1990ean, 
azpibatzorde hori desegin eta Literatura Ikerketa Batzordeak bere gain 
hartu zituen hala Literatura Batzordearen zereginak nola ikerketara 
bideratutako azpibatzordearenak . 1993tik aurrera Literatura Iker-
keta Batzordearen zeregin nagusia Literatura Terminoen Hiztegia izan 
zen, Lourdes Otaegi Literatura Batzordeko idazkariak koordinatua . 
2008an argitaratu zen; literaturaren arlo askotako lexikoa biltzen duen 
liburua da, 623 hiztegi-sarrera dituena . Horrez gain, 1978az geroztik 
Bertsolaritza Batzordea zuen Euskaltzaindiak, bertsolari txapelketez 
arduratzen zena . 1985ean, Euskaltzaindiak bertsolari txapelketak 
antolatzen zituen aroa ordurako amaitua zela, Bertsolaritza Batzor-
dea Herri Literatura Batzordea bihurtu zen, eta, Antonio Zabala buru 
zuela, Jagon sailetik Iker sailera igaro zen . 1997tik 2005era bitartean 
Juan Mari Lekuona izan zen Herri Literatura Batzordearen buru, eta 
2005az geroztik Pello Esnalek dauka ardura hori .

f ) Beste batzuk
Iraupen laburra izan zuten beste batzorde batzuk ere izan zituen Iker 
Sailak 1970 eta 2005 artean, hala nola Aditz Batzordea, Ahoskera 
Batzordea, Irakaslego Batzordea, Elebitasuna Batzordea eta Oina-
rrizko Euskara Batzordea, besteak beste .

2) Jagon sailean

a) Corpusa
1999an sortu zen Corpus Batzordea, euskararen corpusa jagoteko 
eta hizkuntzaren kalitatea zaintzeko . Miren Azkarate izen zuen lehen 
batzordeburu . 2001az geroztik Andres Urrutia gaur egungo euskal-
tzainburuak du kargu hori .

makineria martxan ■

Euskaltzaindiko zuzendaritza batzorde 
berria 2004ko abenduaren 17an.
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b) Euskalkiak
Corpus Batzordeko atal gisa sortu zen Euskalkien lantaldea 2001ean, 
Paskual Rekalde arduradun nagusi zuela, euskalkiek duten eta izan 
behar duten tokiaz gogoeta eta azterketak egiteko . 2007an Corpus 
Batzordeko lantalde izateari utzi eta batzorde kategoria hartu zuen .

c) Sustapena
1999an sortu zen eta euskararen estatusa babestea du zeregin nagusi, 
akademiaren sorrerako Yauŕsailari jarraipena emanez . Andres Urrutia 
egungo euskaltzainburua izan zuen hasieran batzordeburu . Kargu hori 
Sagrario Alemanek du gaur egun . Beharrezkoa iruditu zaion guztie-
tan, batzorde honek Euskaltzaindiaren iritzia gizarteratu du euskara-
ren defentsan betiere, bereziki erakunde ofi zialen erabaki, agindu eta 
legeek euskara modu bidegabean baztertu edo jazartzen dutela iritzi 
dionean . Euskaltzaindiaren historiako adierazpenak Euskaltzaindiaren 
adierazpenak. Euskararen sustatzea, 1976-2018 liburuan jasota eman 
zituen argitara akademiak 2018an, Andres Iñigo euskaltzain osoak 
paratutako edizioan .

Jean Haritxelhar, Luis Villasanteren lanaz (1992)

“Horiek guziak [orotariko Euskal Hiztegia, Euskararen Herri Hizkeren 
Atlasa, gramatika, onomastika eta literaturako ikerketak…] sortu dira Aita 
Villasante euskaltzainburu zelarik. Eta orain zer egin? Aldi bat baino gehia-
gotan erran dut eta errepikatzen dut egun ere, urratu bidetik ibili behar duela 
Euskaltzaindiak, hasiak diren lan luzeak behar direla bultzatu eta burura 
eraman, ez baita lan ttipia eta ez lan erraza.

Iturria: Haritschelhar, 1992: 704.

■ euSkara BatuareN SOrrera eta hurreNgO hamarkadak (1968-2005) 

Andres Urrutia Haritxelharrek 
emandako makila jasotzen, ondoan
Juan Jose Ibarretxe EAEko lehendakaria 
dutela.
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Sustapen Batzordeko hainbat kide bilera 
baten ostean, Bilbon, egoitzako batzar 
gelan, 2005eko urriaren 7an.
Ezkerretik eskuinera: Manuel Maria 
Ruiz Urrestaratzu, Jean-Baptiste Coyos, 
Erramun Osa, Andres Iñigo, Ana Toledo, 
Andres Urrutia, Jose Luis Lizundia eta 
Henrike Knörr.

Euskaltzaindiaren egoera Nafarroan: Euskaltzaindiaren 
adierazpena-ren pasarte bat (2002)

“Euskaltzaindiak behin baino gehiagotan salatu ditu giza eskubideak, 
euskararen aldeko babesa, hizkuntzagatiko diskriminazio eza, hizkun-
tzen pausoz pausoko garatzea eta ofi zialkidetza oinarriak hausten dituzten 
arauak. Ildo beretik salatzen ditu Nafarroako Gobernuak euskarari buruz 
berrikitan onetsi dituenak, batez ere, 372/2000 Foru Dekretua, abendua-
ren 11koa. Arau horiek, besteak beste, Espainiako Konstituzioa, Nafarroako 
Foru Hobekuntza eta Euskararen legea urratzen dituzte; orobat, Espainiako 
Estatuak nazioarteko mailan berretsi dituen arau eta itunak. Deitoratzen du, 
halaber, erakunde honek, legeria berri horri buruzko aholkua berari eskatu 
ez izana, Nafarroako Gobernuari eginiko erregua tartean izan arren.

Iturria: Euskaltzaindia (hainbeste egile), 2018: 109.

Euskaltzaindiak Egunkariaren ixtearen gainean egindako 
adierazpenaren pasarte bat (2003)

“Euskaldunok euskaraz dugun egunkari bakarra epaile-aginduz itxi izanak 
eta horren inguruan atxiloturiko pertsonak aspaldidanik euskara eta euskal 
kulturaren alde lan handia egindakoak izateak, horietako bat, Joan Mari 
Torrealdai euskaltzain urgazlea izanik, harriduraz bete du Euskaltzaindia, 
eta gertakari hauengatik bere kezka larria adierazi nahi du. orobat, Martin 
Ugalde jaun euskaltzain ohorezkoaren egoeragatik. 

Euskaltzaindiak, beti egin duen bezala, oraingoan ere argi utzi nahi du eus-
kara eta euskal kultura gure gizarte osoaren ondareak direla, inolako ideo-
logia bereizketarik gabe. Horren ondorioz, erakunde honek, Zuzenbideko 
Estatuaren egoera aintzat hartuta, ezin onartuzkotzat jotzen du, gertakari 
hauen aitzakiaz, zenbaitzuek gure hizkuntza eta kultura terrorismoarekin 
elkartzeko darabilten bidegabeko interesa. 

Iturria: Euskaltzaindia (hainbeste egile), 2018: 113.

makineria martxan ■
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Aro HoNETAN EUSKALTZAIN oSo 
IZENDATUTAKoAK

Larre Otsobi, Emile 
Baigorri
Jaio: 1926.01.03
Hil: 2015.05.30
Euskaltzain oso: 1975.01.01

Hiriart-Urruti, Jean
Hazparne
Jaio: 1927.02.11
Hil: 1990.05.13
Euskaltzain oso: 1976.07.30

Altuna Bengoetxea, Patxi
Azpeitia
Jaio: 1927.09.08
Hil: 2006.01.20
Euskaltzain oso: 1980.07.31

Davant Iratzabal, Jean-Louis
Ürrüstoi-Larrabile
Jaio: 1935.07.05
Euskaltzain oso: 1975.02.18
Euskaltzain emeritu: 2010.07.23

Knörr Borràs, Henrike
Tarragona
Jaio: 1947.03.02
Hil: 2008.04.30
Euskaltzain oso: 1977.02.26

Ondarra Erdozia, Patxi
Bakaiku
Jaio: 1925.05.19
Hil: 2005.07.30
Euskaltzain oso: 1980.07.31

aro honetan euskaltzain oso izendatutakoak ■
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■ EUSKARA BATUAREN SORRERA ETA hURRENgO hAmARKAdAK (1968-2005) 

Zabaleta Zabaleta, Patxi
Leitza
Jaio: 1947.05.20
Euskaltzain oso: 1987.03.27

Sarasola Errazkin, Ibon
Donostia
Jaio: 1946.07.11
Euskaltzain oso: 1988.01.29

Arana Martija, Jose Antonio
Gernika-Lumo
Jaio: 1931.03.10
Hil: 2011.04.27
Euskaltzain oso: 1988.10.28

Azkarate Villar, Miren
Donostia
Jaio: 1955.11.27
Euskaltzain oso: 1992.04.24

Lekuona Berasategi, Juan Mari
Oiartzun
Jaio: 1927.11.11
Hil: 2005.12.05
Euskaltzain oso: 1987.12.18

Peillen Karrikaburu, Txomin
Paris
Jaio: 1932.10.19
Euskaltzain oso: 1988.04.29
Euskaltzain emeritu: 2013.04.26

Oihartzabal Bidegorri, Beñat
Paris
Jaio: 1949.03.17
Euskaltzain oso: 1990.09.28

Kintana Urtiaga, Xabier
Bilbo
Jaio: 1946.10.13
Euskaltzain oso: 1993.10.29

Salaburu Etxeberria, Pello
Arizkun
Jaio: 1951.07.03
Euskaltzain oso: 1984.03.30

Xarriton Zabaltzagarai, 
Piarres
Hazparne
Jaio: 1921.10.19
Hil: 2017.03.17
Euskaltzain oso: 1985.07.19
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Iñigo Ariztegi, Andres
Ituren
Jaio: 1945.02.17
Euskaltzain oso: 1999.02.26

Lizundia Askondo, Jose Luis 
Demetrio
Iruñea
Jaio: 1938.04.09
Euskaltzain oso: 2003.06.27
Euskaltzain emeritu: 2013.04.26

Eguzkitza Bilbao, Andolin 
Santurtzi
Jaio: 1953.12.06
Hil: 2004.03.24
Euskaltzain oso: 2001.03.31

Arejita Oñarte-Etxeberria, 
Adolfo
Bilbo
Jaio: 1953.09.09
Euskaltzain oso: 2004.06.25

Goenaga Mendizabal, Patxi
Azpeitia
Jaio: 1948.05.05
Euskaltzain oso: 1995.01.27

Urrutia Badiola, Andres Maria
Bilbo
Jaio: 1954.12.21
Euskaltzain oso: 1997.03.21

aro honetan euskaltzain oso izendatutakoak ■
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“Aro berria” deritzonaren hastapenak

—Resurreccion Maria Azkueren asmoak eta ametsa gauzatu egin ziren, 
neurri handi batean, Villasante eta Haritxelhar euskaltzainburu izan ziren 
urte emankorretan, baina kontuan hartu beharrekoa da Euskaltzaindia-
ren mailako akademia batek ezin duela gaur eta hemengoa bezalako 
gizarte aldakor eta bizi batean berritu eta egokitu gabe iraun —azaldu 
die Miren Etxeparek ikasleei, denak autobusetik jaitsi berritan direla, 
Argomaizko paradorearen atarian—. Horretaz jabetuta ekin zioten eus-
kaltzainek Joan Mari Torrealdaik eta Imanol Murua Uriak “aro berria” 
deitzen diotenari (2009, 89:108).

»Aro berria abiatzeko lehen urrats garrantzitsua 2004ko abendua-
ren 17an eman zuen Euskaltzaindiak, Andres Urrutia euskaltzainburu 
aukeratu zuten egunean. Zuzendaritza batzordea honako kide hauek 
osatu zuten, Urrutiarekin batera: Andres Iñigo, Jagon sailburu; Jose Luis 
Lizundia, diruzain; Xabier Kintana, idazkari; Beñat Oihartzabal, eus-
kaltzainburuorde; eta Henrike Knörr, Iker sailburu. Jean Haritxelharrek 
euskaltzain oso izaten jarraitu zuen.

»Hilabete geroagoko ekitaldi ofizialean, 2015eko urtarrilaren 27an, 
aginte makila eman zion Urrutiari, akademiaren Bilboko egoitza nagu-
sian. “Sarea, informatika, baliabide elektronikoak… badira, gure artean 
ere, ezinbesteko osagaiak hizkuntzaren geroari egoki eusteko”, esan zuen 
Urrutiak, beste gauza askoren artean, kargua hartu ondorengo hitzal-
dian. “Hor ditugu lanabes berriak, euskarak nahitaez behar dituenak. 
Lanabesak, hala ere, hutsalak eta arima gabekoak dira, baldin eta egi-
tasmo eta proiektuak artean ez badira. Euskaltzaindiak baditu halakoak, 
hain justu ere, Euskaltzaindia bera xxi. mendean jarri behar dutenak. 
Euskal Gramatika Orokorra, Hiztegi Batuaren definizioak, hiztegigin-
tzaren ikerketak, Euskal Corpus Onomastikoa, Euskal Literaturaren 
azterketak… Horiek dira jendaurrean plazaratu beharrekoak, horiek 
osatzen baitute, gure iritziz, osterantzeko gogoa, behinola egindako eus-
kara batuaren kodeketari gure belaunaldiak ekar diezaiokeen eite edo 
tankera berezia. Behar dugu, orobat, euskara zabaldu eta euskaldunen 
arteko ahozko erabilera jagon, jakinik, hori bai, euskara guztiona dela, 
berriz diot, guztiona, egongela honetan eta euskal gizartean diren ideia, 
sentsibilitate, iritzi eta aburu desberdinena, euskarak berak guztion aha-
legina eta konpromisoa behar duelako” (2005a: 16-17). 

“aro berria” deritzonaren hastapenak ■
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»Barne antolakuntzan egin beharreko aldaketei buruz ere hitz egin 
zuen euskaltzainburuak kargua hartu berritan: “Barne antolakuntzari 
buruzko arautegiak ere behar ditu gaurkotu eta eguneratu Euskal-
tzaindiak. Malguago jokatu, euskaltzain urgazleak berbizitu, aktibatu, 
euskaltzain osoengandik gertuago jarri. Datozen urteetan, andrazko 
zein gizonezko, euskalgintzaren hamaikatxo aditu, jakitun, sortzaile, 
eragile… bertaratu beharko dira, euskaltzain oso zein urgazle izateko. 
Horretarako, bistan da, Euskaltzaindiak euskalgintzaren gune erkide 
behar du izan, bertara biltzen baitira bateko eta besteko euskaldunak, 
mugaz, ideologiaz, pentsaeraz… bereiz direnak, baina euskara lokarri 
dutenak” (2005a: 16-20). 

»Urte horretako maiatzaren 27an eta 28an hemen, Argomaizko para-
dorean, egin ziren barne jardunaldietan, Euskaltzaindiaren egoera “arras 
kezkagarria” zela esanez hasi zuen bere hitzaldia Urrutia euskaltzain-
buruak, kezkatzeko motibo nagusien berri emanez (2005b:26): “Behin 
baino gehiagotan egon gara bilkura osoan gutxieneko euskaltzain- 
kopurua betetzeko estuasunetan; sarri-sarri falta ditugu euskaltzain 
osoak batzorde eta egitasmoetan lan egiteko… Hamaikatxo adibide jar 
daitezke horri buruz, aspalditik dugun egoera honi konponbidea bilatu 
behar horretara eraman beharko gintuzketenak”.

»Hitzaldi berean, Urrutiak aditzera eman zuen Jose Luis Lizundia 
diruzainari estatutu berrien zirriborroa egiteko agindu ziola, euskaltzai-
nen kezka iturri ziren arazoei irtenbideak bilatzeko, irizpide nagusiak 
honako hauek izanik (2005b:26): “lehena, premiazko dugula euskaltzain 
oso berrien sarrera, adinez aurreraturik eta zereginez itota gaudenon 
laguntzaile eta aringarri; bigarrena, euskaltzain oso horiek, andrazko izan 
zein gizonezko izan, merituen arabera aukeratu behar ditugula; hiruga-
rrena, gure artean diren andrazkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun- 
politikak aintzat hartu beharko ditugula; eta, laugarrena, euskaltzain 
oso berri horien nondik norakoak, lanaren eta ahaleginen bidetik asmatu 
behar dugula, Euskaltzaindiaren barruan makina bat eginkizun baitago 
euskaltzain osoen esku”.

»Irizpide horiei jarraituz, euskaltzain emerituaren figura sortzea 
onartu zen Argomaizko barne jardunaldietan, eta hala jaso zen Eus-
kaltzaindiaren estatutu berrietan, euskaltzain emeritu izateko hiru bide 
edo aukera zehaztuta: “a) Hirurogeita hamabost urte bete dituztenak; 
b) Hirurogeita hamar urte bete dituztenak eta, bere borondatez, emeritu 
izatea erabaki dutenak; c) Bere burua euskaltzain osoari dagozkion egin-
kizunak betetzeko ezindurik ikusten badu eta, idatziz hala adierazita, 
osoko bilkurak, gehiengo osoz, onartzen badu” (Euskera l, 2005: 208). 

Estatutu berrien arabera, emerituek euskaltzain osoen mailari eusten 
zioten, baina euskaltzain oso bat emeritu bihurtzean, haren ordezko eus-
kaltzain osoa izendatu behar zen (Euskera l, 2005: 111): “Euskaltzain 
osoez, euskaltzain emerituez, euskaltzain urgazleez eta euskaltzain oho-
rezkoez osatua da Euskaltzaindia. Euskaltzain osoak hogeita lau izango 
dira. Emerituak, ordea, gehienez, heren bat, zortzi izan daitezke”. Eme-

■ arO Berria (2005-2019) 
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rituei buruzko honako puntu hauek ere onetsi ziren Argomaizen (Eus-
kera l, 2005: 111): “a) Euskaltzain emerituek euskaltzain osoen eskubide 
guztiak gordetzen dituzte, baina ez dute erakunde ardura betebeharrik; 
b) Euskaltzain emerituek osoko bilkuretan nahiz batzordeetakoetan parte 
hartzeko eskubidea dute, ahots eta botoarekin, halaber Euskaltzaindia-
ren Iker edota Jagon Sailetako egitasmoetan; c) Euskaltzain emerituek 
erakundearen karguetarako hautagai eta hautesle izan daitezke, baina 
ahala inori ezin diote eman”.

»Euskaltzain emerituaren fi guraren sorrerak, bilkuretan quoruma 
osatu gabe geratzeko arriskua murrizteaz gain, “odol berritu eta gaz-
tetu” egin zuen akademia eta “proiektu eta lan berriei” ekin eta horie-
tan aurrera egiteko “baliabide pertsonal gehiago” izatea ahalbidetu zion, 
Torrealdaik eta Murua Uriak diotenez (2009: 91).

»Horrekin batera, lan egiteko egitasmoen formula indartzea erabaki 
zuen Euskaltzaindiak Urrutiak bere gidaritzapean hartu zuenean, lan 
egiteko modu horri “egonkorragoa, eraginkorragoa, sistematikoagoa, 
profesionalagoa” iritzita (Torrealdai-Murua Uria, 2009: 92). Egitasmo 
horietan zuzendari baten gidaritzapean eta kontratu bati erantzunez 
egiten dute lan aditu batzuek, lansariak ordainduta eta konpromiso jakin 
batzuk betetzera behartuta. Kontuan hartu behar da batzordeak noizetik 
noizera biltzen direla; egitasmoetarako kontratatutako teknikari adituek, 
aldiz, egunero egiten dute lan eta emaitza zehatz batzuk eskatzen zaizkie. 
Euskaltzaindiak darabilen diru publikoaren kudeaketarako formula horri 
egokiago iritzi zion hasieratik Andres Urrutia euskaltzainburuak.

Euskaltzaindiaren XIV. Barne 
Jardunaldiak, 2005eko maiatzean, 
Argomaizko paradorean.
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144

Andres Urrutia euskaltzainburuaren adierazpena egitasmo berriei 
buruz (2005)

Hona hemen Zuzendaritzaren beste ardura nagusi bat, hain justu ere, dato-
zen bi urteetan gordin-gordin bistaratuko duguna. orain artekoan Euskal-
tzaindiaren lana batzordeen bitartez egin da, eta oraintxe bertan ere hala 
egiten da. Egitasmo berezituak izan badira ere (Orotariko Euskal Hiztegia 
zein Atlas), beti-beti batzordeek egitasmo horiekin batera jokatu dute edota 
hurbil- hurbiletik jarraitu, nabariak baitira bi errealitate horien arteko harre-
manak eta loturak. 

Bada garaia, aldiz, egitura horri zerbait eransteko eta Zuzendaritza honen 
helburuen artean iragarri zena gauzatzeko, alegia, egitasmo-moldeetan age-
riago lan egiteko. 

Zer-nolako egitasmoak? galdetuko duzue berehalakoan. Ezagun zaizkigun 
aurreko horien tankerakoak, bai… […]. Hartara, orotariko Euskal Hiztegia 
bukatuta, hiru proiektu berri abiaraziko ditugu: Euskal Gramatika Orokorra, 
pello Salabururen zuzendaritzapean; Euskara-euskara hiztegia, Ibon Saraso-
laren zuzendaritzapean; eta Euskal Korpus Onomastikoa, Andres Iñigoren 
zuzendaritzapean. 

Hiru horiek dira, oraingoz, abiatu beharrekoak. Hiruotan eta ATLAS egitas-
moaren barruan ere, ibilbidearen prozesuak bestelakoa izan beharko du, 
bestelakoak baitira egun Euskaltzaindia diru publikoaz hornitzen duten 
botere publikoen eta gizartearen eskakizunak. 

Hasteko, zuzendariaren ardurapeko egitasmoak izango dira horiek, hau da, 
zuzendariak bermatu beharko du proiektu horren egite eta gauzatzea, egi-
tasmoari dagokion epean. orobat, proiektu horien erritmoa eta kronograma, 
aldian-aldian zer egin den ziurtatuz eta garatuz. Bestetik ere hura izango 
da, proiektu horretan ari diren pertsona kontratatuen zuzendari nagusia, eta 
gai horretan ari diren batzordeekiko harremanak bideratu beharko dituena. 
Horrek ekarriko du, ezbairik gabe, zuzendari horren lansariak ordaintzea, 
eta ikerketarako taldeak sortzea eta finkatzea, gure organigraman ere agertu 
behar direnak, egitasmo eta eginkizun gisa. 

Horrek ez du zaildu behar batzordeek orain arte egin duten lana, eurekin 
koordinatuta lan egin behar baita (kontsultak, aholkuak, iradokizunak…). 
Bitzuon arteko elkarrekikotasuna, beraz, horretan datza, eta ez bestelakoe-
tan.

Guztiok jakin behar dugu batzordeen lana batetik doala eta egitasmoena 
bestetik. Bi-bion arteko harremanak ezinbestekoak badira ere, bakoitzak 
bereari eutsi behar dio, lehendik ezarritako helburuen arabera, arrazoi 
gabeko esku-sartzeak eta etenak saihesturik.

Iturria: Urrutia, 2005b: 27.

■ arO Berria (2005-2019) 
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Diru-iturriak, harremanak eta komunikazioa

Barne antolaketan egindako aldaketez gain, aro berriko egitasmoak eta 
funtzionamendua kudeatzeko eta ondo bideratzeko ezinbestekotzat jotzen 
zituen hiru zutabe aipatu zituen Urrutia euskaltzainburuak Argomaizko 
paradoreko hitzaldian: ekonomia eta barne kudeaketa; euskalgintzaren 
munduko eragileekiko harremanak; eta komunikazio estrategia, hala heda-
bideei nola Internet sareari zegokienez .

Ekonomia eta barne kudeaketa aipatzean, euskararen lurralde guz-
tietako erakundeekiko harremanak lantzearen eta zaintzearen garrantzia 
nabarmendu zuen euskaltzainburuak, diru-iturriak ziurtatzeko lana albora 
ezin utzizkoa dela gogora ekartzearekin batera (2005b: 28): “Ibilbide luze-
txo honetan bada, hala ere, aho biko ezpata, aldi berean mingotsa edo 
gozoa izan daitekeena . Guretzat, esan dezadan bidenabar, neke eta atse-
kabe askoren iturria . Behin baino gehiagotan entzun diogu Xabier Kintana 
idazkariari denbora larregi galtzen dugula sosen bila, gure zeregin akade-
mikoetan jardun beharrean” .

Euskalgintzako eragileekiko harremanei garrantzi handia eman zien 
euskaltzainburuak Argomaizko hitzaldian, eta horiek estutzearen kome-
nentzia eta garrantzia nabarmendu zuen . Komunikazioari eta prentsari 
zegokionez, Euskaltzaindiaren prentsa-zerbitzua erakundearen zerbitzuan 
zegoela gogoratu zuen Urrutiak, “eta erakundeari dagozkion lanetan eta 
proiektuetan komeni dela prentsa-zerbitzuaren bidez koordinatzea jendau-
rrean egin beharreko agerraldiak” (2005b: 29) . Argomaizko barne jardu-
naldiak egin zirenerako webgunea zeukan Euskaltzaindiak, 2000 . urtean 
sareratua, eta webgune hartan ezarria Jagonet, Internet bidezko hizkuntza 
arloko kontsulta eta aholkularitza zerbitzua, 2001eko martxoaren 21az 
geroztik, Jose Ramon Zubimendi arduradun nagusi zuela . 2005ean lanean 
hasi zen zuzendaritza berriak argi ikusi zuen, hasieratik, bitarteko horri 
garrantzia eman behar zitzaiola .

Jagonet zerbitzua 2001az geroztik 
eskaintzen du Euskaltzaindiak bere 
webgunean.

diru-iturriak, harremanak eta komunikazioa ■
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Andres Urrutia euskaltzainburuaren adierazpena Euskaltzaindiaren eta 
euskalgintzako eragileekiko harremanei buruz (2005)

“Bada, zernahi gisaz, Euskaltzaindiari dagokion arloa, zuzendaritza honek 
landu eta sakondu nahi duena. Ari naiz, ari ere, euskalgintzan diharduten 
eragileekin izan beharreko harremanez. Inoiz leporatu zaio Euskaltzain-
diari errealitateari muzin egin eta bolizko dorrean bizi dela. Topiko samar 
izan arren halakoa, ezin ahaztu euskalgintzan ari diren erakunde anitzekin 
zuzeneko harremanak behar ditugula, hitzarmen bidez nahiz beste formula 
batzuen bidez, elkarren berri jakin dezagun eta gure aldetik ere bestelako 
helburuak eskura ditzagun, besteak beste, gure arauak eta gomendioak 
zabaltzea, eta eragileok guregana ditzaketen iritzi, ohar, iradokizun eta 
abarrekoak jasotzea, gure lanaren ongarri eta akuilu izan daitezen horiek. 
Geroenean, esan beharrik ere ez dago, horiek izan daitezke baliabide ego-
kiak, jardunaldien bidez nahiz gainerako molde batzuen bidez gure emai-
tzen fi dagarritasuna frogatzeko.

Iturria: Urrutia, 2005b: 28.

Argomaizen erabakia, Etxalarren berretsia

—Argomaizko 2005eko barne jardunaldietan irekitako ildoan aurrera 
jarraitzea erabaki zuen Euskaltzaindiak bi urte geroago, 2007ko apiri-
laren 19an eta 20an, hemen, Etxalarren, egindako barne jardunaldie-
tan —azaldu die ikasleei Miren Etxeparek, Etxalarko kultur etxearen 
atarian.

»Etxalarko bilkura egin zenerako —2006ko uztailaren 20az geroztik 
zehazki— sei euskaltzain oso euskaltzain emeritu eginak zituen Euskal-
tzaindiak, 75 urtetik gorakoak denak: Xabier Dihartze Iratzeder, Piarres 
Xarriton, Jean Haritxelhar, Emile Larre, Antonio Zabala eta Jose Anto-
nio Arana Martija; eta urtea amaitzerako gehiago izango ziren. Haien 
lekuak hartzeko, euskaltzain oso berriak aukeratuko ziren laster.

»Urrutiak, Etxalarren hitza hartzean, ontzat eta onuragarritzat eman 
zituen ildo horretan egindako urratsak, baita egitasmoen bidez lan eginez 
lortutakoak ere: “Gutako askorentzat batzordeen eskema izan da nagusi 
Euskaltzaindiaren ibilbidean. Duela urte asko jarri zen abian, Villasan-
teren garaian, eta bere fruitu oparoak eman ditu. Indarrean dirauen 
eskema, 1981ean, Loiolan egin ziren ii. Barne Jardunaldietakoa da, bere 
balioa duena, baina egitasmoen lan-taldeekin kidekatu beharko duguna. 
[…] Egun Euskaltzaindiak eskaini behar dio bere lana gizarteari. Horre-
tarako egin behar ditu lan batzuk, euskararen herrialde guztiak kontuan 
hartuta, nekez egin daitezkeenak beste leku batean. Konkurrentziak 
gorabehera, Euskaltzaindiak badu bere leku propioa euskararen mun-
duan, hain justu ere, goi mailako ikerketa-bideak eta horien aplikazioak 
uztartu eta gizarteratzea, euskararen normatibizazio eta normalizazioa 
bultzatu nahian. […] Horrexegatik, egitasmoak bultzatu beharra dago, 
batzordeekin batera osa dezaten gure ahaleginen ardatza. Hala agertzea 

■ arO Berria (2005-2019) 

Maketa onena**.indd   146 29/8/19   12:53:18



147

ere komenigarri izango litzateke, diru-baliabideak eskuratzeko orduan, 
beti baita hori, egiten dugun horren seinale dudabakoa” (2007: 173-
174).

»Horrekin guztiarekin batera, eta horrek sortutako onurak indar-
tzeko, urgazleen parte-hartze handiagoa gehitzearen alde agertu zen eus-
kaltzainburua Etxalarren.

Andres Urrutia euskaltzainburuaren adierazpena urgazleak 
“Euskaltzaindiratu” beharraz (2007)

“Falta dugu, nire ustez, urgazleek gure lanetan parte-hartze zabalagoa iza-
teko bidea. Ukaezina da batzordeen lana. Hortxe daude hainbat eta hainbat, 
egunero gure lana ahalbidetzen dutenak. 

Badira, alabaina, beste batzuk, aspaldikoak eta ez hain aspaldikoak, lan egi-
teko gogoa izan dezaketenak. Horiek ere «Euskaltzaindiratu» behar, horreta-
rako bideak (kolaborazioak, euren erabakimenaren gaiak eta abar) erraztuz.

Xede du zuzendaritzak, inoiz osoko bilkuran esan denez, bilera bereziak 
egiteko urgazleekin, horretarako aukerak eskainiz. Berebat, euren kolabora-
zioak bultzatuz, gure argitalpenetan, eta, ahal den neurrian ere, euren lanak 
gure bitartez argitaratuz. 

Iturria: Urrutia, 2007: 172

Euskaltzainak Etxalarren, 2007ko 
apirilean.
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Iker eta Jagon, ekin eta jarrai 

Harrezkero, azken urteetan, barne antolakuntza berriarekin eta Argomai-
zen zein Etxalarren aipatutako asmo eta burubideei jarraituz, alor askotan 
egindako lan oparoa izan du ardatz nagusi Euskaltzaindiak aro berrian .

Lan horien arteko garrantzitsuenetako bat, Orotariko Euskal Hiztegia, 
2005eko azaroaren 17an aurkeztu zen, lehen aldiz, amaituta, 16 liburu-
kitan . Azken liburukia plazaratu zenerako, 18 urte ziren lehena plazaratu 
zenetik . Aurreko kapituluan esan bezala (ikus liburu honen 126 . or .), 
1983an, Villasantek akademiaren egitura berritu eta batzordeak sortu zire-
nean, Koldo Mitxelena izendatu zuen Hiztegigintza Batzordeko buru eta 
batzorde horren lan nagusia Orotariko Euskal Hiztegia izan zen . Mitxe-
lena 1987ko urrian hil zen, Orotariko Euskal Hiztegiaren lehen liburukia 
argitaratu baino bi hilabete lehenago, eta Ibon Sarasolak hartu zuen haren 
lekukoa .

Aro berria hasi zenerako Orotariko Euskal Hiztegia ia amaitua zen, 
beraz, urte askotako ahaleginaren ondoren . Baina 16 liburukien aurkez-
penarekin ez zen amaitu hiztegi horren lana . Hiztegiaren bertsio berria 
plazaratu zuen Euskaltzaindiak 2011ko uztailean, akademiaren Informa-
zio eta Teknologia (IKT) Batzordeak atondutako webgune orduantxe pun-
tuan berrituan hain zuzen ere . 2005ean kaleratutako paperezko bertsioan, 
obra osatzen zuten 16 liburukietako bost, aurrenekoak, bestelako irizpi-
deei jarraituz osatu ziren, gainerako 11 liburukietan erabilitakoekin alde-
ratuz gero; bertsio berrian, aldiz, obra osoa irizpide berberei jarraituz egina 
zegoen . Horrez gain, azken urteetan agertutako materiala ere aintzat hartu 
zen bertsio berrirako, Joan Perez Lazarragaren eskuizkribua besteak beste . 
OEHren bertsio berriarekin batera, Antonio Zabalak sortu eta zuzendu-
tako Auspoa bildumako 2006ra arteko liburu guztiak ere sareratu zituen 
orduan Euskaltzaindiak . 2014ko otsailetik aurrera, sakelako telefono bidez 
ere kontsulta daiteke Orotariko Euskal Hiztegia, Euskal Onomastikaren 
Datutegia bezala .

Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren lehen bi liburukiak aurkeztu 
zituen Euskaltzaindiak 2010eko apirilean . Ondorengo urteetan liburuki 
gehiago aurkeztu dira; oraingoz, aurkeztutako azkena hamargarrena da, 
2019ko martxoan plazaratua, eta aurki izango da kalean hamaikagarrena 
ere .

2010eko azaroan, Hiztegi Batuaren edizio berritua iritsi zen plazara . 
Ordurako webgunean kontsultatzeko moduan zeuden Hiztegi Batu Oina-
rriduna eta Lexikoaren Behatokia . Gramatikan, onomastikan, literaturan… 
arlo guztietan egin dira jardunaldi eta argitalpen ugari eta askotarikoak 
azken urteetan, aro berriari dagokion lan egiteko moldeari atxikita .

Jagon sailari dagokionez, nabarmentzekoak dira xi  . Jagon Jardunal-
diak, 2007ko azaroan eginak, Bilbon; Euskararen Erabilera Normaliza-

■ arO Berria (2005-2019) 
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tzeko Legeak 25 urte bete zituela gogoratuz, urte horietan guztietan hainbat 
arlotan gertatutakoak aztertu ziren, akademiaren Bilboko egoitzan . Ondo-
rengo urteetan, Euskaltzaindia maiz agertu zen plazara euskararen aldeko 
jarrerak hala eskatzen zuela iritzitakoan . Ezin konta ahala hitzarmen sinatu 
zuen Euskal Herri osoko erakunde nagusiekin eta euskalgintzako elkarte 
eta gizarte eragile ugarirekin, eta eskari zuzenak ere egin zizkien agintariei 
egoerak hala eskatzen zuela iritzitakoan .

Adibidez, 2008ko ekainaren 27ko dataz sinatutako eta zabaldutako 
agirian, Euskaltzaindiak deitoratu egin zuen Frantziako Akademia euska-
rari —eta frantsesaren aldean ahulagoak diren Frantziako beste hizkuntza 
batzuei— “Frantziako Konstituzioan aipamen sinboliko gutieneko baten 
egitearen aurka” altxatzea, eta “Frantziako herrialde euskaldunetan” euskarak 
“ezagutza ofi ziala” lortzearen alde lan egiten jarraitzeko prest agertu zen . 

Hala, 90 . urteurreneko ospakizunek, 2009an, lanean harrapatu zuten 
Euskaltzaindia bete-betean . Gasteizen, Hazparnen eta Bilbon egin ziren 
ekitaldi nagusiak —Bilbon Galiziako, Kataluniako eta Espainiako hiz-
kuntza akademien hainbat ordezkariren parte-hartzearekin—, eta urriaren 
9an urteurrenaren amaierako ekitaldi instituzionala, Donostian; ekitaldi 
horretan, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako ahaldun nagusiek, Eusko Jaur-
laritza eta Nafarroako Gobernuko Kultura sailburuek eta Euskararen Era-
kunde Publikoko presidenteak parte hartu zuten, besteak beste, eta Andres 
Urrutia euskaltzainburuak “euskara bakarrik ez uzteko” eskatu zien . Egun 
batzuk geroago, Joan Mari Torrealdai eta Imanol Murua Uriaren Euskal-
tzaindia, Ekin eta Jarrai liburua aurkeztu zen, akademiaren ordura arteko 
historiaren berri ematen duen liburu mardula . 

Hilabete berean aurkeztu zen Erlea aldizkaria ere, Bernardo Atxaga 
idazle ezagun eta euskaltzain osoak zuzendua . Aldizkari horren hamabi 
zenbaki kaleratu ziren guztira hamar urtetan, 2009tik 2019ra bitarte .

Jose Luis Lizundia, Idoia 
Zenarruzabeitia, Andres Urrutia, 
Ibon Sarasola, Josu Legina eta Javier 
Gogeaskoetxea, 2005eko azaroan, 
Orotariko Euskal Hiztegiaren 
aurkezpenean.
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2005ean aurkeztutako Orotariko Euskal 
Hiztegiaren 16 liburukiak.

■ arO Berria (2005-2019) 

Kontsultarako aukera ugari eskaintzen 
du Euskaltzaindiaren webguneak.
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Euskaltzaindiaren XI. Jagon Jardunaldietan Euskararen Legea ondu zutenei egindako omenaldiaren parte-hartzaileetako batzuk, tartean Eusko 
Legebiltzarreko hainbat parlamentari ohi direla, Euskaltzaindiaren egoitzako areto nagusian, 2007ko azaroaren 23an.
Ezkerretik eskuinera: Juan Mari Atutxa, Jose Luis Lizundia, José Antonio Maturana, Inmaculada Boneta, Andres Urrutia, Ramon Labaien eta Patxi 
Baztarrika.

Euskaltzaindiaren XI. Jagon 
Jardunaldietan Euskararen Legea ondu 
zutenei egindako omenaldiaren parte-
hartzaileetako batzuk, tartean Eusko 
Legebiltzarreko hainbat parlamentari 
ohi direla, Euskaltzaindiaren egoitzako 
areto nagusian, 2007ko azaroaren 
23an. Ezkerretik eskuinera: Juan Mari 
Atutxa, Jose Luis Lizundia, Jose Antonio 
Maturana, Andres Urrutia, Inmaculada 
Boneta, Ramon Labaien eta Patxi 
Baztarrika.

Euskaltzaindiaren XI. Jagon 
Jardunaldietan Euskararen Legea ondu 
zutenei egindako omenaldiaren parte-
hartzaileetako batzuk, tartean Eusko 
Legebiltzarreko hainbat parlamentari 
ohi direla, Euskaltzaindiaren egoitzako 
areto nagusian, 2007ko azaroaren 
23an. Ezkerretik eskuinera: Juan Mari 
Atutxa, Jose Luis Lizundia, Jose Antonio 
Maturana, Andres Urrutia, Inmaculada 
Boneta, Ramon Labaien eta Patxi 
Baztarrika.

iker eta Jagon, ekin eta jarrai ■

Kontsultarako aukera ugari eskaintzen 
du Euskaltzaindiaren webguneak.

Maketa onena**.indd   151 29/8/19   12:53:32



152

Andres Iñigo, Joan Mari Torrealdai, 
Andres Urrutia, Imanol Murua Uria, Jose 
Luis Lizundia, Xabier Kintana, 2009ko 
urriaren 21ean, Euskaltzaindia, Ekin eta 
Jarrai liburuaren aurkezpenean.

Andres Urrutia eta Bernardo Atxaga, 
Donostiako Kursaal jauregian, 2009ko 
urriaren 8an, Erlea aldizkariaren lehen 
zenbakiaren aurkezpenean.

Euskaltzaindia eta Espainiako hiru hizkuntza akademien ordezkariak, Euskaltzaindiaren egoitzako 
areto nagusian, 2009ko uztailaren 17an.
Ezkerretik eskuinera: Isidor Marí (Institut d’Estudis Catalans-en Secció Filológica-ko buruordea), 
José Antonio Pascual (Real Academia Españolako zuzendariordea), Andres Urrutia, Manuel 
González (Real Academia Galegako idazkaria) eta Andoni Sagarna.

Sagrario Aleman hizlari 
Euskaltzaindiaren XI. Jagon 
Jardunaldietan, Euskaltzaindiaren 
egoitzako areto nagusian, 2007ko 
azaroaren 23an.

Euskaltzaindia eta Espainiako hiru hizkuntza akademien ordezkariak, Euskaltzaindiaren egoitzako 

■ ARO BERRIA 20052019 



153

Joan Mari Torrealdai eta Imanol Murua Uriaren liburuaren hitzaurreko 
pasarte bat (2009)

“Berritze prozesuaren erdian harrapatu du Euskaltzaindia bere sorreraren 
90. urteurrenak, eta eraldatze horren nondik norakoak ere jaso ditugu urteu-
rrenaren karietara egindako liburu honetan. […]

Gaur egungo Akademiaren argazki osoa eta zehatza nahi duenak batzor-
deen, egitasmoen eta lantaldeen atalera jo behar du. Hor ikusten da Eus-
kaltzaindia zertan ari den. Eta hor nabari da argazkia ez dela fi nkoa, mugi-
tzen ari dela. Batzorde klasikoek lanean jarraitzen duten bitartean, egitasmo 
berriak jarri ditu abian Euskaltzaindiak, erronka berriei bitartekorik egokie-
nekin erantzuteko asmoz.

Iturria: Torrealdai-Murua Uria, 2009: 11-12.

Ipar zein Hego Euskal Herriko 
erakundeen babesa jaso zuen akademiak 
90. urteurreneko amaiera ekitaldian, 
2009ko urriaren 9an, Donostiako Foru 
Jauregian.
Goiko argazkian, ezkerretik eskuinera: 
Carmen Chacón (Espainiako 
Hezkuntza Ministerioko ordezkaria), 
Jose Luis Bilbao (Bizkaiko diputatu 
nagusia), Markel Olano (Gipuzkoako 
diputatu nagusia), Andres Urrutia 
(euskaltzainburua) eta Xabier Agirre 
(Arabako diputatu nagusia).
Behekoan: Andres Urrutia, Xabier 
Agirre, Juan Ramón Corpas (Nafarroako 
Gobernuko Kulturako kontseilaria), 
Blanca Urgell (Eusko Jaurlaritzako 
Kultura sailburua) eta Max Brisson 
(Euskararen Erakunde Publikoaren 
burua).

Iker eta Jagon, ekin eta jarrai ■
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Inkesta soziologikoa eta plan estrategikoa

—90 . urteurrenarekin lotuta, Euskaltzaindiari buruzko inkesta soziolo-
gikoa egin zuen Siadeco kooperatibak 2009ko udaberrian, akademiaren 
enkarguz —azaldu die Miren Etxeparek, Euskaltzaindiaren Bilboko egoi-
tza nagusian berriro, ikastaroko entzuleei— . Inkesta hartan Euskaltzain-
diari eta haren lanari buruzko iritzia eskatu zitzaien euskalgintzako eragile 
kualifikatu askori . Zehazki, hamar laguni elkarrizketa sakon bana egin 
ondoren, 1 .500 lagunen arteko iritzi-bilketa egin zen eta orotara 1 .047 
galde-sorta eman ziren ontzat .

»Inkesta horrek aditzera eman zuen, oro har, gizartean, Euskaltzain-
dia itzal handiko eta izaera zientifiko zorrotzeko erakundetzat jotzen zela, 
beharrezkotzat eta nahitaezkotzat jotzen zela haren lana, araugintzan egin-
dakoa barne, baina zailtasunak zituela errealitate soziolinguistikotik gertu 
egoteko, eta modernoagoa eta dinamikoagoa izan beharko lukeela, Eus-
kaltzaindiak egindako lanak ezagunagoa, ikusgarriagoa eta eskuragarriagoa 
izan behar zuela . Inkestan parte hartutako asko Euskaltzaindiak euskalgin-
tzako erakundeekiko elkarlana sendotzearen alde agertu ziren, baita dibul-
gazioan eta komunikazioan estrategia zehaztearen eta horren araberako 
ekintzak abian jartzearen alde ere .

»Bi urte geroago, 2011an, plan estrategiko bat prestatu zuen Eus-
kaltzaindiaren zuzendaritzak, Siadecok egindako inkesta soziologikoaren 
ondorio nagusietan oinarrituta, premia hauei erantzun nahian: “Akade-
miaren barneko baliabideak optimizatu, finantzaketa-bide berriak lortu, 
barne-komunikazioa hobetu, Euskaltzaindiaren lana gizarteratu, erakun-
dearen presentzia gizartean areagotu, jarduera arau-emailea eraginkorragoa 
egin, erakunde eta profesionalei zerbitzu-eskaintza hobea ziurtatu, ahozko 
hizkera-moldeak landu eta hizkuntza mintzatuaren erregistroak kontuan 
hartu, euskararen erabilera sustatu, euskalgintzako eragile eta profesio-
nalek Akademiari eskaturiko egitasmoei lehentasuna eman” (Euskera l vi, 
2011: 111-112) . Plan estrategiko hori eta harekin lotutako barne-erregelen 
eguneratze-proposamenak aho batez onartu ziren 2011ko maiatzean .

»Beste erakunde eta enpresa askok bezala, mundu osoan izandako krisi 
ekonomiko orokorraren ondorio kaltegarriak nozitu zituen Euskaltzain-
diak garai horretan, erakunde publikoek emandako laguntzen murriz-
keten ondorioz neurri handi batean . Horri aurre egiteko, aurrekontuen 
finantzaziorako bide berriak bilatu zituen . Hala adierazi zuen Joseba 
Zabaletak, Euskaltzaindiaren kudeatzaileak, 2012ko martxoan Donostian 
egindako batzarrean, Euskera agerkariko agirian irakur daitekeenez (Eus-
kera l vii, 2012: 185): “Diru sarrerei dagokienez, krisiaren eraginaz, 2006 
eta 2007 urteetako mailara itzuli da Euskaltzaindia, baina 2010eko urtea-
rekin 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 

■ arO Berria (2005-2019) 
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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 . […] 
Ekonomia egoerak eragindako ezinbesteko neurriok hartu beharra gora-
behera, Euskaltzainburuak esan du Zuzendaritzak ez duela asmorik Osoko 
bilkurari dagozkion zereginak murrizteko” . Soldatapeko langile batzuen 
aldarrikapenei eta protestei ere aurre egin behar izan zien ondorengo urtee-
tan Euskaltzaindiak, harik eta 2017an haiekin lan-hitzarmena adostu eta 
sinatu zen arte .
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Euskaltzaindiaren orduko nondik 
norakoak erakusten dituztenak, inkesta 
baten erantzuleen arabera.
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Plan estrategikoaren ildoak (2011)

1. ildo estrategikoa: Ikerketa eta araugintza indartzea eta sustatzea, horren 
azpi-ildoak eta ardatzak xehatuz, hots, euskararen ikergunea martxan jarri, 
batzordeen, egitasmoen eta zerbitzuen etekin akademikoak koordinatzeko 
bideak ikertu, euskararen erreferentzia Corpusaren proiektua zehaztea eta 
araugintza arloetan aurrera segitzea batzorde ahaldunduen bitartez. 

2. ildo estrategikoa: Euskaltzaindiaren lana gizarteratzea eta gizarteare-
kiko harremanak sendotzea litzateke. Hemen bi azi-ildo aurreikusten dira: 
a) euskararen erabilera sustatzeko egitasmoetan parte-hartze handiagoa 
izan gizarteko beste arloetako partaideekin, eta b) hizkuntzaren corpu-
sari buruzko aholku eta kontsulta zerbitzuetan erakunde eta profesionalei 
zerbitzu-eskaintza hobea ziurtatzeko urratsak egitea. 

Ardatzak hiru lirateke: 1) hizkuntzaren kalitatearen behatokia sortzea, 
2) Beste erakundeekin koordinatu eta haiekiko hitzarmenak egitea, eta 
3) ongi egindako lanaren aitormenak egitea: Euskaltzaindiaren sariak eta 
Erlea sariak alegia. 

3. ildo estrategikoa: Euskaltzaindiaren lana are ikusgarriago egitea, zerbi-
tzuen bitartez eta teknologia berrien erabilera bultzatuz, horrela Euskal-
tzaindiaren lana era egokian proiektatzeko. Horretarako ardatzak: prentsa 
eta komunikazio zerbitzua eta informatika zerbitzua bizkortu; Azkue Biblio-
teka biziberritu; argitalpen eta zabalkunde zerbitzuak uztartu eta bizkortu; 
onomastika zerbitzuari laguntza eman, kontsulta-kudeaketa eta aholkulari-
tza hobetzeko; instituzioei, onomastikarekin duten arduran lagundu; ziur-
tagiri eta irizpenak prestatu, onomastika-gaien artxibo eguneratua izan eta 
onomastika-gaiak gizarteratzeko planifikatu. Azkenik, egoitzan zein ordez-
karitzetan erabiltzaileekiko harremanak eta harrera ona zaintzea. 

4. ildo estrategikoa: Erakundearen barruko lana eraginkorrago bilaka-
raztea. Giza baliabideak, ekonomikoak, tekniko eta materialak eragin-
korrago bihurtu; Egiturako organoak osatzeko irizpideen, antolaketaren, 
lan-prozesuen prozeduren eta egitasmoen kudeaketa nahiz jarraipenaren 
gaineko azterketa egin, efizientzia adierazleak hobetzeko helburuaz. Era-
kundearen antolaketaren berrikuste-lana, eta bezeroen eskari eta premiekin 
bat ote datorren ikustea. 

Ardatzak honako hauek lirateke: 1) Zerbitzuen prozedurak definitu eta pro-
zesuak kudeatzea; 2) Kontratu-programa kudeatzea, ikuspegi akademiko 
nahiz ekonomikotik; 3) Giza baliabideak kudeatzea; 4) Aurrekontua kudea-
tzea. 

5. ildo estrategikoa: Finantzabide berriak lortu, diru iturriak dibertsifikatu eta 
erakundearen finantza egoera egonkortzea. 

Azpi-ildoak: 1) Egitasmoetarako babesleak lortu, banakoen eta enpresen 
sostengua izaten ahaleginduz; 2) Administrazio publikoaren finantzaketaz 
gainera, aparteko diru-iturri berriak lortu. 

Ardatzak, berriz, honako hauek lirateke: 1) Diru iturri berriak eskuratzea; 
2) Euskaltzaindiak dituen edo eman ditzakeen zerbitzuen ustiaketa ekono-
mikoa areagotzea. 

Iturria: Euskera LVI, 2011: 112-113.

■ arO Berria (2005-2019) 
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Gramatika Batzordeko hamabi kideren dimisioa

Baina Euskaltzaindiak aro berrian izandako barne gatazken artean oihar-
tzun handienekoa Gramatika Batzordeko kide gehienek —hamabik oro-
tara, horien artean batzordeburua zela—, “batzordetik dimititzea” erabaki 
zutenean lehertu zen . 2013ko abenduan jakinarazi zioten Euskaltzain-
diari batzorde horretan zituzten ardurak uztea erabaki zutela honako kide 
hauek: Pello Salaburu (batzordeburua), Jesus Mari Makazaga (idazkaria), 
Miren Azkarate, Patxi Goenaga, Beñat Oihartzabal, Jose Antonio Mujika, 
Juan Garzia, Alan King, Itziar Laka, Iñaki Amundarain, Beatriz Fernandez 
eta Céline Mounole .

Aurretik, Zarautzen azaroaren 29an egindako osoko bilkuran (Euskera 
l viii, 2013: 228-236), Gramatika Batzordearen lan egitasmoari ohar bat 
egin zion Andres Urrutia euskaltzainburuak, aditzera emanez, Siadecok 
2009an egindako inkestaren emaitzetan atzemandako premiak aintzat har-
tuta eta gizartean arlo horretan zegoen eskariari erantzuteko, izenburutzat 
Euskara batuaren gidaliburua edo antzeko zerbait izango zukeen obra bat 
egin eta plazaratu beharko litzatekeela, Euskaltzaindiak euskararen estan-
darizazioaren arlo guztietan hartutako erabakiak eta emandako arauak, 
gomendio eta irizpenak aise eta eroso kontsultatzeko moduan eskainiko 
lukeen liburu bat, eguneroko erabiltzaileentzat pentsatua eta moldatua .

Hainbat euskaltzain Euskaltzaindiaren 
osoko bilkuran, Bilbon, egoitzako batzar 
gelan, 2009ko urtarrilaren 30ean.

gramatika Batzordeko hamabi kideren dimisioa ■
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Salaburu batzordeburuak proposatu zuen Gramatika Batzordeak bi 
lanok egitea, “hots, EGLU [Euskal Gramatika Lehen Urratsak] orain arte 
izan dena berridazten, osatzen eta laburtzen segi eta, aldi berean, jendeak 
nahi lukeen gramatika txiki laburra prestatu ere” . Baina bigarren zeregin 
horri lehenbizikoa egin ostean heldu behar zitzaiola irizten zion Gramatika 
Batzordearen buruak, hots, lan dibulgatiboak lan zientifi ko osoaren ondo-
rio eta laburpen izan behar zuela, eta horrenbestez ezin zela txikia handia 
amaitu artean egin, handia egin bitartean zuzendu gabeko okerrak txikian 
hala agertzeko arriskua zegoelako, zuzendu gabe .

Baina, Salabururen iritziz, lan horren funtsezko oinarria gramatika 
izango zen nahitaez, eta Gramatika Batzordeari zegokion egitea, aurretik 
beste lana amaitu eta gero betiere . 

Urrutiak adierazi zuen eskuliburua ez zela gramatika baten tankera-
koa izango, ezpada Euskaltzaindiak ordura arte euskararen estandarizazio 
prozesuan ondutako corpusaren (lexikografi a, morfojoskera, onomastika, 

■ arO Berria (2005-2019) 

Euskararen Herri Hizkeren Atlaseko 
lantaldea, I. eta II. liburukien 
aurkezpenean, Euskaltzaindiaren 
egoitzako areto nagusian, 2010eko 
apirilaren 30ean.
Ezkerretik eskuinera: Adolfo Arejita, Jon 
Irigoras, Aitor Iglesias, Xarles Bidegain 
eta Juantxu Rekalde.

Miriam Urkia hizlari Hiztegi Batua. 
Irizpideak, prozedurak eta tresnak 
jardunaldietan, Euskaltzaindiaren 
egoitzako areto nagusian, 2010eko 
martxoaren 23an.
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toponimia, ortografi a, ahoskera…) bilketa baino, modu didaktiko eta era-
bilterrazean eskainia .

Bilkuran egindako bozketan, “orain arteko batzordeak bere gramatika 
orokor handiarekin segitzea eta, aldi berean, beste batzorde edo lantalde 
ahaldundu batek euskara batuaren eskuliburua prestatzea” erabaki zen . 
Aldeko 16 boto izan zituen proposamen horrek; Salabururen proposame-
nak, zazpi (Euskera lviii, 2013: 239-240) .

Osoko bilkurak erabaki hori hartu zuenean Euskaltzaindiak Grama-
tika Batzordea “gutxietsi” egin zuela eta akademiaren “konfi antza” galdua 
zutela sentitu zuten 2013ko abenduan dimisioa aurkeztu zuten Grama-
tika Batzordeko kideek, eta hala jakinarazi zuten Euskaltzaindiari dimi-
sio horren berri emateko igorritako gutunean (Euskera l viii, 2013: 254) . 
Gramatika Batzordeko kideekiko elkartasuna adierazteko, Ibon Saraso-
lak hiztegigintzan zuen ardura utziko zuela iragarri zuen Andres Urrutia 
euskaltzainburuari zuzendutako gutun batean, hau da, ez zuela hurrengo 

gramatika Batzordeko hamabi kideren dimisioa ■

Jean-Baptiste Coyos eta Xarles Bidegain 
Korrika-18aren lekukoa eramaten, 
Baionan, 2013ko apirilaren 4an.

Euskaltzaindiak eta Zarauzko Udalak 
Basarri bertsolaria omendu zuten 
2013ko azaroaren 29an, Zarautzen.
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urtean berrituko Euskaltzaindiaren Hiztegia egitasmoa zuzentzen jarrai-
tzeko kontratua .

Desadostasun eta tirabira horien aurrean, adierazpen ofiziala adostu eta 
plazaratu zuen Euskaltzaindiak, “gogoeta aldia” irekitzeko deia eginez, “guz-
tien arteko lankidetza areagotzeko eta horretarako egutegia finkatzeko” .

Bere erabakietan amore eman gabe, elkarrizketaren bidez konpondu 
zuen auzia Euskaltzaindiaren osoko bilkurak eta, orduan hartutako era-
bakian aurrera eginda, Euskara Batuaren Eskuliburua argitaratu zuen 
akademiak bost urte geroago, 2018an . Dimisioa emandako Gramatika 
Batzordeko kide guztiek ere orduan egiten ari ziren lanean jarraitu zuten 
ondorengo urteetan eta batzordeak Euskararen Gramatika baten proposa-
mena aurkeztu zuen 2019ko uztailean .

Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak euskara-euskara 
lehen hiztegi arauemailearen ardura hartu zuten, osoko bilkuraren eraba-
kiz, Andoni Sagarna eta Miriam Urkia euskaltzain osoek, Jose Antonio 
Aduriz ohorezko euskaltzainaren aholkularitzaz .

Euskaltzaindiaren adierazpena Gramatika Batzordeko hamabi kideren 
dimisioaren aurrean (2013)

Euskaltzaindiaren osoko bilkurak, 2013ko abenduaren 20an Baionako 
Euskal Museoan bildurik, ondoren datorren Adierazpen ofiziala egitea era-
baki du:

1. osoko bilkurak Zuzendaritzari dei egiten dio Euskararen Akademiaren 
barruan gogoeta aldia ireki dezan, Gramatika Batzordea barne, guztien 
arteko lankidetza areagotzeko eta horretarako egutegia finkatzeko. 

2. Euskaltzaindiaren ustez, batzorde guztiak dira balio berekoak eta euskal-
tzain oso guztiak mailakideak. Guztion artean egiten (eta egingo) dugu 
Euskaltzaindia. 

3. osoko bilkurak gogorarazi nahi du azken egunotan gertatu diren tirabirak 
eta esamesak ez direla mesedegarri Euskaltzaindiarentzat, euskararentzat 
eta euskal kulturarentzat. Artean ere desadostasunak izan direnean, elka-
rrizketaren bidez gainditu dira. 

Iturria: Euskera LVIII, 2013: 256. 

Gizartean txertatuta

—Barne desadostasun horiek lanerako oztopo ez izatea lortu du, ahal 
izan duen neurrian behintzat, Euskaltzaindiak azken urteotan, eta aurrera 
jarraitu du 2011n ezarritako ildo estrategikoetan —azaldu die ikasta-
roko entzuleei Miren Etxeparek—. Eta, euskararen estandarizazioarekin 
zuzenean lotutako lanetatik landa, gizartearekin harreman zuzena izaten 
gogotik ahalegindu da, gizartean bete-betean txertatzen. Horren adibide 
nabarmen bat da euskal kulturaren hainbat eta hainbat arlotako sortzai-
leen hitzaldiak eta emanaldiak antolatu dituela euskararen akademiak, 

■ arO Berria (2005-2019) 
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horietako asko hementxe bertan, Bilboko Plaza Barriko areto nagusian. 
Idazle, musikari, dantzari, bertsolari, aktore… euskal kulturako sortzaile 
nagusietako asko eta asko izan dira hemen hizlari, kantari, dantzari edo 
aktore lanetan.

»Azken urteotan, ehunka hitzarmen sinatu eta berritu ditu Euskal-
tzaindiak Euskal Herri osoko erakunde, hedabide eta, oro har, gizarte 
eragile garrantzitsuenekin, baita beste hizkuntza askotako akademiekin 
ere, eta ez dio uko egin euskararen aldeko aldarriak egin eta plazaratzeari 
horren beharra dagoela iritzi dionean. Adibidez, Nafarroa Oinezen zein 
Euskalerria Irratiaren aldeko adierazpenak egin izan ditu (Euskaltzaindia, 
2018a: 150), Nafarroako Gobernuak horien aurka zeharka edo zuzenean 
izandako jokabideei aurre eginez; gainera, Nafarroa Oinezen ekitaldia-
ren aurretik Euskaltzaindiko zuzendaritzak eta Nafarroako euskaltzainek 
urte horretako ikastola antolatzaileari bisita ofi ziala egiten diete; 2015eko 
azaroan, Ipar Euskal Herriko kolegioen erreformei buruzko adierazpena 
kaleratu zuen Euskaltzaindiak, erreforma horrek ekar zitzakeen kalteez 

Maialen Lujanbio eta Uxue Alberdi, 
2010eko martxoaren 4an, hitzaldia 
ematen, Euskaltzaindiaren egoitzako 
areto nagusian.

Andres Urrutia, Andoni Sagarna eta 
Mikel Garmendia, Euskaltzaindiaren 
eta EIZIE Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile 
eta Interpreteen Elkartearen arteko 
hitzarmenaren sinaduran, 2015eko 
uztailaren 17an.

gizartean txertatua ■
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arranguratuta. Hurrengo urteko maiatzean, berriz, Nafarroan ETBren 
emisioa eteteko Espainiak emandako agindua berrikusteko eskatu zion 
Mariano Rajoy Espainiako presidenteari; 2018ko abenduan, Euskal-
tzaindiak Eskualdeetako edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Karta 
izenpetu zuenean hartutako konpromisoak betetzeko eskatu zion Espai-
niako Gobernuari, eta plangintza linguistikoak eta hizkuntza politikak 
modu bateratuan egiteko…

»Literatur sariketak sustatzen eta literaturarekin zerikusi zuzena 
duten liburuak argitaratzen ere jarraitzen du euskararen akademiak, baita 
askotariko kongresuak antolatzen ere, eta euskarazko unibertsitate dok-
tore tesiak sustatzeari ere garrantzi handia eman dio azken urteotan, eta 
2011z geroztik Euskarazko Tesien Koldo Mitxelena Saria antolatzen eta 
ematen du Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan. 2015ean, Eus-
kara ibiltaria inauguratu zuen akademiak, harrezkero Euskal Herri osoko 
leku askotan ikusi ahal izan den erakusketa; EHHA Euskararen Herri 

■ arO Berria (2005-2019) 

Euskarazko Tesien IV. Koldo Mitxelena 
Sarien irabazleak, Euskaltzaindiaren 
egoitzako areto nagusian, 2015eko 
urtarrilaren 16an. 

Euskaltzaindiak presentzia du Facebook, 
Twitter eta Instagram sare sozialetan.
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Hizkeren Atlaseko materialetan oinarrituta, teknologia berrien bidez 
atlas horretako mapekin eta hitzekin jolasteko aukera dute, besteak beste, 
erakusketaren bisitariek. Horrez gain, zuek egun hauetan sarri egiaztatu 
ahal izan duzuen bezala, informazio eta zerbitzu ugari eskaintzen ditu 
Euskaltzaindiak webgunean, horien artean Plazaberri albistegi digitala, 
2006ko apirilean abiarazia eta 2016ko ekainean berritua, gaur egun duen 
itxura eta eitea hartzeko. Horrez gain, Euskaltzaindiak apustu argia egin 
du sare sozialetan –Facebook, Twitter nahiz Instagram– presentzia gero 
eta handiagoa, jarraituagoa eta biziagoa izateko.

»Lan akademikoa baldintza egokietan egiteari ez ezik, lan hori pla-
zaratu eta gizarteratzeari ere —behar edo nahi duen ororentzat balia-
garri, eskuragarri eta eroso bihurtzeari— garrantzi handia ematen ari 
zaio azken urteetan Euskaltzaindia, eta horretan unean uneko teknologia 
berrietara egokitzea funtsezkotzat jotzen du. Horren adibide adierazga-
rrienetako bat —baina ez bakarra, ezta hurrik eman ere— honako hau 

Hainbat euskaltzain eta hainbat 
erakundetako ordezkariak, Euskara 
ibiltaria erakusketaren aurkezpenean, 
Bilboko Zabalgune eraikinean, 2016ko 
maiatzaren 3an.

gizartean txertatua ■

Adolfo Arejita eta Xarles Bidegain, 
Euskara ibiltaria erakusketa aurkezten, 
Portugaleteko Santa Klara Kulturtegian, 
2015eko azaroaren 17an.
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da: 2014ko otsailaz geroztik Hiztegi Batua, Orotariko Euskal Hiztegia 
eta Euskal Onomastikaren Datutegia ordenagailuetan ez ezik sakelako 
telefonoetan ere kontsultatu daitezke.

»Gizartearekiko harremanak estutzeko ahalegin horretan, hartzen 
dituen erabakietan gizartean nagusitu diren kezkei eta aldaketei arreta 
berezia eskaintzen die gaur egun Euskaltzaindiak. Horren adierazle da 
hitz batzuen adierak, familia harremanei dagozkien defi nizioak zehazki, 
“gaurko errealitatera” moldatu izana, sexu berekoen ezkontzak aintzat 
hartuz, 2018ko urtarrilean iragarri zuen bezala. Adibidez, errain hitza-
ren defi nizioan alabaren emaztea ere sartu du akademiak bere hiztegie-
tan, semearen emaztea ez ezik. Modu berean, aitaginarreba hitzarekin 
“ezkontideetako baten aita beste ezkontidearentzat” izendatzen dela dio 
gaur Euskaltzaindiak, lehengo defi nizioa baztertuta: “senarraren aita 
emaztearentzat, edo emaztearena senarrarentzat”.

»Dinastia kontuetan ere aldaketak onartu ziren orduan: infanta 
“erregearen alaba, erreginagaia ez dena” gisa zegoen lehen; orain, erre-
gearen fi gura erreginarenaren gainetik jartzeari utzita, “monarka baten 
alaba, erreginagaia ez dena” esanez defi nitzen da. “Gizartea aldatuz doan 
bezala, forma horien defi nizioak ere aldatu egin dira”, adierazi zuen Eus-
kaltzaindiak iragarpena egiteko zabaldutako oharrean.

»Ildo berean, hiesaren estigmaren aurkako hiztegia plazaratu zuen 
Euskaltzaindiak, Bizkaisida elkartearekin elkarlanean, 2018ko azaroan. 

»Hilabete batzuk lehenago, 2018ko maiatzean, hiru urterako lanki-
detza hitzarmena sinatu zuten Euskaltzaindiak eta Ortzadar LGBT (Les-
biana, Gay, Bisexual,Transexual) elkarteak. Hitzarmen horren arabera, 
“Ortzadar LGBT elkarteak Euskaltzaindiari aholkularitza eskainiko dio 
herritarren berdintasuna, bizikidetza, sexu-askatasuna eta giza eskubi-
deak Euskaltzaindiaren Hiztegian zein bestelako hizkuntza baliabideetan 
are hobeto islatuta ager daitezen”.

■ arO Berria (2005-2019) 

Garbiñe Ubeda eta Andres Urrutia, 
EIE Euskal Idazleen Elkartearen eta 
Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena 
sinatzen, 2019ko uztailaren 17an. 
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—Resurreccion Maria Azkuek burua altxatuko balu! —esan du, irri-
barre ironikoz, eskua altxatuta, berrogeita hamar urte inguruko gizon 
burusoil batek. 

—Uste dut badakidala zergatik diozun hori —erantzun dio Miren 
Etxeparek—, baina nahiago nuke zeuk azalduko bazenu.

—Edward Spencer Dodgson hizkuntzalari ingelesa homosexuala 
zela jakitean, harekin zuen adiskidetasuna haustea erabaki zuen histo-
riako lehen euskaltzainburuak.

—Bai, hala da, ez da gezurra hori. Dena den, bi ohar egin behar ditut 
horren inguruan: batetik, Azkueren jokabidea bere garairen testuingu-
ruan ulertu behar dela, bere garaiko apaiza zela kontuan hartuta; bes-
tetik, esan beharra dago Azkuek, arrazoi moralengatik adiskidetasuna 
ukatuagatik ere, Dodgsonek euskarazko eskuizkribu zahar bati buruz 
egindako laguntza eskariari zintzo eta zuzen erantzun ziola, 1895eko 

Euskaltzaindiaren eta Ortzadar LGBT 
kolektiboaren arteko lankidetza 
hitzarmenaren aurkezpena, 2018ko 
maiatzaren 1ean. 

Hainbat euskaltzain, Angel Navallas 
Zangozako alkatearekin, Juan Cruz 
Labeaga historialariarekin eta 
Zangozako Ikastolako umeekin, patioan, 
2014ko irailaren 26an, herri horretan 
Nafarroa Oinez jaialdia ospatu aurretik.
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azaroan, honako hau arrazoituz hari igorritako gutunean (Kintana Goi-
riena, 2015, 113): «Cuando se trata de servir á nuestra hermosa lengua, 
yo no miro si el que me pide algún servicio relativo á ella es judío o vecino 
de Sodoma. Cuando presto un servicio de esta naturaleza, lo hago á la 
lengua; y no al sodomita, ni al judío, ni al turco, ni al católico» («Gure 
hizkuntza ederra zerbitzatzeko denean, ez dut begiratzen hari buruzko 
zerbitzuak eskatzen dizkidana judua den edo Sodomako biztanlea. Gisa 
honetako zerbitzuak eskaintzen ditudanean hizkuntza zerbitzatzen dut; 
eta ez sodomita, ez judua, ez turkiarra, ezta katolikoa ere»).

Euskaltzaindiaren adierazpena Ipar Euskal Herriko kolegioen 
erreformei buruz (2015)

“Euskaltzaindia ez dagoke isilik erreforma horrek ekar litzakeen ondo-
rio tzarren aitzinean, kolegioan euskarari erreformak eman nahi dion lekua 
mugatua izanen dela ohartzekoa baita. Euskaltzaindiaren arabera, euskara 
ikasi nahi duten ikasleak (eta ikasleen gurasoak) segur izan behar dira hasi-
tako euskarazko irakaskuntzak segida eta jarraipena osoa izanen duela 6.etik 
lizeoraino. Euskararen irakaskuntza maila batetik bestera ez dela desager-
tuko bermatu beharko du erreformak.

Iturria: Plazaberri, 2015.11.26

Euskaltzaindiaren gutuna Mariano Rajoy Espainiako presidenteari 
ETBren emisioa Nafarroan ikusteko eragozpenei buruz (2016)

“Euskara komunikabideetan egotea ezinbestekoa da euskara erabili eta 
garatzeko eta, aldi berean, herritarren eskubide ukaezina da komunikabi-
deen eskaintza berezko hizkuntzetan hartzen dela bermatzea; eskaintza hori 
herritarrek bizitokia duten autonomia erkidegotik har dezakete edo hizkun-
tza hori bera berezko eta ofi ziala duen beste erkidego batetik. Nafarroan bizi 
direnei dagokienez, eskubide hori bermaturik gelditzen da Euskal Autono-
mia Erkidegoko telebistak egiten dituen emanaldiekin.

Iturria: Plazaberri, 2016.05.13

Andres Urrutia euskaltzainburuaren adierazpena Ortzadar LGBT 
kolektiboarekin sinatutako hitzarmenaz (2018)

“Euskara gaitu eta erabilera berrietara moldatu eta egokitzeko agindua 
dauka Akademiak, eta horretara dator, neurri batean, hitzarmen garrantzitsu 
hau. Euskaltzaindiak ezin dio muzin egin bere erantzukizun sozialari, eta 
LGBT kolektiboa (Lesbiana, gay, bisexual eta transexualen kolektiboa) are 
ikusgarriago egiteko ekarpena egin nahi du. 

Iturria: Plazaberri, 2018.05.15

■ arO Berria (2005-2019) 

Maketa onena**.indd   166 29/8/19   12:54:03



167

Mendeurrena eta adierazpena

Hizkuntza arauak gizartean izaten ari diren aldaketetara egokitzeko ildoan 
urratsak egiten jarraitu du Euskaltzaindiak 2019an ere . Urtarrilean, Hiz-
tegi Baturako onartutako 466 sarrera edo hitz berri aurkeztu zituen, horie-
tako asko argotekoak edo ahoz erabiliak baina aurretik hiztegiratu gabeak; 
honako hauek, besteak beste: okupa, sikiera, jopuntu, autogestionatu, inpu-
nitate, irismen, jonki, kebab, klenbuterol, kolageno, komite, korner, luntx, 
menstruazio, bokata, kontainer, manifa, lotesle, txikiteo, lobby, skater, tur-
bulentzia, underground, ziklogenesi . Hitz horien aukeraketan eta hiztegi-
ratzean aintzat hartu ziren sexu-askatasunaren eta giza eskubideen aldeko 
printzipioak .

Ekainean, Gasteizen onomastikari buruz egindako jardunaldi akade-
mikoan, izen neutroen (edo izen epizenoen, hau da, genero-marka gabeen) 
saila lehen aldiz sartu zen Euskaltzaindiaren pertsona-izendegian, eta 500 
izen inguru gehitu ziren hartan: Aloña . Amets, Araitz, Aralar, Euri, Ezti, 
Getari, Geriza, Haize, Kutun, Lohitzun, Zeru…; pertsona-izen txiki-
garriak ere txertatu ziren pertsona-izendegian: Anttoni, Axun, Euxebio, 
Inaxi, Joxean, Karmentxu, Maixabel, Marialuixa, Panpi, Praxku, Terexa, 
Xan… “Euskaltzaindiaren betebeharra da euskal pertsona-izenen zuzen-
tasun linguistikoa bermatzea eta urte hauetan guztietan metatu duen 
esperientzia herritarren esku jartzea”, adierazi zuen akademiak (Plazaberri 
albistegi digitalean, 2019ko ekainaren 14ko dataz) . “Honela, izaera irekia 
eta dinamikoa izango du Izendegi berriak eta aldiro-aldiro gaurkotuko da, 
Euskaltzaindiaren webgunean” .

Arantzazun 2018ko urrian egin zen 
kongresuko parte-hartzaileak.
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Euskaltzaindiak askoz lehenago hasitako lan baten emaitza izan zen 
izen neutroei buruzko erabakia . Urte eta erdi lehenago, 2018ko urtarri-
lean, Euskaltzaindiak “euskararen ezaugarri propioak” kontuan hartzeko 
eskatu zion Espainiako Justizia Ministerioari, “izendegian genero bereiz-
teari dagokionez: bestela, hizkuntza erromanikoetatik datozen irizpideak 
aplikatuko genizkioke euskarari, eta horrek ez du inolako logikarik” (Pla-
zaberri albistegi digitalean, 2018ko urtarrilaren 14ko dataz) . 

Hedabideetan eta gizartean oro har oihartzun handienekoa izen epi-
zenoei buruzkoa izan bazen ere, beste erabaki eta lan askoren berri ere 

Euskara Batuaren Eskuliburua 
taxutu zuten zortzi euskaltzain 
urgazleetako sei, Andres Urrutia 
euskaltzainburuarekin, liburuaren 
aurkezpenean, Arantzazun, 2018ko 
urriaren 5ean.

Euskara batua eta Ipar Euskal Herria: 
1964-2018 jardunaldi akademikoa, 
Euskaltzaindiaren mendeurreneko 
lehendabizikoa, Baionako Herriko 
Etxean, 2018ko irailean.

■ arO Berria (2005-2019) 
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eman zuen akademiak onomastikari buruzko Gasteizko jardunaldian . Jar-
dunaldi akademiko hori Euskaltzaindiak mendeurrena ospatzeko 2018an 
eta 2019an egindako hamarretako bat izan zen . Mendeurreneko ekitaldiak 
2018ko martxoan aurkeztu zituen Andres Urrutia euskaltzainburuak; urte 
bereko abuztuan Euskaltzaindiaren Mendeurrenaren Ohorezko Patronatua 
eratzeko ekitaldia egin zen; eta urte bereko irailean mendeurreneko lehen 
jardunaldi akademikoa egin zen, Baionako Herriko Etxean, gaitzat Euskara 
batua eta Ipar Euskal Herria: 1964-2018 harturik . Jardunaldi horretan, 
Baionan 1963an hasita eta 1964ko Baionako Biltzarrera bitarte euskara 
batuaren alde egindako lana ekarri zen gogora, ordura arte behar adina 
aipatu gabeko kontuak berrituz .

Mendeurreneko bigarren jardunaldi akademikoa ere 2018an egin zen, 
urrian zehazki, Euskaltzaindiaren sorreraren mendeurrenaren data ofi zial-
tzat jotakoa, hau da, 2019ko urriaren 7a, iristeko doi-doi urtebete falta 
zela, gaitzat Arantzazutik mundu zabalera (1968-2018) hartuta, Arantza-
zuko santutegian, Euskaltzaindiaren mendeurrenarekin batera euskara 
batuaren aldeko erabaki atzera-bueltarik gabekoa han hartu zela gogoratuz, 
justu 50 urte lehenago, 1968ko urrian . Jardunaldi horren barruan, Euskara 
Batuaren Eskuliburua aurkeztu zuen Euskaltzaindiak, akademiaren arauak 
eta gomendioak kontsultatzeko gida didaktiko eta dibulgatiboa, kontsulta-
rako erraza eta praktikoa, gizartearen zati zabal baten premiei erantzuteko 
baliagarri izango zelakoan pentsatua, egina eta plazaratua . Honako zortzi 
euskaltzain urgazle hauek taxutu zuten eskuliburu hori: Andres Alberdi 
(arduradun nagusia), Irene Arrarats, Joxe Austin Arrieta, Igone Etxebarria, 
Alfontso Mujika, Patxi Petrirena, Paskual Rekalde eta Allande Sokarros .

Eskuliburu horrekin batera, webgune eraberritua aurkeztu zuen Eus-
kaltzaindiak, aurrekoa baino argiagoa eta modernoagoa estetikaren alde-

Euskara Batuaren Adierazpena sinatu 
zuten 36 erakundeen ordezkariak 
Arantzauzun, Arantzazutik mundu 
zabalera (1968-2018) jardunaldi 
akademikoan, 2018ko urriaren 6an.
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tik, eta errazagoa nabigazioaren aldetik, erabiltzaileak beti jakin dezan non 
dagoen eta nola iritsi edukietara . Egungo tresna guztietara egokitutako 
webgunea da Euskaltzaindiarena: sakelako telefonoak, tabletak, ordena-
gailu eramangarriak nahiz pantaila handiak . Eta gailua edozein dela ere, 
hizkuntza-baliabideak noiznahi eskura izateko ahalegin berezia dago web-
gune eraberrituaren atzean, hiztegiak, corpusak, hizkuntza-atlasa, grama-
tika, onomastika, arauak, baita Euskara Batuaren Eskuliburua bera ere, 
kontsultatzeko moduan baitaude sarean . Kontsultarako nahiz lanerako 
tresna denez, bilaketa sistema aurreratuak ere eskaintzen ditu, eta iragaz-
ketak egiteko aukerak, tesaurus baten laguntzari esker . Kontsultagai jarri 
ditu, halaber, Euskera agerkariaren hemeroteka, bildumak, testu-funtsak 
eta beste hainbat argitalpen digital ere . Horrez guztiaz gain, etengabe berri-
tzen da informazioa, Plazaberri albistegiaren bidez, agenda eguneratuz, 
nahiz Facebook, Twitter eta Instagramen edukiak jarriz .

Arantzazuko jardunaldi akademikoaren amaieran, urriaren 6an, Joan 
Mari Torrealdai euskaltzain emerituak Euskara Batuaren Adierazpena ira-
kurri zuen, Euskaltzaindiarekin batera beste 35 erakunde eta elkartek sina-
tua . Adierazpen horren bidez, Euskaltzaindiak berretsi egin zituen “bere 
sorrera bultzatu zuten printzipioak eta, aldi berean, euskara batuaren jato-
rrian daudenak”, eta belaunaldi berriei dei egin zien euskara batua “arrotza 
barik, bere-berea izan dezaten” .

Bi hilabete geroago, abenduaren 4an, Baiona, 1964: euskara batuaren 
zedarria inauguratu zen Baionako Euskal Museoan, Baionako Biltzarrak 
euskarari oro har eta euskararen batasunari bereziki egindako ekarpenari 
buruzko erakusketa . Inaugurazio hori baliatuz, egun horretan beste zortzi 
erakunde eta elkartek adierazi zioten atxikimendua Euskara Batuaren 
Adierazpenari . Maulen eta Hazparnen ere izan zen, geroago, erakusketa 
hori ikusteko aukerarik .

■ arO Berria (2005-2019) 

Euskaltzaindiaren webgune berria.
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Beste zortzi jardunaldi akademiko egin dira mendeurrena ospatzeko, 
˜°˛˝an: hizkuntza gutxiagotuei buruzkoa, urtarrilean, Iruñeko Baluarte 
batzar jauregian; ahoskerari buruzkoa, otsailean, Gasteizko Artium 
museoan; dialektologiari buruzkoa, martxoan, Bilboko Euskal Museoan; 
literatura lanen idazketa prozesuari buruzkoa, maiatzean, Euskaltzaindia-
ren Bilboko egoitza nagusian; onomastika-ondareari buruzkoa, ekainean, 
Gasteizko Europa jauregian; Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoari 
buruzkoa, uztailean, Bilboko egoitza nagusian; ˙˙ˆ. mendeko gramatikari 
buruzkoa, uztailean, Donostiako Luis Villasante Euskararen Ikergunean; 
eta, azkenik, ingurune digitalari, hizkuntzen estandarizazioari eta euskarari 
buruzkoa, irailean, Donostiako Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioar-
teko Zentroan. Eta, jardunaldi akademikoez gain, askotariko kultur ekital-
diak antolatu ditu akademiak han-hemenka: antzerki, poesia eta musika 
emanaldiak, hitzaldi eta mahai-inguruak…

Jardunaldi akademikoez eta ekitaldi instituzionalez gain, askotariko 
ekitaldi artistiko-kulturalak antolatu ditu akademiak han-hemenka, men-
deurrenean: antzerki, dantza eta musika emanaldiak, irakurraldi dramatiza-
tuak… Aukeran dantza konpainiaren Biz Hitza. Euskara batuaren historia 
dantzatua ikuskizuna, Bilboko Koralarekin elkarlanean antolaturiko Mende 
Berria Kantuz izeneko koru emanaldiak, Tartean Teatro konpainiaren Ghero 
antzerki lana eta Bernardo Atxaga eta Jose Kruz Gurrutxagaren Hitzaldia 
euskal literatura zaharrari buruz Martuteneko kartzelan irakurraldi dra-
matizatua dira horren adibide. Horrez gain, Euskararen herria ehuntzen 
unitate didaktikoa eta Euskaltzaindia: egunak eta lanak dokumentala ere 
ekoitzi eta plazaratu berri ditu Euskaltzaindiak.

Mendeurreneko ospakizunak ˜°˛˝ko urriko ekitaldi oÿ zialekin buru-
tuko dira, liburu hau ordurako kalean dela.

Mendeurrena eta adierazpena ■

Joan Mari Torrealdai, Euskara Batuaren 
Adierazpena irakurtzen, Arantzazun, 
2018ko urriaren 6an.
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Euskara Batuaren Adierazpena. Arantzazutik mundu zabalera (2018)

Euskaltzaindiaren sorreratik ehun urte eta Arantzazuko Biltzarretik berro-
geita hamar igaro direnean, Euskaltzaindiak honako adierazpen hau aur-
keztu nahi dio euskal gizarteari, euskara batuaren inguruan eragile publiko 
zein pribatuek berresteko eta azpimarratzeko euskara batuaren garrantzia 
eta, horrekin batera, orain arteko ibilbidea eta etorkizuneko erronkak. 

Hartara, 

1. Euskaltzaindiak berresten ditu bere sorrera bultzatu zuten printzipioak 
eta, aldi berean, euskara batuaren jatorrian daudenak. Euskaltzaindi sortu 
berri hura lehen ordutik hasi zen batasunaz arduratzen. Aurretik, idazleek 
ere euskaldunen arteko euskara bateratuaren beharra sumatua zuten eta nor 
bere neurrian eta moldean erantzuna ematen saiatua zen. 

Euskaltzaindiaren sortarauetan ageri da jada euskararen batasuna “euskaldun 
guziak idatz-irakurketan erabiltzekoa”. ondoko ibilbidean zehar, auziaren 
inguruan egin diren saiakera, inkesta, proposamen, txosten edo ikerketak, 
eta antolatu diren biltzarrak, ez dira alferrikakoak izan, nahiz eta 1968ra arte 
ez zuten gailurra jo, alegia, Arantzazun euskara batasunaren bidean jarri eta 
handik hamar urtera Bergaran berretsi arte. 

2. Euskaltzaindia partaide izan da mendearen 50eko eta 60ko hamarkade-
tan euskalaritzan eta euskalgintzan nagusitzen ari ziren hizkuntza plantea-
mendu berrietan. Belaunaldi berriek euskararen biziberritzea eta batasuna 
ezinbestekotzat joak zeuzkaten batasunaren bidez euskara gizarte berrira 
egokitzeko, irakaskuntzan, hedabideetan, kulturgintzan, eta, geroago, admi-
nistrazioan. Arantzazun, Bilbon, Eibarren, Baionan, Ermuan eta beste leku 
askotan elkarrekin lanean aritzeko eskaintzak eta proposamenak egin ziren, 
eta haiek baliatzen jakin zuen Euskaltzaindiak Arantzazun, eta, ondoren, 
euskalgintzarekin eskuz esku egin zuen bidea eta halaxe eraman gidaritza, 
etenik eta pitzadurarik gabe. 

3. Euskaltzaindiak aho betean aitortzen du prozesu honetan parte hartu 
duten hainbaten lana, norbanako, talde edo erakunde izan, horiek ahalbi-
detu baitute, beren ekarpenekin, euskara batua moldatzea, aniztasunaren 
eta adostasunaren ikuspegitik. 

Aitortu ez ezik, omenaldia ere egin nahi die bidegile horiei Euskaltzaindiak, 
eta baieztatzen du euskara batuak, euskaldun bakoitzaren errealitate lin-
guistiko eta kultural berezietatik abiatuta, zin-zinezko elkargune emankorra 
ekarri duela, euskaraz, jatorriz zein ikasbidez, ari diren guztientzat. 

Harro dago Euskaltzaindia horretaz, begien bistakoa baita Euskal Herriak eta 
herritarrek izan dutela ibilbide ausart eta oparo horretan protagonismorik 
erabatekoena. 

4. Euskaltzaindiak omendu nahi ditu euskara batuaren gune hori hainbeste 
ilusio, lan eta nekeri esker osatu eta osotu duten guztiak. Hortxe dira, bes-
teak beste, beraien buru euskalduna euskara batuaren bidez alfabetatu dute-
nak edota euskararen mundura ikasiaren bidez etorri diren hiztun berriak, 
abiaburu euskara batua duten euskaldunak, euskararen demografia berrian 
gero eta ugariago direnak, bestalde. Batzuek eta besteek euskara batua lana-
bes aproposa dute beren eguneroko zereginetan. Izan ere, euskara batua, 
lurraldean lurraldeko izateaz gainera, gizartearena ere bada, leku eta funtzio 
askotarikoa, hiztunen aho-mihietan eta idatzietan bizirik dagoena. 

■ arO Berria (2005-2019) 
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5. Euskaltzaindiak dei egiten die belaunaldi berriei euskara batua, arrotza 
barik, bere-berea izan dezaten eta beraien adierazpideetan erabil dezaten, 
belaunaldi bakoitzak duen eite eta tankera propioarekin. Guztion artean 
bultzatu behar dugu euskara batua, gure arteko zubia izan dadin, nork berea 
duen euskaratik abiatuta, baina euskaldun guztion arteko estekadurak erabat 
bermaturik. 

6. Euskaltzaindia kezkaturik dago azkenaldian hizkuntza estandarrari buruz 
nabarmendu den zenbait iritzi eta jokamolderekin. 

Euskaltzaindiak uste du euskaldun oso izateko modua ekarri digula euskara 
batuak: euskaldunon barne-lotura, hiztun guztiok errazago elkar ulertu ahal 
izateko zubi-tresna, euskaldun berrien eta zaharren arteko elkargune zabala, 
eta, azkenik baina ez azken, euskararen beraren izena eta omena. Begirunea 
zor zaio horri. 

7. Euskaltzaindiak engaiamendua adierazten dio gizarteari, ez goitik behe-
rako ezarpenaren aldetik, ezpada pedagogiaren eta konpromisoaren aldetik, 
ideologia politikoetatik at. Koordinazio lanaren bidez gauzatuko du euskara 
batuaren sustapena eta bultzada. 

Koordinazio horretan ari dira Euskaltzaindia, euskalgintza, gizarte eragileak, 
botere publikoak eta gainerako erakundeak, eta eginkizun horretan aintzat 
hartu behar dira euskara batuaren inguruko orain arteko erabakiak, euskara 
estandar baten nondik norakoak. Izatez, aurrerantzean ere eman beharko 
dira pausoak euskara batuaren alorrean euskalgintzarekin batera, hizkun-
tza zerbait bizia baita, etengabe aldatzen ari dena, gizarteak izan ditzakeen 
premiei egokitzeko asmotan. Hitz batez esateko, Euskaltzaindiak zerbitzua 
eman behar dio gizarteari, eta euskaldunengandik jasotzen duena euskaldu-
nei itzuli, beraien onura eta erabilerarako. 

8. Euskara batuaren erabilera sozialari laguntza eman behar zaio, eta begien 
bistakoa da erabilera horri bidea erraztu behar zaiola, gaur egun gero eta 
zabalagoa baita euskara batuaren presentzia Euskal Herriko herrialde guz-
tietan. Horretan ere, artez uztartu behar dira Euskaltzaindiaren betiko zere-
ginak, alegia, euskara batuari buruzko formulazio linguistikoa eta sustatze 
lana, Akademiaren sortzaileek jarri zituzten Iker eta Jagon sailetan, hurre-
nez hurren. Historian zehar horren adibideak ugari dira Euskaltzaindiaren 
eginetan, eta garai hauetan ere hizkuntza politikaren eragile publiko zein 
pribatuekin ondu beharrekoak, eta horiekin batera jokatu behar du Euskal-
tzaindiak euskara batuaren aldeko hizkuntza politika sendoa egiten. 

9. Zeregin horietan Euskaltzaindia bere jarduna eraberritzen ari da, gizarte 
moderno baten beharrei aurre egin ahal izateko, gizarte horrek euskaran 
berean bilatzen baitu, hizkuntza propioa duen aldetik, nortasun eta komuni-
kazio tresna eragingarria eta egungo bizimoduari egokitua, hartarako balia-
garria dena. Zeregin horietan badira berebiziko arloak euskara batuaren 
hedapenerako, hala nola irakaskuntza eta herri-administrazioa, euskara ofi-
ziala izatearekin batera. Horiek guztiek ekarri diote euskarari egoera berria 
eta horien bitartez egin du bidea euskarak digitalizazio mundura, ezinbes-
tekoa da-eta ingurune digitala Euskaltzaindiaren zereginetan, euskararen 
estandarizazioa eta erabilera soziala xede eta helmuga baititu euskararen 
Akademiak. 

mendeurrena eta adierazpena ■
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10. Ehun urte joanak dira Euskaltzaindi sortu berriak, euskararen bateratze- 
saioari ekin zionetik. Berrogeita hamar urte, berriz, Arantzazuko Biltzarra 
egin zenetik.

Euskara batuak, euskaldunen eginahalak tartean direla, eremu berriak ira-
bazi ditu euskararentzat eta euskal kulturarentzat. Hala ere, oraindik badira 
irabazi beharrekoak. 

Zeregin horretarako tresna paregabea dela erakutsi du euskara batuak, eta 
bere aitzinamenduan jarraitu behar dugu guztiok. Hurrengo berrogeita 
hamar urteetan ere bada motiborik, euskara batua indartzen saiatzeko: lana-
bes baliagarria da berau, aldian-aldian behar izan ditzakeen egokitzapenez 
hiztunen arteko hainbat jarduera errazteko eta bermatzeko: batez ere ida-
tzizko jardunean eta mintzaera jaso-formalean erreferente argi eta noranahi-
koa eskuratzeko. 

Hurrengo belaunaldien eskuetan jarri behar dugu ondare hori: etxetik eta 
lagunartetik euskaldun direnei beren hizkuntza-gaitasuna osatzeko eta abe-
rasteko bidea emango diegu horrela, eta etxetik ez dakitenei euskaldun asko-
ren esparrura erakartzeko aukera eskainiko. Belaunaldi berri horiei dago-
kie, eskuratu dieguna osatu, hobetu eta hurrengoei transmititzea. Horixe 
da bidea euskarari desio diogun etorkizuna bermatzeko. Zalantzarik gabe, 
bermatze horretan guztiok behar dugu partaide izan eta lehen-lehenik Eus-
kaltzaindiak. 
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DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
ARABAKO FORU ALDUNDIA 
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EUSKO JAURLARITZA 
EUSKO LEGEBILTZARRA 
EUSKALTZAINDIA 

Arantzazun, 2018ko urriaren 6an. (Euskaltzaindiaren Azkue Biblioteka eta 
Artxiboa) 

Iturria: Euskaltzaindia (hainbeste egile), 2018a: 218-221

https://www.euskaltzaindia.eus/zer-berri/5657-euskara-batuaren-adierazpena

■ arO Berria (2005-2019) 
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mendeurrena eta adierazpena ■

Euskara Batuaren Adierazpenari Baionan atxikimendua emandako 
elkarteak

Euskal Elkargoaren lehendakaria eta Baionako auzapeza, Jean-rené Etxegarai.
Euskararen Erakunde publikoaren lehendakaria, Beñat Arrabit.
Mauleko auzapeza, Mixel Etxebest.
Euskal Irratiak-en lehendakaria, Maritxu Lopepe.
IKEr-UMr 5478 ikergunearen zuzendaria, Urtzi Etxeberria.
Euskal Kultur Erakundearen zuzendaria, pantxoa Etxegoin (Arantzazun sinatu 

zuten, baina gaur berriro sinatu nahi izan dute).
Herria aldizkariko zuzendaria, peio Jorajuria.
Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (Arantzazun sinatu zuten, baina 

gaur berriro sinatu nahi izan dute).

Iturria: Plazaberri, 2018.12.04

Euskara Batuaren Adierazpenarekiko 
atxikimendu berrien sinadurak, 
Baionako Euskal Museoan, 2018ko 
abenduaren 4an, Baiona, 1964: euskara 
batuaren zedarria erakusketaren 
inaugurazioan. Argazkian, Peio Jorajuria 
ageri da sinatzen, Herria astekariaren 
izenean.

Itxaro Borda idazlea, Baiona: 1964: 
euskara batuaren zedarria erakusketaren 
inaugurazioan, Baionako Euskal 
Museoan, 2018ko abenduaren 4an.
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Pedro Sánchez Espainiako Gobernuko 
presidentea, Bilbon, Euskaltzaindiari 
egindako bisitan, 2019ko martxoaren 
6an.

Hizkuntza gutxiagotuen hiztunen 
eskubideak defendatzeko itunaren 
aurkezpena, 2019ko urtarrilaren 19an.

■ arO Berria (2005-2019) 
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mendeurrena eta adierazpena ■

Hizkuntza gutxiagotuak jagon, euskaraz 
bizi jardunaldi akademikoa, 2019ko 
urtarrilean, Iruñeko Baluarte batzar 
jauregian.

Lourdes Oñederra, Eta ahoskera zer? jardunaldi akademikoan,
2019ko otsailean, Gasteizko Artium museoan.
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■ arO Berria (2005-2019) 

Aniztasuna: hizkeren berba-mintzoak 
jardunaldi akademikoa, 2019ko 
martxoan, Bilboko Euskal Museoan.

Garazi Arrula Ruiz, Aritz Galarraga eta 
Mikel Aierbe, Idazkien eta hizkuntzen 
arteko itzulpena: eskuizkribuak, 
inprimakiak, literatura artxiboak 
jardunaldi akademikoan, 2019ko 
maiatzean, Euskaltzaindiaren Bilboko 
egoitza nagusian.
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mendeurrena eta adierazpena ■

Euskaltzaindiak 2019an, 
mendeurrenaren ospakizunen barruan, 
antolatutako antzerki eta dantza 
emanaldietako batzuk

Onomastika-ondarea babestu eta gizarteratu: han-hemengo esperientziak jardunaldi akademikoa, 2019ko ekainean, Gasteizko Europa jauregian.

Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa. Aurkezpen jardunaldia jardunaldi akademikoa, 2019ko uztailean, Bilboko egoitza nagusian.

Euskaltzaindiak 2019an, 
mendeurrenaren ospakizunen barruan, 
antolatutako antzerki eta dantza 
emanaldietako batzuk
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■ arO Berria (2005-2019) 

Andres Urrutia, Nekane Arzallus, 
Garbiñe Mendizabal eta Pello Salaburu, 
Gramatika XXI. mendean jardunaldi 
akademikoan, 2019ko uztailean, 
Donostiako Luis Villasante Euskararen 
Ikergunean.

Abesbatza emanaldia Arantzazuko 
basilikan, Mende Berria Kantuz 
kontzertu zikloaren barruan.
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Mendeurrena eta adierazpena ■

Aukeran dantza konpainiaren Biz hitza. 
Euskara batuaren historia dantzatua 
ikuskizuna.

Bernardo Atxaga eta Jose Kruz 
Gurrutxagaren Hitzaldia euskal 
literatura zaharrari buruz Martuteneko 
kartzelan irakurraldi dramatizatua.

Tartean Teatro konpainiaren Ghero 
antzerki lana, Guillermo Casas 
argazkilariaren lan batean.
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Batzordeak, egitasmoak, lantaldeak… denak bidean 
aurrera

—Besterik ez gaurkoz —esan die ikastaroko entzuleei Miren Etxeparek, 
Euskaltzaindiaren egoitza nagusiko ekitaldi aretoan—. Honekin amaitu-
tzat emango dugu Euskaltzaindiaren historiaren kontaketa eta bihar saio 
berezi bat izango dugu, ikastaroa amaitzeko. Bihar arte.

Miren Etxepare bere paperak jasotzen hasi da, eta ikasleak aretotik 
kanpora irteten, trajez eta gorbataz jantzitako planta oneko gizon bibo-
teduna izan ezik, hura Miren Etxeparerengana hurreratu baita.

—Barkatu, Miren, zurekin hitz egin nahi dut berriro… —esan dio, 
uzkur eta apal, erreguka.

Miren Etxepare bere gauzak jaso eta hartuta, aretotik irteten hasi 
da, bekozkoz, bibotedunari begiratu ere egin gabe.

—Ezin dut, presaka nabil —esan dio, zakar.

—Nik… esan nahi dizut… aurrekoan esan nizuna…

Miren Etxepare aretotik irten da, atzera begiratu gabe.

—Bihar arte! Adio!

—… egia dela, egia huts-hutsa… —esan du, aretoan bakarrik ordu-
rako, trajez eta gorbataz jantzitako planta oneko gizon bibotedunak, 
masail batean malko bat irristatzen zaiola—. Maite zaitut!

* * *

■ arO Berria (2005-2019) 

EHHA Euskararen Herri Hizkeren 
Atlasaren barruko irudi bat.

Maketa onena**.indd   182 29/8/19   12:54:50



183

Biharamunean, ikastaroko azken egunean, Miren Etxepare ikastaroko 
entzule guztien aurrean hitz egiteko prest dago, baina bat falta da: trajez 
eta gorbataz jantzitako planta oneko gizon biboteduna.

Entzuleak agurtu eta hizketan hasi aurretik, gutun bat ikusi du koa-
dernoa uzteko erabili ohi duen mahaiaren gainean. Bere izena du idatzia 
kanpoaldean gutunazalak: “Miren Etxeparerentzat”. Igorlearen izenik ez 
da ageri, ordea. Eskola bukatu arte ez irekitzea erabaki du Miren Etxepa-
rek, kontzentrazioa ez galtzeko.

—Gaur dugu ikastaroko azken saioa —azaldu die entzuleei—. Amaitu 
aurretik, gogoratu nahi dizuet, batzordeetan, egitasmoetan eta lantaldee-

Batzordeak, egitasmoak, lantaldeak… denak bidean aurrera ■

Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta 
adibideak kontsultagai Euskaltzaindiaren 
webgunean.

Euskal Onomastikaren Datutegia 
Euskaltzaindiaren webgunean.
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tan antolatuta, zeregin eta proiektu ugaritan ari dela lanean gaur egun 
Euskaltzaindia. Euskararen Herri Hizkeren Atlasa, Euskararen Gramati-
ka-proposamena, Euskararen Historia Soziala, Euskal Hiztegi Historiko- 
Etimologikoa, Euskal Onomastikaren Datutegia, Euskal Literaturaren 
Antologia, Euskara Batuaren Eskuliburua, ahoskerari buruzko ikerketak, 
euskalkiez arduratzen den lantaldearen lanak, Sustapen Batzordearenak, 
Azkue Bibliotekako artxibo-lanak eta digitalizazioak…

»Ez ahaztu horien guztien berri, zabal eta eroso, aurkituko duzuela 
Euskaltzaindiaren webgunean (www.euskaltzaindia.eus).

Ikastaroko azken eguna webguneak eskaintzen dituen baliabideak 
ezagutzen eta erabiltzen eman dute: historiako zein gaur egungo euskal-
tzainen zerrendak errepasatu, arauak kontsultatu, argazki zaharrak zein 
berriak ikusi eta komentatu, on-line irakurgai dauden liburuak gainbegi-

■ arO Berria (2005-2019) 

Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa 
(EHHE-200). Paperezko edizioaren 
azala.
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ratu… Miren Etxepareren ikasleei labur geratu zaie ordua, baina badakit 
non ase dezaketen geratu zaien jakin-mina.

* * *

Ikastorduaren amaieran, Miren Etxeparek entzuleei esker ona agertu eta 
adio esan die.

Denek alde egin dutenean, mahai gainean zeukan gutuna ireki eta 
irakurri du:

«Ezinezkoa izan da gure amodio planetartekoa, Miren. Baina beti 
geratuko zaigu —tira, beti geratuko zait niri eta niri bakarrik, helas!— 
Bilbo; eta Donostia, Baiona, Arantzazu, Ermua, Bergara, Gasteiz, Iruñea, 
Ajangiz, Zalla, Argomaiz, Donibane Garazi, Castejón, Argantzon, Ligi- 
Atherei, Jauntsarats, Ezpeleta, Etxalar, Maule... Euskal Herri osoa, eta 
euskara, jakina, zuen hizkuntza ederra.

»Zuk sinetsi ere egingo ez zenituzkeen gauzak ikusi ditut: eraso- 
ontziak sutan Oriondik harago, C izpiak Tannhäuserko Atetik hurbil 
iluntasunean distira egiten… Une horiek guztiak galdu egingo dira den-
boran, malkoak euritan bezala.

 »Hiltzeko tenore dut, eta orain niretzat bezala izanen da zuretzat ere 
bihar ez bada etzi, badakizu zuk ere hainbeste. Ez, ordea, euskararentzat. 
Gu hilen gara, gure arima galduko da, gure askaziak galduko dira, baina 
euskarak... euskarak iraunen du zutik.

»Lurreus-E19, Euskarari Buruzko Ikerketako Agentea.

Batzordeak, egitasmoak, lantaldeak… denak bidean aurrera ■
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Sagarna Izagirre, Andoni
Donostia
Jaio: 1947.07.11
Euskaltzain oso: 2006.12.22

Arkotxa Mortalena, Aurelia
Baigorri
Jaio: 1953.10.03
Euskaltzain oso: 2007.03.30

Irazu Garmendia, Jose 
Bernardo Atxaga
Asteasu
Jaio: 1951.07.27
Euskaltzain oso: 2006.03.31

Zalbide Elustondo, Mikel 
Donostia
Jaio: 1951.05.09
Euskaltzain oso: 2006.04.27

Aro HoNETAN EUSKALTZAIN oSo 
IZENDATUTAKoAK

aro honetan euskaltzain oso edo emeritu izendatutakoak ■

Toledo Lezeta, Ana Maria
Antzuola
Jaio: 1954.04.03
Euskaltzain oso: 2005.10.21

Salaberri Zaratiegi, Patxi
Uxue
Jaio: 1959.04.24
Euskaltzain oso: 2005.12.16
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Oñederra Olaizola, Lourdes
Donostia
Jaio: 1958.06.09
Euskaltzain oso: 2007.11.30

Uribarren Leturiaga, Patxi
Aramaio
Jaio: 1942.10.31
Euskaltzain oso: 2008.09.26
Euskaltzain emeritu: 2017.11.24

Torrealdai Nabea, Joan Mari
Forua
Jaio: 1942.11.24
Euskaltzain oso: 2007.11.30
Euskaltzain emeritu: 2017.11.24

Bidegain Castet, Xarles
Baiona
Jaio: 1947.06.30
Euskaltzain oso: 2009.03.26

González de Viñaspre Gonzalo, 
Roberto
Bilbo
Jaio: 1961.05.13
Euskaltzain oso: 2018.02.23

Urkia, Miriam
Aretxabaleta
Jaio: 1965.03.31
Euskaltzain oso: 2018.02.23

Coyos, Jean-Baptiste Battittu
Maule
Jaio: 1952.10.15
Euskaltzain oso: 2010.11.26

Kaltzakorta, Jabier
Markina-Xemein
Jaio: 1961.03.22
Euskaltzain oso: 2013.07.19

■ ARO BERRIA (2005-2019) 

Aleman Astiz, Sagrario
Etxaleku
Jaio: 1952.03.05
Euskaltzain oso: 2007.06.01

Lakarra Andrinua, Joseba
Arratzu
Jaio: 1962.01.01
Euskaltzain oso: 2007.06.01



ErANSKINAK
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Euskaltzaindiaren historia. Kronologia

1897-11-21: Resurreccion Maria Azkuek Euskararen Akademia baterako 
oinarriak idatzi zituen Euskalduna aldizkarian .

1901-09-16: Euskararen ortografia batzeko kongresua egin zen Hendaian, 
arrakasta handirik lortu gabe .

1902-09-11: Hendaiakoari segida emanez, euskararen ortografia batzeko 
kongresua egin zen Hondarribian, arrakasta handirik lortu gabe hori 
ere .

1917-05-04: Ramon de la Sota Aburto Bizkaiko ahaldun nagusi hautatu 
berriak euskara ikertzen eta zabaltzen zutenen aldeko hitzak egin 
zituen bere programa aurkeztean .

1917-09-11: Luis Eleizalde, Arturo Campion eta Resurreccion Maria Az-
kue bildu ziren ch, tŝ eta tx grafien arteko aukera egiteko, eta tŝ hau-
tatu zuten .

1918-01-12: Euskararen Akademia sortzeko proposamena aurkeztu zuten 
hiru diputatu jeltzalek Bizkaiko Diputazioan: Felix Landaburuk eta 
Cosme Elgezabalek, euskaraz; eta Ramon Maria Rotaetxek, gaztela-
niaz .

1918-01-25: Landaburu, Elgezabal eta Rotaetxeren proposamena ainzat 
hartu zuen Bizkaiko Aldundiak .

1918-02-15: Landaburu, Elgezabal eta Rotaetxeren proposamena onartu 
zen Bizkaiko Aldundian .

1918-09-05: Eusko Ikaskuntzaren sorrerako kongresuaren barruan (iraila-
ren 1etik 8ra arte egin zen, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa-
ko aldundiek babestuta), Euskararen Akademia sortzeko prozesua 
abian jartzea erabaki zen, lau pertsona izendatuz zeregin horretara-
ko: Resurreccion Maria Azkue, Arturo Campion, Luis Eleizalde eta 
Julio Urkixo . Urtebete geroago, Euskaltzaindia sortuko zen bi atal 
nagusitan banatuta: Iker eta Jagon .

1918-10-17: Euskaltzaindia izango zenaren araudiaren lehen zirriborroa, 
Erraimun Olabidek idatzia, onartu zuten akademiaren bultzatzai-
leek .

euskaltzaindiaren historia. kronologia ■
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1918-10-24: Egunkarietan argitaratu zen aurreproiektua, eta zuzenketeta-
rako epea ireki zen 1918ko azaroaren erdialdera arte .

1918-11-17: Bilbon bilera egin ondoren, araudia onartu zuten, aldaketa 
batzuekin, eta aldundiei bidali zieten .

1919-03-03: Eusko Ikaskuntzak erabaki zuen araudi proposamen hori lau 
aldundietara aurkeztu zuten, onar zezaten .

1919-04-11: Gipuzkoako Aldundiak araudia onartu zuen .

1919-05-05: Bizkaiko Aldundiak araudia onartu zuen .

1919-09-02: Arabako Aldundiak araudia onartu zuen .

1919-09-03: Nafarroako Aldundiak araudia onartu zuen .

1919-09-21: Sortzear zegoen akademiaren batzarra egin zen Donostian, 
Gipuzkoako Aldundiaren Jauregian, eta kide guztiak izendatu zituz-
ten .

1919-09-28: Jean-Blaise Ademak gutun baten bidez adierazi zuen ez zuela 
izendapena onartzen . Gainerako guztiek onartu zuten .

1919-10-07: Euskaltzaindiaren lehen osoko bilkura egin zen Donostian, 
Gipuzkoako Aldundiaren Jauregian . Akademikoek Resurreccion 
Maria Azkue hautatu zuten buru, Jose Agerre diruzain, Julio Urkixo 
liburuzain eta Luis Eleizalde idazkari . Egoitza nagusia Bilbon finka-
tzea erabaki zen .

1919-10-19: Resurreccion Maria Azkuek, Erraimun Olabidek eta Luis 
Eleizaldek barne-araudia idazteko osatutako batzordea bildu zen, 
Bilbon .

1919-10-26: Euskaltzaindiaren lehen bilera arrunta egin zen, Donostian, 
Gipuzkoako Aldundiaren Jauregian . Hiru ohorezko euskaltzain 
izendatu ziren —Hugo Schuchardt, Julien Vinson eta Christianus 
Cornelius Uhlenbeck—, eta 44 euskaltzain urgazle, kanpoko zein 
barruko . Kanpokoen artean, Edward Spencer Dodgson, Theodor 
Linschmann, Hermann Urtel eta Ramón Menéndez Pidal zeuden, 
besteak beste .

1920-01-7/8: Akademiaren euskarazko izena eta akademiako kideena eba-
tzi ziren: Euskaltzaindia eta euskaltzain; euskara hitza s letraz idaztea-
ren aldeko hautua egin zen, eta sistema ortografiko osoa erabaki zen . 
Horrez gain, “Ekin eta Yarrai” hartu zuen Euskaltzaindiak lelotzat 
eta haritz gurutzeduna ikurtzat .

1920-04-27: Pierre Broussain hil zen, Resurreccion Maria Azkueren la-
guntzaile garrantzitsuenetako bat Euskaltzaindia sortzeko lanetan .

1920-12-29: Euskararen batasunaren gaia jorratu zuen monografikoki 
Euskaltzaindiak, oinarri nagusien artean Arturo Campionen eta Pie-
rre Broussainen “Informe a la Academia de la Lengua Vasca sobre 
unificación del euskera” hartuta .

■ eraNSkiNak 
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1921-03-07/08: Lehen aldiz egin zuen batzarra Euskaltzaindiak Ipar Eus-
kal Herrian . Hazparneko herriko etxean egin zuen, Pierre Broussain 
zena gogoratuz .

1921-06-27: Data hori du Resurreccion Maria Azkuek Erizkizundi Iru-
koitza zeritzon inkestaren galdetegiari idatzi zion hitzaurreak . Inkes-
ta horrek euskarazko fonetikari, morfologiari eta lexikoari buruz-
ko datu ugari bildu zuen, hurrengo urteetan, Euskal Herri osoan 
zehar .

1921-09-04/08: Lehenengo Euskalegunak antolatu zituen Euskaltzain-
diak, Durangon: hitzaldiez gain, antzerki eta dantza emanaldiak, 
pilota partidak eta ganadu azoka egin ziren, besteak beste .

1923-07-24: Luis Eleizalde hil zen, Resurreccion Maria Azkueren lagun-
tzaile garrantzitsuenetako bat Euskaltzaindia sortzeko lanetan eta 
akademiaren lehen idazkaria .

1923-08-07/09: Bigarren Euskalegunak antolatu zituen Euskaltzaindiak, 
Donezteben .

1923-09-13: Miguel Primo de Riverak estatu kolpea eman eta diktadura 
ezarri zuen Espainian . Diktadura horretan, murrizketa handia izan 
zuten Euskaltzaindiaren diru-laguntzak eta ekimenek . Espainiako 
II . Errepublikaren garaian ere —1931ko apiriletik 36ko gerrara bi-
tarte— ez zuen Euskaltzaindiak egoera asko hobetzerik lortu .

1923-09-16: Miguel Primo de Riverak estatu kolpea eman eta hiru egune-
ra, egoeraren larritasunaz jabetuta, Resurreccion Maria Azkuek eta 
Nazario Oleagak gutun bat igorri zioten Bizkaiko gobernadore zibi-
lari —ez Euskaltzaindiaren izenean, baina akademian zuten kargua 
adierazita—, beren buruak eskainiz euskarazko liburuen zentsore 
izateko .

1923-11-29: Egoerak hartara behartuta, zentsore lana egin zuen Resu-
 rreccion Maria Azkue euskaltzainburuak Espainiako Armadarentzat, 
jakinik horrek euskal liburu gutxi batzuk baztertuz gehientsuenak 
salbatzen lagunduko zuela .

1927-03-10: Espainiako Errege Akademiako (RAE Real Academia Españo-
la) kide izendatu zituzten Resurreccion Maria Azkue euskaltzainbu-
rua eta Julio Urkixo euskaltzain oso eta Euskaltzaindiko liburuzaina, 
“sección vascongada” zeritzonaren ordezkari gisa .

1928-01-26: Euskaltzaindiak erabaki zuen hitz berriak sortzea eta bultza-
tzea idazleen eta herriaren zeregina izango zela, ez Euskaltzaindiare-
na berarena .

1928-12-30: Resurreccion Maria Azkue euskaltzainburuak sarrera hitzal-
dia irakurri zuen Espainiako Errege Akademiako (RAE Real Acade-
mia Española) kide gisa .

euskaltzaindiaren historia. kronologia ■
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1929-11-24: Julio Urkixo euskaltzain oso eta Euskaltzaindiko liburuzai-
nak sarrera hitzaldia irakurri zuen Espainiako Errege Akademiako 
(RAE Real Academia Española) kide gisa .

1932-10-27/28: Resurreccion Maria Azkueren ekimenez, Euskaltzaindiak 
euskal izendegia aztertzea erabaki zuen . Sabino Arana Goiriren ja-
rraitzaileen aurkako erreakzio gogorrak eragin zituen erabaki horrek, 
Estepan Urkiaga Lauaxeta-rena eta Bizkai Buru Batzarrarena bes-
teak beste, haien ustez Arana Goiriren izendegia errespetatu behar 
zelako .

1932-11-09: Nikolas Ormaetxea Orixe-k Euzkadi egunkarian argitaratuta-
ko ohar baten bidez, Euskaltzaindiak adierazi zuen uko egiten ziola 
izendegia ofizialki aztertzeari .

1932-11-17: Nikolas Ormaetxea Orixe-k, Euskaltzaindia egiten ari zen 
hiztegiaren lanen arduradun gisa, “Iztegiaren aurreitz edo prologoa” 
irakurri zuen . Ezin izan zuten amaitu 36ko gerra hasi baino lehen .

1936-07-03: Jose Antonio Agirre Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Eus-
kaltzaindiari laguntza emateko asmo sendoa agertu zion Resu rreccion 
Maria Azkueri, 36ko gerra hasi baino egun batzuk lehenagoko dataz 
sinatutako gutunean .

1936-07-18: 36ko gerra hasi zen . Euskaltzain asko erbesteratu egin ziren 
eta akademiaren asmo eta lan guztiak bertan behera geratu ziren .

1937-12-06: Resurreccion Maria Azkue Espainiako Institutuaren sorrera 
ekitaldian izan zen, Salamancan .

1941-04-14: Data horretan sinatutako gutun batean, Resurreccion Maria 
Azkuek adierazi zion Policarpo Iraizotzi Euskaltzaindia berriro abian 
jarriko zela, hilaren amaieran egindako batzar batean, Francoren 
diktadurapeko Bizkaiko Aldundiaren baimenarekin .

1941-04-28: 36ko gerraren osteko lehen batzarra egin zuen Euskaltzain-
diak .

1942-10-29: Federiko Krutwig euskaltzain urgazle izendatu zuten, histo-
riako gazteena, 21 urterekin .

1947-11-29: Federiko Krutwig euskaltzain oso izendatu zuten, historiako 
gazteena, 26 urterekin .

1949-06-25: 36ko gerraren osteko jendaurreko lehen ekitaldi solemnea 
egin zuen Euskaltzaindiak, Juan Miguel Seminario de Rojas euskal-
tzain oso izendatu zutenean .

1949-09-01: Aurretik Resurreccion Maria Azkuerekin, Aingeru Irigarai, 
Julio Urkixo eta Nazario Oleagarekin kontsulta egin ondoren, data 
horretan sinatutako gutun batean aurkeztu zuen Federiko Krutwi-
gek, historiako euskaltzain osorik gazteenak, Euskaltzaindia berri-
tzeko proposamena, zazpi puntuk eta eranskin batek osatua . Ga-
rrantzitsuenetako batzuk onartu egin ziren .
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1949-11-25: 36ko gerraren ostean lehen aldiz izan zen Ipar Euskal Herriko 
ordezkaririk Euskaltzaindiaren batzar batean, zehazki Piarres Lafitte, 
Jean Elizalde eta Louis Dassance . Hala ere, ez ziren normaltasunez 
parte hartzen hasi 1959ra arte .

1950-10-30: Julio Urkixo hil zen, Euskaltzaindiaren sortzaileetako bat . 
Haren heriotzaren ondoren, Krutwigek hala proposatuta, akademia-
ren batzarrak euskaraz egiten hasi ziren .

1951-11-09: Resurreccion Maria Azkue hil zen, Euskaltzaindiaren bultza-
tzaile nagusia sorreran eta lehen euskaltzainburua .

1952-05-23: Luis Villasante euskaltzain osoaren sarrera hitzaldiari eman-
dako erantzunean, Federiko Krutwigek gogor kritikatu zuen Eliza 
Katolikoa, Bilbo eta Donostiako gotzaindegiak bereziki, euskara 
baztertzeagatik beren jardunean . Adierazpen horien ondorioz, er-
besteratu egin behar izan zuen .

1952-11-03: Inazio Maria Etxaide izendatu zuten euskaltzainburu . Hala 
ere, 1953ko apirilaren 24ra arte ez zuen sinatu euskaltzainburu gisa, 
euskaltzainburuorde gisa baizik, eta geroago ere, 1955eko otsailaren 
25ean, berriro euskaltzainburu gisa sinatu zuen; azkenik, 1957ko 
ekainaren 28tik aurrera, hil arte, euskaltzainburu gisa sinatu zuen .

1953-04-24: Antonio Maria Labaienek Euskera agerkaria, Euskaltzaindia-
ren buletina, berriro ere abian jartzen ahalegintzea proposatu zuen .

1954-08-27: Euskaltzaindiaren araudiaren berriztapena onartu zen .

1954-12-03: 36ko gerrak eta gerraosteak eragindako etenaldiaren ostean, 
Euskera agerkaria argitaratzeko baimena berreskuratzen du Euskal-
tzaindiak . Aurretik, 1953an, zenbaki bat kaleratu zuen, baina aldiz-
kariaren 1920-1937 aldiko artikuluen aurkibidea besterik eskaini 
gabe .

1956-06-10: 36ko gerra osteko lehen ekitaldi publikoa antolatu zuen Eus-
kaltzaindiak, ekitaldi artistiko-kulturala Bilboko Arriaga antzokian . 
Urte bereko abenduan eta hurrengo urteetan beste hainbat antolatu 
ziren, arrakasta handiz gehienak .

1956-07-27: Concha Goiri eta Angeles Egidazu Bilboko laguntzaileen 
izenean, euskararen aldeko ekintzak Euskaltzaindiaren zuzendari-
tzapean izan zitezela eskatu zen, bereziki irakaskuntzakoak eta haur 
hezkuntzakoak .

1956-09-14/16: Euskaltzaleen Biltzarra egin zen Arantzazun, Euskaltzain-
diak antolatuta . Hizlarien artean, Luis Villasante, Damaso Intza, 
Piarres Lafitte, Nazario Oleaga eta Koldo Mitxelena izan ziren . Ba-
tzarkide asko bildu zen .

1956-09-28: Arantzazun egindako biltzarraren ondorio gisa, euskara bul-
tzatzeko kultur taldeekin batera zabaltzeko gutuna onartu zen .
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1956-12-30/1957-01-06: Resurreccion Maria Azkueren omenezko jaialdi 
artistiko-kulturala antolatu zuen Euskaltzaindiak Bilboko Coliseo 
Albia antzokian .

1957-06-28: Inazio Maria Etxaidek izendapen formala jaso zuen euskal-
tzainburu gisa .

1958-08-24: Balendin Enbeitak irabazi zuen Euskaltzaindiak antolatutako 
aurreneko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finala .

1959-04-02: “Euskaltzaindiaren Agiria euskal itzei buruz” argitaratu zen . 
Agiri horretan, akademiak “eskubide osoz” erabilgarritzat jo zituen 
“erdaratikakoak” diren hitz asko . Aurkako erreakzio asko sortu zi-
tuen agiriak .

1959-06-25: Joan XXIII .a aita santuari Erraimun Olabideren Itun Zâr eta 
Berria (1958) itzulpenaren ale bat bidali zion, opari gisa, Euskal-
tzaindiak Vatikanora .

1959-11-08: Manuel Olaizola Uztapide-k irabazi zuen Euskaltzaindiak an-
tolatutako aurreneko Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala .

1960-03-26: Joan XXIII .a aita santuaren bedeinkapena jaso zuen Euskal-
tzaindiak, aurreko urtean eskatua, Paulo Gurpide Bilboko apezpi-
kuaren bitartez helarazitako gutun batean .

1960-12-10: Inazio Eizmendi Basarri-k irabazi zuen Euskaltzaindiak anto-
latutako aurreneko Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala .

1962-11-14: Inazio Maria Etxaide euskaltzainburua hil zen . Geroago, Jose 
Maria Lojendiok hartuko zuen kargua haren ordez .

1962-12-30: Manuel Olaizola Uztapide-k irabazi zuen Euskaltzaindiak an-
tolatutako bigarren Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala .

1963-04-05: Jose Maria Lojendio Irure aukeratu zuten euskaltzainburu .

1963-12-27: Euskaltzainburu kargua utzi zuen Jose Maria Lojendiok, aka-
demiarekin kolaboratzeari utzi gabe . Euskaltzainburu berria izen-
datu bitarte, aldian aldiko euskaltzainik zaharrenak izenpetu zituen 
bilerako aktak, jarduneko buru gisa .

1964-08-29/30: Euskal Idazkaritzaren Hizkuntza Sailak Baionako Herri-
ko Etxean egindako biltzarrean, 40 euskaltzale bildu ziren Piarres 
Lafitte eta Piarres Larzabal euskaltzainen zuzendaritzapean, Txillar-
degi, Gabriel Aresti, Joseba Intxausti, Rikardo Arregi eta Jean Hari-
txelhar horien artean zirela . Euskara batzen hasteko erabaki batzuk 
hartu zituzten —Baiona’ko Biltzarraren Erabakiak—, eta “euskaltza-
le guztiei” horiek “betetzen hasteko” eskatu zieten .

1965-03-31: Gabriel Aresti poetak Euskaltzaindiaren buruzagitzari buruz-
ko proposamenak egin zizkion Euskaltzaindiari gutun baten bidez .

1965-01-01: Manuel Olaizola Uztapide-k irabazi zuen Euskaltzaindiak an-
tolatutako hirugarren Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala .
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1966-12-30: Manuel Lekuona aukeratu zuten euskaltzainburu .

1967-06-11: Manuel Olaizola Uztapide-k irabazi zuen Euskaltzaindiak an-
tolatutako laugarren Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala .

1968-01-26: Urte hasierako bileran, Gabriel Arestik proposatu zuen eus-
kararen batasuna izatea gai nagusia Euskaltzaindiak udazkenean egin 
behar zuen biltzar nagusian .

1968-06-28/30: Gerediaga elkarteak deituta, Arantzazuko Biltzarra bide-
ratzen hasteko jardunaldiak egin ziren Ermuan . Idazleek batasuna 
gauzatzeko eskatu zioten Euskaltzaindiari .

1968-10-05: Arantzazuko Biltzarra amaitu zen, “Literatura euskeraren ba-
tasunari buruz Euskaltzaindiaren agiria” argitaratuta . Batasunaren 
aldeko hautu garbia egin zuen Euskaltzaindiak .

1970-01-30: Manuel Lekuona euskaltzainburuak Arantzazun onartutako 
irizpideak berrikustea proposatu zuen .

1970-07-29: Luis Villasante aukeratu zuten euskaltzainburu .

1976-02-26: Errege dekretu batek ofizialtasuna aitortu zion Euskaltzain-
diari Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan zein Nafa-
rroako Foru Erkidegoan . Errege akademia izendapena eskuratu zuen 
horrekin batera .

1978-03-06: Eusko Kontseilu Nagusiak, Eusko Jaurlaritza izango zenaren 
aurrekari izan zen erakundeak, “Euskal Herri mailan organo ofizial-
tzat” hartu zuen Euskaltzaindia, “euskara landu, zehaztu eta batzeko 
arazoetarako” .

1978-06-17: Euskaltzaindiak sustatutako Bai Euskarari kanpainaren 
amaierako ekitaldia egin zen Bilboko San Mames futbol zelai jendez 
betean, arrakasta handiz .

1978-09-08: “Bergarako adierazpena” argitaratu zuen Euskaltzaindiak, 
Bergarako Biltzarrean . Agiri horretan batasunaren bidean egindakoa 
berrikusi eta aurrera jarraitzeko asmoa berretsi zuen akademiak .

1979-12-18: Euskal Autonomia Erkidegorako onartutako Autonomia Es-
tatutuan aitortu zen, euskarari zegozkionetan, Euskaltzaindia izango 
zela erakunde aholku-emaile .

1979-12-28: Jose Maria Lojendio euskaltzainburu ohia hil zen .

1980-01-06: Xabier Amurizak irabazi zuen Euskaltzaindiak antolatutako 
bosgarren Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala .

1980-03-28: Juan San Martin Euskaltzaindiko Jagon sailburuaren eskariz, 
Xabier Mendiguren Bereziartuk Itzultzaile Eskolaren aurreproiektua 
aurkeztu zuen . Urte berean zabaldu zen eskola .

1980-08-25/29: Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak antolatu zituen 
Euskaltzaindiak, Gernikan eta Leioan, mundu osoko hizkuntzala-
riak bilduta .
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1982-08-10: Nafarroako Foru Hobekuntza Legean euskararen ofizialtasu-
na onartu zen, Euskaltzaindia aipatu gabe .

1982-11-24: Eusko Legebiltzarrak Euskararen Erabilera Normalizatzeko 
10/1982 Oinarrizko Legea onartu zuen, Euskararen Legea deritzona .

1982-12-19: Xabier Amurizak irabazi zuen Euskaltzaindiak antolatutako 
seigarren eta azkeneko Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala .

1983-05-31: Bertsolari eta bertsozaleekin akordio batera ezin iritsita, Eus-
kaltzaindiak erabaki zuen Bertsolari Txapelketa Nagusia antolatzeari 
uztea .

1986-12-15: Data hori duen foru-legean Euskaltzaindia izendatu zen, Na-
farroan, euskarari buruzko aholku-emaile ofizial .

1987-07-30: Manuel Lekuona euskaltzainburu ohia hil zen .
1987-08-18: Ipar Euskal Herriko Euskaltzaindia 1901eko legearen arabe-

rako elkarte gisa deklaratua izan zen .
1987-10-11: Koldo Mitxelena euskaltzain osoa hil zen, euskara batuaren 

sorreraren bultzatzaile nagusietako bat eta Orotariko Euskal Hizte-
giaren lehen zuzendaria .

1987-12-17: Orotariko Euskal Hiztegiaren lehen liburukia aurkeztu zen .
1988-12-30: Luis Villasantek euskaltzainburu izateari utzi zion, osasun 

arazoengatik, eta Jean Haritxelhar izendatu zuten euskaltzainburu, 
aurreko 22 urteetan euskaltzainburuorde izan eta gero .

1989-10-07: Hego Euskal Herriko bost erakunde nagusiek —Eusko Jaur-
laritzak, Nafarroako Gobernuak eta Araba, Gipuzkoa, Bizkaiko al-
dundiek— Euskaltzaindiarekin hitzarmena sinatu zuten, akademiak 
urtero erakunde horiek emandako laguntza jaso zezan .

1991-04-26: Bilboko Plaza Barriko egoitza bereganatu zuen Euskaltzain-
diak .

1991-10-21: Bilboko Plaza Barriko egoitzaren inaugurazio ofiziala egin 
zuen Euskaltzaindiak . Jose Antonio Ardanza eta Juan Cruz Alli 
EAEko eta Nafarroako lehendakariak batu zituen ekitaldiak .

1992-04-24: Miren Azkarate izendatu zuten euskaltzain oso . Izendapen 
hori jaso zuen lehen emakumea zen .

1992-11-27: Miren Azkarate euskaltzain osoak sarrera hitzaldia egin zuen 
Bilbon .

1993-10-02: Sorreraren 75 . urteurrena eta Arantzazuko Biltzarraren 25 . 
urteurrena ospatzeko ekitaldi nagusiak aurkeztu zituen Euskaltzain-
diak Arantzazun .

1993-10-26: Jean Haritxelhar euskaltzainburuak euskara batuaren historia 
kontatu zuen Parisen, Sorbonne Unibertsitateko Liard aretoan .

1994-02-24/26: I . Jagon Jardunaldiak egin ziren, Euskaltzaindiaren Bil-
boko egoitzan, sorreraren 75 . urteurreneko ospakizunen barruan . 
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Galizia, Katalunia eta Espainiako hizkuntza akademien ordezkari 
nagusiak izan ziren, besteak beste, parte-hartzaileen artean .

1994-07-01: Euskaltzaindiak euskararen ofizialtasuna eskatu zion Fran-
tziako Gobernuari, Miarritzen egin ziren Exonomastika jardunal-
dietan .

1994-09-21: Sorreraren 75 . urteurrena eta Arantzazuko Biltzarraren 25 . 
urteurrenaren ospakizuna egin zen Donostian, Eusko Jaurlaritzako, 
Nafarroako Gobernuko eta EAEko hiru aldundietako ordezkarien 
parte-hartzearekin .

1994-10-03/07: Sorreraren 75 . urteurrena eta Arantzazuko Biltzarraren 
25 . urteurrena ospatu ziren, Leioan, Euskaltzaindiaren XIII . Biltza-
rrean .

1995-02-20: Frantziako Barne Ministerioak Euskaltzaindiaren estatutuak 
onartu zituen eta akademiari “onura publikoko elkarte” izaera onar-
tu zion .

1997-11-28: Euskaltzaindiak Urrezko Domina eman zion Federiko 
Krutwigi euskaltzain oso izendatu zutenetik 50 urte bete zirela go-
goratuz .

1998-11-15: Federiko Krutwig hil zen, euskaltzain oso izendatu zutenetik 
ia 51 urte betetzera iritsita .

2000-01-01 (*): Webgunea sareratu zuen Euskaltzaindiak .

2000-03-31: Hiztegi Batuaren 1 . itzuliko hitz-zerrenda onartu zuten eus-
kaltzainek . Hilabete batzuk geroago argitaratu zen Hiztegi Batua .

2000-12-02: Luis Villasante euskaltzainburu ohia hil zen .

2001-01-19: Euskaltzaindiak Nafarroako Gobernuak onartutako Euska-
raren Dekretua gaitzetsi zuen eta euskararentzat “errespetua” eskatu 
zion Miguel Sanz Nafarroako lehendakariari .

2001-03-21: Jagonet zerbitzua jarri zen abian, Euskaltzaindiaren kontsulta 
eta aholkularitza zerbitzua .

2004-12-17: Andres Urrutia izendatu zuten euskaltzainburu .

2005-01-27: Kargu aldaketa ekitaldia egin zen Bilbon, eta Jean Hari-
txelharrek aginte makila eman zion Andres Urrutia euskaltzainburu 
berriari .

2005-05-27/28: Beste erabaki batzuen artean, 75 urtetik gorako euskal-
tzainentzat euskaltzain emerituaren kategoria sortzea onartu zen Ar-
gomaizen egindako barne jardunaldietan . Horrek euskaltzain gehia-
go izatea eta euskaltzain berritzea erraztu zuen . Egitasmoen bidezko 
lana indartzea ere erabaki zen . 

2005-11-17: Orotariko Euskal Hiztegiaren hamaseigarren eta azken libu-
rukia aurkeztu zen . Guztira, 14 .028 orrialde eta 25 .987 sarrera zituz-
ten hamasei liburukiak batuta .
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2006-04-01 (*): Plazaberri albistegi digitala jarri zuen abian Euskaltzain-
diak bere webgunean .

2006-07-20: Emeritu egoerara igaro ziren 75 urte beteak zituzten sei eus-
kaltzain oso: Xabier Dihartze Iratzeder, Piarres Xarriton, Jean Hari-
txelhar, Emile Larre, Antonio Zabala eta Jose Antonio Arana Mar-
tija .

2007-04-19/20: Bi urte lehenago Argomaizko barne jardunaldietan har-
tutako erabakiak eta norabidea berretsi ziren Etxalarko barne jardu-
naldietan, eta urgazleei esku-hartzeko aukera handiagoa ematea ere 
erabaki zen .

2007-11-23: Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legeak 25 urte bete 
zituela eta, urte horietan guztietan hainbat arlotan zer gertatu den 
aztertu zuen Euskaltzaindiak, xi  . Jagon Jardunaldietan .

2008-01-24: Lankidetza hitzarmena sinatu zuten Ipar Euskal Herriko EEP 
Euskararen Erakunde Publikoak eta Euskaltzaindiak .

2008-07-21: Frantziako Kongresuak errepublikako hizkuntza gutxituak, 
euskara horien artean, ondare gisa onartzea erabaki zuen . Andres 
Urrutia euskaltzainburuak “ondorio praktikoak” eskatu zituen .

2008-10-06/10: Euskaltzaindiak sorreraren 90 . urteurrena ospatu zuen 
Iruñean, xvi  . Nazioarteko Biltzarra egitearekin batera .

2008-12-12: Príncipe de Viana aldizkariaren euskarazko gehigarrien digita-
lizazioa amaituta aurkeztu zuen Euskaltzaindiak .

2009-03-02: Euskaltzaindiak adierazpen bat kaleratu zuen, Ipar Euskal 
Herrian ere D Mailako Hizkuntza Gaitasun Agiria titulua emateari 
utzi zionean .

2009-04-24: Euskaltzaindiak bere sorreraren 90 . urteurrena ospatu zuen 
Gasteizen .

2009-06-26: Euskaltzaindiak bere sorreraren 90 . urteurrena ospatu zuen 
Hazparnen .

2009-07-16/17: Euskaltzaindiak sorreraren 90 . urteurrena ospatu zuen 
Bilbon, Galizia, Katalunia eta Espainiako hizkuntza akademien 
hainbat ordezkarirekin batera .

2009-10-08: Euskaltzaindiak Erlea aldizkariaren lehen zenbakia kaleratu 
zuen . Bernardo Atxaga zuzendari zuela, orotara aldizkariaren 12 zen-
baki kaleratu ziren hamar urtetan .

2009-10-09: Euskaltzaindiak bere sorreraren 90 . urteurrenaren amaierako 
ekitaldi instituzionala egin zuen Donostian .

2009-10-21: Joan Mari Torrealdai eta Imanol Murua Uriaren Euskaltzain-
dia, Ekin eta Jarrai liburua aurkeztu zuen Euskaltzaindiak . Akade-
miaren lehen 90 urteen kronika kontatzen du .

■ eraNSkiNak 

Maketa onena**.indd   200 29/8/19   12:54:59



201

2009-11-04: Azkue Fundazioa sortu zen, Interneten eta teknologia berrien 
bidez euskararen erabilera sustatzeko xedez, Euskaltzaindia patrona-
tuko kide zela .

2010-03-23: Hiztegi Batu Oinarriduna eta Lexikoaren Behatokia webgu-
nean kontsultagai jarri zituen Euskaltzaindiak .

2010-04-30: Euskararen Herri Hizkeren Atlasa-ren I . eta II . liburukiak aur-
keztu zituen Euskaltzaindiak .

2010-11-24: Hiztegi Batuaren edizio berritua aurkeztu zuen Euskaltzain-
diak .

2010-12-21: Anaitasuna aldizkariaren ibilbide osoa —420 zenbaki eta 
6 .395 artikulu— sistematizatuta eta digitalizatuta aurkeztu zuen 
Euskaltzaindiak akademiaren webgunean zein Bilboko Udalaren 
webgunean kontsultagai .

2011-03-25: Euskaltzaindiaren zuzendaritza batzordeak plan estrategikoa 
eta barne-erregelak eguneratzeko proposamenak aurkeztu zituen .

2011-05-27: Euskaltzaindiaren zuzendaritza batzordeak martxoan aurkez-
tutako plan estrategikoa eta barne-erregelak eguneratzeko proposa-
menak onartu ziren .

2011-07-22: Euskaltzaindiak webgune berria aurkeztu zuen, hartan Orota-
riko Euskal Hiztegiaren bertsio berria eta Auspoa bildumako 2006ra 
arteko liburuak sartuta, besteak beste .

2011-09-22: Lankidetza hitzarmena sinatu zuten Bilbo Zaharra Euskalte-
giak eta Euskaltzaindiak . Bilbo Zaharra Forumeko ekitaldiak babes-
ten zituen lehendik ere Euskaltzaindiak .

2011-09-28: Donostiako egoitza berria estreinatu zuen Euskaltzaindiak, 
Luis Villasante Euskararen Ikergunea, Tolare baserrian . Ordezkaritza 
ez ezik, Jagonet Zerbitzua, Joanes Etxeberri egitasmoa (Euskararen 
Historia Soziala) eta Euskaltzaindiaren Hiztegigintzan lan egiten du-
ten taldeak ere hartu zituen .

2011-11-04: Espainiako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioan, Euskal-
tzaindia ikerkuntzarako entitate gisa inskribatu zen .

2011-12-02: Bernat Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae liburuaren 
argitalpen faksimilea aurkeztu zuten Eusko Legebiltzarrak eta Eus-
kaltzaindiak .

2012-01-14: Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi euskaltzain urgazlea 
hil zen, euskara batuaren bultzatzaile nagusietako bat .

2012-03-13/16: Euskarari gorazarre jardunaldiak egin ziren Madrilen, 
Euskaltzaindiak, Etxepare Euskal Institutuak eta Euskalerriaren 
Adiskideen Elkarteak antolatuta . Jardunaldi horien barruan, ekitaldi 
esanguratsua egin zen Espainiako Errege Akademiaren (RAE Real 
Academia Española) egoitzan, eta bertako akademikoek eta Euskal-
tzaindiaren zuzendaritzak parte hartu zuten .
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2012-03-26: Adierazpen baten bidez, Euskaltzaindiak bat egin zuen Euskal 
Konfederazioa eta Kontseilua elkarteek Baionan antolatuta 2012ko 
martxoaren 31n egitekoa zen DEIADAR manifestaldiaren helbu-
ruekin . “Gure hizkuntzak, eskubide bat, lege bat” izan zen manifes-
tazioaren lelo nagusia .

2012-07-18: Zailtasun eta erronka ekonomikoei erantzun egokia emate-
ko, Euskaltzaindiaren zuzendaritzak Lan, Ekonomia eta Antolakun-
tzarako batzorde ahaldundua (LEABA) eratzeko proposamena egin 
zuen .

2012-09-19: Luis Villasanteren idazlan guztien digitalizazioa aurkeztu 
zuen Euskaltzaindiak .

2012-10-03: Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak aurkeztu 
zen, Bilboko egoitzan, paper euskarrian .

2012-10-23: Baionako Herriko Etxeak eta Euskaltzaindiak bi erakundeen 
arteko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten .

2012-12-14: Euskaltzaindiak Paypal bidezko salmenta jarri zuen abian 
bere webgunean .

2013-03-06: Hiztegi Batuaren edizio berritua (2 . itzulia) aurkeztu zuen 
Euskaltzaindiak .

2013-06-14: Euskaltzaindiak euskararen aldeko urratsak eta laguntzak es-
katu zizkion Aurélie Filipetti Frantziako Kultura eta Komunikazio-
ko ministroari .

2013-09-01: Jean Haritxelhar euskaltzainburu ohia hil zen .

2013-10-16: Europako Herritarraren Saria jaso zuen Euskaltzaindiak Bru-
selan . “Europako balioak, hiritar guztien gizarteratzea edota Europar 
Batasunean dauden estatuen arteko elkarlana sustatzen dituzten per-
tsonak edo erakundeak” dira sari hori jasotzen dutenak .

2013-12-03: Bernat Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae liburua sei 
hizkuntzatara itzulita argitaratu zuten: arabiera, katalana, galiziera, 
errumaniera, txinera eta kitxua .

2013-12-03: Euskaltzaindiko Gramatika Batzordeko kide gehienek, Pello 
Salaburu burua horien artean, dimisioa eman zuten, Euskaltzain-
diak batzordearekiko konfiantza galdu zuela iritzita .

2013-12-04: Ibon Sarasolak hiztegigintzan zuen ardura utziko zuela iraga-
rri zuen, Gramatika Batzordeko kideekiko “solitaritatez” eta ez zela-
ko “eroso” sentitzen .

2013-12-20: Baionako osoko bilkuran aho batez onartutako adierazpen 
ofizialean, Euskaltzaindiak, elkarrizketarako deia eginda eta gogoeta 
aldi bat irekita, lanean sendo jarraituko zuela adierazi zuen . Gra-
matikako batzordekideek lanean jarraitu zuten eta Euskaltzaindiaren 
Hiztegia. Adierak eta adibideak lanaren ardura Andoni Sagarna eta 
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Miriam Urkia euskaltzain osoek hartu zuten, Jose Antonio Aduriz 
ohorezko euskatzainaren aholkularitzarekin .

2014-02-21: Desagertzeko arriskua duten europar hizkuntzez eta hizkun-
tza-aniztasuna Europar Batasunean mintegia egin zen Bilbon, Eus-
kaltzaindiak eta Sabino Arana Fundazioak antolatuta .

2014-02-28: Hiztegi Batua, Orotariko Euskal Hiztegia eta Euskal Ono-
mastikaren Datutegia sakelako telefonoan kontsultatzeko aukera za-
baldu zuen Euskaltzaindiak .

2014-09-11: Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskaltzaindiak akademiaren 
Bilboko Plaza Barriko egoitzaren 30 urterako lagapen-hitzarmena 
sinatu zuten .

2014-12-15: Euskaltzaindiaren webguneak euskaltzaindia .eus helbide be-
rria hartu zuen .

2015-11-26: Euskaltzaindiak Ipar Euskal Herriko kolegioen erreformei 
buruzko adierazpena kaleratu zuen, erreforma horrek ekar zitzakeen 
kalteek arranguratuta .

2015-11-27: Euskaltzaindiak bere artxiboen katalogoa sarean eskuragai ja-
rri zuen, dokumentu eta argazkien artean 13 .700 fitxa guztira .

2015-12-03: Euskaltzaindiak eta Eusko Legebiltzarrak Euskara… Plazan! 
ekitaldia egin zuten, Eusko Legebiltzarrean . Bernat Etxepareren Lin-
guae Vasconum Primitiae liburua sei hizkuntzatara itzulita argitaratu 
zuten: poloniera, hebreera, finlandiera, nederlandera, georgiera eta 
errusiera .

2016-02-12: Euskara biziberritzen jarraitzeko erronkak jardunaldiak egin 
zituen Euskaltzaindiak Bilbon, eta gaiari buruz gogoeta egiten jarrai-
tzeko taldea eratu zuen .

2016-05-03: Euskara ibiltaria erakusketa inauguratu zen Bilboko Zabal-
gune eraikinean . Harrezkero Euskal Herri osoko leku askotan ikusi 
ahal izan da .

2016-05-13: Nafarroan ETBren emisioa eteteko Espainiak emandako 
agindua berrikusteko eskatu zion Euskaltzaindiak Mariano Rajoy 
Espainiako presidenteari .

2016-06-01: Plazaberri, webguneko albistegi digitala, berritu zuen Euskal-
tzaindiak, gaur egun duen itxura eta eitea emanez .

2016-09-30: Euskaltzaindiak Nafarroako Parlamentuan egin zuen, lehen 
aldiz, osoko bilkura .

2016-10-06: Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak euskara- 
euskara lehen hiztegi arauemailearen bigarren argitaraldia aurkeztu 
zen, paperean zein sarean argitaratua, 37 .884 sarreraren eta 6 .944 
azpisarreraren definizioak bilduta .
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2016-12-07: Lankidetza hitzarmena sinatu zuten Baionako Herriko Etxeak 
eta Euskaltzaindiak . Akordio horren arabera, Euskaltzaindiak lagun-
tza eta aholkularitza eskainiko dizkio udalari, euskararen normaliza-
zioan, garapenean eta gizarteratzean .

2017-02-16: Ipar Euskal Herrian euskararen presentzia areagotzeko hitzar-
mena sinatu zuten Euskararen Erakunde Publikoak eta Euskaltzain-
diak .

2018-01-06: Familia harremanei dagozkien hitz batzuen adierak “gaurko 
errealitatera” moldatuko dituela adierazi zuen Euskaltzaindiak, sexu 
berekoen ezkontzak aintzat hartuz, besteak beste .

2018-01-14: Euskaltzaindiak jakinarazi zuen Espainiako Justizia Ministe-
rioari euskal izendegiarekin malguago jokatzeko eskatuko ziola ge-
nero bereizketari dagokionez .

2018-03-24: Euskaltzaindiaren lehen mendeurreneko ekitaldiak aurkeztu 
zituen Andres Urrutia euskaltzainburuak .

2018-05-15: Hiru urterako lankidetza hitzarmena sinatu zuten Ortzadar 
LGBT elkarteak eta Euskaltzaindiak . Akordioaren arabera, Ortzadar 
LGBTk Euskaltzaindiari aholkularitza eskainiko dio Euskaltzaindia-
ren Hiztegian zein bestelako hizkuntza baliabideetan .

2018-07-20: Euskaltzaindiaren Mendeurrenaren Ohorezko Patronatua 
eratzeko ekitaldia egin zen Bizkaiko Aldundiaren Foru Jauregian .

2018-09-13: Mendeurreneko lehen jardunaldi akademikoa egin zen, Baio-
nan, Baionako Biltzarraren lana gogoratuz: Euskara batua eta Ipar 
Euskal Herria: 1964-2018 .

2018-09-13: Euskaltzaindia aholku emaile ofizial izendatu zuen Euskal 
Elkargoak, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa biltzen dituen 
euskal erakundeak .

2018-10-4/6: Mendeurreneko bigarren jardunaldi akademikoa egin zen, 
Arantzazun (Oñati), euskara batuaren 50 . urteurrena gogoratuz: 
Arantzazutik mundu zabalera (1968-2018) .

2018-10-04: Arantzazutik mundu zabalera (1968-2018) jardunaldi akade-
mikoaren barruan, webgune berria aurkeztu zuen Euskaltzaindiak, 
eta baita Euskara Batuaren Eskuliburua ere, paperean zein euskarri 
informatikoan, arauak, gomendioak eta irizpenak liburuan zein 
webgunean kontsultatzeko gida praktikoa . Webgune berritua ere 
aurkeztu zuen Euskaltzaindiak egun berean .

2018-10-06: Arantzazutik mundu zabalera (1968-2018) jardunaldi akade-
mikoaren barruan, Joan Mari Torrealdai euskaltzain emerituak Eus-
kara Batuaren Adierazpena irakurri zuen, 36 erakunde eta elkartek 
sinatua .

2018-11-09: Erlea aldizkariaren 12 . eta azken zenbakia aurkeztu zuen ha-
ren zuzendari Bernardo Atxagak .
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2018-11-26: Hiesaren estigmaren aurkako hiztegia aurkeztu zen, Euskal-
tzaindiak eta Bizkaisidak elkarlanean egina .

2018-12-03: Euskaltzaindiak Eskualdeetako edo Gutxiengoen Hizkuntzen 
Europako Karta izenpetu zuenean hartutako konpromisoak betetze-
ko eskatu zion Espainiako Gobernuari .

2018-12-26: Resurreccion Maria Azkueren idazlan guztien katalogazioa 
eta digitalizazioa aurkeztu zuen Euskaltzaindiak, baita Azkueren 
Ardi galdua nobelaren berrargitalpena ere .

2019-01-11: Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak euskara- 
euskara lehen hiztegi arauemailerako onartutako 466 sarrera edo hitz 
berri aurkeztu zituen, horietako asko argotekoak edo ahoz erabiliak 
baina aurretik hiztegiratu gabeak .

2019-01-17/18: Mendeurreneko hirugarren jardunaldi akademikoa egin 
zen, Iruñean, hizkuntza gutxiagotuei buruz: Hizkuntza gutxiagotuak 
jagon, euskaraz bizi. Nazioarteko hizkuntza gutxiagotuen akademien 
sarea sortzeko urratsak egin ziren .

2019-01-18: Hizkuntza gutxiagotuak jagon, euskaraz bizi jardunaldi aka-
demikoaren barruan, hizkuntza gutxiagotuen eskubideak defenda-
tzeko ituna sinatu zuen Euskaltzaindiak beste akademia batzuekin 
batera .

2019-02-14: Mendeurreneko laugarren jardunaldi akademikoa egin zen, 
Gasteizen, ahoskerari buruz: Eta ahoskera zer?

2019-03-06: Pedro Sánchez Espainiako Gobernuko presidenteak bisita 
ofiziala egin zion Euskaltzaindiari, Bilboko egoitza nagusian . Espai-
niako presidente batek Euskaltzaindiari egindako lehen bisita ofizia-
la izan zen .

2019-03-14/15: Mendeurreneko bosgarren jardunaldi akademikoa egin 
zen, Bilbon, Euskaltzaindiaren II . Nazioarteko Dialektologia Bil-
tzarra: Aniztasuna: hizkeren berba-mintzoak. Bertan aurkeztu ziren 
EHHE Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren X . liburukia eta Eus-
kara ibiltaria erakusketaren bertsio berritua eta gehitua, ikuslearekin 
interaktibitate handiagoa lortzeko asmoz .

2019-05-16/17: Mendeurreneko seigarren jardunaldi akademikoa egin 
zen, Bilbon, literatura lanen idazketa prozesuari buruz: Idazkien eta 
hizkuntzen arteko itzulpena: eskuizkribuak, inprimakiak, literatura 
artxiboak.

2019-06-13/14: Mendeurreneko zazpigarren jardunaldi akademikoa egin 
zen, Gasteizen, onomastikari buruz: Onomastika-ondarea babestu eta 
gizarteratu: han-hemengo esperientziak.

2019-06-14: Mendeurreneko zazpigarren jardunaldi akademikoaren ba-
rruan, pertsona-izendegian genero-markarik gabeko 500 izen (hau 
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da, 500 izen neutro edo epizeno) erantsi zituela jakinarazi zuen Eus-
kaltzaindiak .

2019-07-03: Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa aurkeztu zuen Euskal-
tzaindiak .

2019-07-04: Mendeurreneko zortzigarren jardunaldi akademikoa egin zen, 
Bilbon, hiztegi etimologikoaz: Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa. 
Aurkezpen jardunaldia.

2019-07-11: Mendeurreneko bederatzigarren jardunaldi akademikoa egin 
zen, Donostian, gramatikaz: Gramatikak XXI. mendean. Gramatika 
Batzordeak ondutako Euskararen gramatika-proposamena argitalpe-
naren lehen emanaldia aurkeztu zen jardunaldi horretan .

2019-09-12/13: Mendeurreneko hamargarren eta azken jardunaldi akade-
mikoa egin zen, Donostian: Ingurune digitala, hizkuntzen estandari-
zazioa eta euskara .

(*) Ezin izan da data zehatza egiaztatu eta gutxi gorabeherakoa da ezarritakoa .
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kaltzaindia/komunikazioa/plazaberri .

Irrati emanaldiak

Beloki, Tere (2008) . “Euskara batuaren historia bat”, Euskadi Irratia, 
Arratsean saioa, 2018 .09 .20 . Entzungai hemen: https://www .eitb .
eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/arratsean/osoa/5865941/
euskara-batuaren-historia-arratsean-euskadi-irratian--------/ .

Beloki, Tere, Zuazabiskar, Ane (2008) . “Euskaltzaindiaren mende beteko 
lana”, 2018 .10 .02 . Entzungai hemen: https://www .eitb .eus/eu/
irratia/euskadi-irratia/programak/arratsean/osoa/5893224/euskal-
tzaindiaren-mendeurrenean-osoko-bilkuretako-eta-batzordeetako-
lanak/ .

Bibliografia

Agirr ebal tz ategi, Paulo (2018) . “Arantzazutik mundu zabalera . Eus-
kara batuaren oinarriak 50 urte” . Oñati: Aranzazu 1 .011 (2018ko 
azaroa) .

Alt ona ga, Kepa (2006) . Etxepare, Aldudeko medikua . Bilbo: Euskaltzaindia- 
Euskal Herriko Unibertsitatea .

Arana Mar tija, José Antonio (1983) . Resurrección María de Azkue . Bilbo: 
Caja de Ahorros Vizcaína .

———(1993) . Resurreccion Maria Azkue (1864-1951) . Gasteiz: Eusko 
Jaurlaritza (Bidegileak bilduma) .

———(1999) . “R . M . Azkue: Herri Jakintzatik euskara modernora” . Bi-
debarrieta IV, 139-154 .

Aranbarri, Iñigo (1999) . Gure mendea. Ehun urte Euskal Kulturan . 
Lasarte-Oria: Argia .

Aranb ur u, Gotzon (2018) . “Euskara batua ere garrasi artean jaio zen” . 
Zazpika (Gara egunkariaren gehigarria) 1 .027, 2018 .09 .30, 6-12 .

Ar tet xe Sánche z, Karmele (2011) . Euskara unibertsitatera bidean: era-
gileak eta proiektuak (1933-1990) . Bilbo: Udako Euskal Unibertsi-
 tatea .

Azkara te Vill ar , Miren (1992) . “Miren Azkarate Villar anderearen Eus-
kaltzaindian sartzea” . Bilbo: Euskera xxx vii, 1  .119-1 .139 .

■ eraNSkiNak 

Maketa onena**.indd   208 29/8/19   12:55:00



209

Azkue, Resurreccion Maria (1897) . “La Academia de la lengua vascon-
 gada” . Bilbo: Euskalduna, 1897 .11 .21 .

———(1916) . “Azkue jaunaren itzaldia” . Donostia: Euskal-Esnalea, 
1916 .04 .02, 108-109 .

[boe] (1976) . Estatuko Aldizkari Ofiziala boe-a-1976-6397 dokumentua; 
https://www .boe .es/eli/es/d/1976/02/26/573/com .

Camino, Iñaki (2018) . “Bigarren euskara modernoa”, in Gorrotxategi, 
Joakin; Igartua, Iván; Lakarra, Joseba A . (arg .), Euskararen historia . 
Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 659-735 .

Charrit t on, Piarres (arg .) (1986) . Resurreccion Maria de Azkue eta Pierre 
Broussain-en arteko elkarridazketa (1897-1920) . Bilbo: Euskaltzain-
dia, Iker 4 .

Coyos, Jean-Baptiste (2019) . Euskara Batua eta Ipar Euskal Herria (1964-
2018) Kolokioaren agiriak . Bilbo: Euskaltzaindia .

Davant , Jean-Louis (2005) . “Baionako Biltzarra (1964)”, in Etxeberria, 
Pilartxo; Knör, Henrike (arg .), Nerekin yayo nun: Txillardegiri ome-
naldia. Homenaje a Txillardegi . Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 17, 207-
217 .

Echaide It ar te, Ana María (arg .) (1984) . Erizkizundi Irukoitza. Triple 
Cuestionario. Triple Questionaire . Bilbo: Euskaltzaindia .

Er kiaga, Eusebio (2001; 2002) . Berbalauaren kulunkan: (prosa lanak), I . 
liburukia; II . liburukia . Sarrera eta edizioa, Andrés Urrutia . Bilbo: 
Labayru Ikastegia: Bilbao / Bizkaia Kutxa Fundazioa .

Et chep ar e, Jean (1965) . Euskalzainburu (1920-ean agertua) . Baiona: He-
rria (Piarres Lafitte arg .) .

Euskal Idazleen Elkar tea  (1970) . Batasunaren kutxa. Mitxelenaren pro-
mesaren pean . Donostia: Lur (apailatzaileak: Gabriel Aresti eta Xa-
bier Kintana) .

Euskal tz aindia (hainbeste egile) (1920) . “Euskaltzaindia nola ta noiz jaio 
ta geitu zan” . Bilbo: Euskera i, 37-41 .

———(1922) . Lenengo Euskalegunetako Itzaldiak . Bilbo: Euzko- 
Argitaldaria .

———(1926) . Bigaŕen Euskalegunetako Itzaldiak . Bermeo: Gaubeka .

———(1961) . “Ondarroa-ko neska-mutillen euskal-esamiñak” . Bilbo: 
Euskera iv, 367-372 .

———(1968) . “Arantzazu-ko biltzarrak 1968 urriaren 3, 4 eta 5-ean” . Bil-
bo: Euskera xiii, 137-265  .

———(1976) . Sobre la Real Academia de la Lengua Vasca. Euskaltzain-
dia . Madril: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación 
y Ciencia .

iturriak eta bibliografia ■

Maketa onena**.indd   209 29/8/19   12:55:00



210

———(1984) . Euskaltzaindiaren historia laburra . Bilbo: Euskaltzaindia .

———(1992) . Luis Villasanteri omenaldia . Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 6 .

———(2005) . “Arautegi eta barne-erregeletarako onartutako aldaketak” . 
Bilbo: Euskera l, 107-113  .

———(2018) . Euskaltzaindiaren adierazpenak. Euskararen sustatzea, 
1976-2018. 2. argitaraldia (osatua eta eguneratua) . Andres Iñigoren 
edizioa . Bilbo: Euskaltzaindia . Jagon 3 .

———(2018) . “Andres Urrutia: ‘Euskaltzaindiak ezin dio muzin egin bere 
erantzukizun sozialari, eta LGBT kolektiboa are ikusgarriago egite-
ko ekarpena egin nahi du’”, Plazaberri albistegi digitala, 2018-05-
15 (https://www .euskaltzaindia .eus/euskaltzaindia/komunikazioa/
plazaberri): https://www .euskaltzaindia .eus/euskaltzaindia/komu-
nikazioa/plazaberri/5525-andres-urrutia-euskaltzaindiak-ezin-dio- 
muzin-egin-bere-erantzukizun-sozialari-eta-lgbt-kolektiboa-are- 
ikusgarriago-egiteko-ekarpena-egin-nahi-du .

Eusko Ikaskuntz a (hainbeste egile) (1919) . Primer Congreso de Estudios 
Vascos . Bilbo: Bilbaína de Artes Gráficas .

[Euskone ws] (2009) . “Euskaltzaindia, 1919: jaiotza baten historia” . Eus-
konews aldizkari digitala, 501 . zenbakia (2009-09-25/2009-10-02): 
http://www .euskonews .com/0501zbk/gaia50101eu .html .

Gar tzia, Pruden (2018) . “San Ignazioren martxa-ren aroa . Zirriborroa 
euskara batuaren historia intelektualaz” . Donostia: Jakin 225, 45-
63 .

Garmendia Lasa, Elixabete (2018) . Carlos Garaikoetxea. Lider bat lehenda-
kari . Andoain-Donostia: Berria-Elkar-Jakin .

Harit schelhar , Jean (1992) . “Iker 6 liburuaren aurkezpena . Aita Villa-
sante-ri omenaldia” . Bilbo: Euskera xxx vii, 701-704 .

———(1997) . “Aitzin-solasa”, in Badiola Uriarte, Ricardo (arg .), Federiko 
Krutwig-i omenaldia . Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 10, 9-13 .

[Ibaiz abal] (1902) . “Oñatiko euskal-jaiak” . Bilbo: Ibaizabal, 1902-10-05: 
2 .

Ibar zabal, E ugenio (2001 [1977]) . Koldo Mitxelena . Donostia: Erein .

Int xausti, Joseba (2011) . Euskararen Historia Soziala (EHS). Argibide bi-
bliografikoak . Bilbo: Euskaltzaindia .

Intz a, Damaso (1968) . “Euskaltzaindiko nere lendabiziko lagunak” . Bil-
bo: Euskera xiii, 271-273 .

Iztuet a, Paulo (1991) . Orixe eta bere garaia . Donostia: Etor .

Kint ana Goiriena, Jurgi (2008) . Intelektuala nazioa eraikitzen: R. M. Az-
kueren pentsaera eta obra . Bilbo: Euskaltzaindia, Iker 22 .

■ eraNSkiNak 

Maketa onena**.indd   210 29/8/19   12:55:00



211

———(2015) . Azkue, bilbotar ezezaguna . Donostia: Erein .

Kr ut wig Sagr edo, Federiko (1991) . Bilbao de los años cuarenta: en torno 
a Blas de Otero y Resurrección Mª de Azkue . Bilbo: argitaratu gabea 
(Euskaltzaindiaren Azkue Liburutegian dago gordea ale bakarra) .

Labayen, Antonio Maria (1972) . ‘Sasi batasuna’. Mala letra y peor espíritu 
de una pseudo unificación . Tolosa: Gráficas Lopez-Mendizabal .

———(1984) . Alternativas para una factible unificación y desarrollo del eus-
kera . Donostia: Gráficas Izarra .

Lekuona, Juan Mari (1983) . Manuel Lekuona Etxabeguren . Donostia: 
Eusko Ikaskuntza .

———(1933) . “Euskaltzaindiaren Laguntzaileak (1933)” . Bilbo: Euskera 
xxx vi, 491-499 .

Mur ua Uria, Imanol (1998) . “Juan San Martini elkarrizketa” . Donostia: 
Jakin 108, 67-116 .

Or uemaz aga Baset a, Imanol (2002) . “Euskal alfabetatzearen lehen urra-
tsak Ondarroan, 1936ko gerra ostean: Jose Mari Etxaburu Kamiñaz-
pi”, in Ondarroako Historia Zaleak, Ondarroa 2002 urtekaria . On-
darroa: Ondarroako Udala .

Per ez Gaztel u, Elixabete (2000) . Luis Villasante Kortabitarte (1920-
2000) . Gasteiz: Eusko Jaurlaritza (Bidegileak bilduma) .

Pér ez, Miguel (2017) . “Que un joven estudie en euskera y hable en caste-
llano tiene difícil arreglo” (Andres Urrutia euskaltzainburuari elka-
rrizketa) . Bilbo: El Correo, 2017 .12 .11 .

Sal abur u, Pello (2018) . “Euskara garaikidea . Batasunaren bide luzea”, in 
Gorrotxategi, Joakin; Igartua, Iván; Lakarra, Joseba A . (arg .), Euska-
raren historia . Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 737-800 .

Satr ustegi, Jose Maria (1992) . “Euskaltzaindiaren Laguntzailleak (1959-
1963)” . Bilbo: Euskera xxx vii, 557-571 .

———(1997) . «Gerra ondoreko Euskaltzaindiaren pizkundea» in Federi-
ko Krutwig-i omenaldia. Homenaje a Federico Krutwig. Hommage à 
Federico Krutwig . Bilbo: Euskaltzaindia, 313-338 .

———(1997-2002) . “Información magisterial en la correspondencia de 
Holmer y Mitxelena (1951), (1952), (1953-54), (1955-56), (1957-
58), (1959-61), (1962-63), (1964-66), (1967-76)” . Iruñea: Fontes 
Linguae Vasconum 75 (1997), 241-264; 77 (1998), 77-96; 78 (1998), 
297-327; 79 (1998), 429-468; 80 (1999), 109-134; 82 (1999), 459-
482, 83 (2000); 81-109, 85 (2000), 441-466, 90 (2002), 323-352 .

———(2000) . “Orígenes de Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia”, in Ji-
meno Aranguren, Roldán (arg .), El euskera en tiempo de los éuskaros . 
Iruñea: Nafarrako Gobernua, 307-315 .

iturriak eta bibliografia ■

Maketa onena**.indd   211 29/8/19   12:55:00



212

Torr ealdai, Joan Mari, Mur ua Uria, Imanol (2009) . Euskaltzaindia, 
ekin eta jarrai . Bilbo: Euskaltzaindia .

Txill ar degi (1965)  . “Karta Idegia” . Bilbo: Euskera i, 245-250 .

———(1968) . “Gerediaga-Elkarteak eratutako biltzar-kideei” . Donostia: 
Jakin 31-32, 66-70 .

———(1974) . Euskara batua zertan den . Oñati: Jakin sorta 8 .

———(1994) . Euskal Herria helburu . Tafalla: Txalaparta .

———(2004) . Euskararen aldeko borrokan: euskalgintza eta euskalaritzako 
idazlan hautatuak, 1953-1983 . Donostia: Elkarlanean .

Ubeda, Garbiñe (2018) . “Baionako Biltzarra, 1964: batasuna ororen gaine-
tik” (2018-09-09), Euskaltzaindiaren webguneko Plazaberri atarian: 
https://www .euskaltzaindia .eus/euskaltzaindia .eus/zer-berri/5583 .

———(2018) . “Jean-Louis Davant: “Entzun izan ditut batzuk euskara 
batua kritikatzen, baina oso euskara batu ederrean” (2018-09-10), 
Euskaltzaindiaren webguneko Plazaberri atarian: https://www .eus-
kaltzaindia .eus/euskaltzaindia .eus/zer-berri/5584 .

———(2018) . “Arantzazu, 1968: Euskarari hil ala biziko ebakuntza egin 
zitzaionekoa” (2018-10-04), Euskaltzaindiaren webguneko Plazabe-
rri atarian: https://www .euskaltzaindia .eus/zer-berri/5653 .

———(2018) . “Arantzazuko Euskaltzaindiaren kongresua” . Markina- 
Xemein: Karmel 304, 57-60 .

Ugar te Muñoz, Antón (2015) . “Euskaltzaindia 1960ko hamarkadan: 
diktadura frankistako hezkuntza publikoan euskara sartzeko ahale-
ginak” . Bilbo: Uztaro 92, 41-63 .

———(2016) . Euskararen historia soziopolitikorako: Espainiako Gerra Zi-
bilak zauritutako Euskaltzaindia (1936-1954) (doktore-tesia) . Bilbo: 
Euskal Herriko Unibertsitatea . Irakurgai, hemen: https://addi .ehu .
es/handle/10810/31346 .

———(2018) . Gerraosteko Euskaltzaindiaren historia kulturala (1936-
1954) . Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea-Euskaltzaindia, Iker 
35 .

Urr utia, Andres (2001) . Juan Bautista Eguzkitza (1875-1939) . Gasteiz: 
Eusko Jaurlaritza (Bidegileak bilduma) .

———(2004) . Nazario de Oleaga (1884-1961) . Gasteiz: Eusko Jaurlaritza 
(Bidegileak bilduma) .

———(2005) . “Euskaltzaindian kargu-hartzea” . Bilbo: Euskera l, 15-20  .

———(2005) . “XIV . Barne-Jardunaldiak” . Bilbo: Euskera l, 25-30  .

———(2007) . “Euskaltzaindiaren XV . Barne Jardunaldiak” . Bilbo: Euske-
ra lii, 169-176  .

■ eraNSkiNak 

Maketa onena**.indd   212 29/8/19   12:55:00



213

———(2018) . “Azkue 1951: Urlo, Labe Garaiak eta zozoa” . Bilbo: Erlea 
12, 15-24 .

Vill asante, Luis (1973) . “Euskaltzainburu jaunak egiten duen adierazpe-
na” . Bilbo: Euskera xviii, 237-240  .

———(1979) . Historia de la literatura vasca . Oñati: Editorial Franciscana 
Aranzazu .

———(1980) . La H en la ortografía vasca . Oñati: Editorial Franciscana 
Aranzazu .

———(1988) . Euskararen auziaz . Oñati: Editorial Franciscana Aranza-
zu .

———(1992) . “Gernikako Udaletxean” . Bilbo: Euskera ii, 707-713 .

Zaval a, Antonio (1956) . “Bertso berri bila Euskalerria zear” . Bilbo: Eus-
kera i, 233-245 .

Zelet a (1956) . “Euskaltzaleak Arantzazun . Iru egunetako euskal-batzar 
arduratsuen adierapena”, in Aranzazu xxx vii, 269-272 .

Zuaz o, Koldo (1988) . Euskararen batasuna . Bilbo: Euskaltzaindia-Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Iker 5 .

———(1989) . “Euskara batua: aitzindariak eta beste” . Bilbo: Euskera 
xxxiv , 265-272 .

———(2005) . Euskara batua. Ezina ekinez egina . Donostia: Elkar .

iturriak eta bibliografia ■

Maketa onena**.indd   213 29/8/19   12:55:00



Maketa onena**.indd   214 29/8/19   12:55:00



Aurkibide onomastikoa

Aurkibide onomastikoa ■

215

Abad, Juan, 120
Abadia, Anton, 14–15
Adema, Jean-Blaise, 17, 25, 27, 

28, 31, 34, 58, 192
Agerre, Jose, 20, 25–28, 31–34, 

58, 192
Agiriano, José Antonio, 120
Agirre, Eufronio, 100
Agirre, Jose Antonio, 55–56, 

63–64, 76, 194
Agirre, Txomin, 20, 24–25, 

27–28, 32, 34, 57
Agirre, Xabier, 153
Aierbe, Mikel, 178
Aita Julen Igorrekoa, 100
Aitzol (Jose Ariztimuño), 24
Aizkibel, Bingen, 51
Aizkibel, Jose Francisco, 14–15
Ajuriagerra, Juan, 103, 120
Akesolo, Lino, 91, 95, 116
Aleman, Sagrario, 132, 152, 188
Alberdi, Andres, 169
Alberdi, Pedro, 13
Alberdi, Uxue, 161
Alfontso XIII.a Espainiako 

erregea, 23, 25, 50
Alli, Juan Cruz, 198
Allières, Jacques, 113
Altube, Sebero, 27–28, 34, 40–41, 

58

Altuna, Libe, 100
Altuna, Patxi, 100, 128, 135
Altzaga, Toribio, 28
Ameztoi, Maurice, 18
Amundarain, Iñaki, 157
Amuriza, Xabier, 83, 197–198
Amutxategi, Andoni, 100
Andiazabal, Pierre, 86
Andurain, Laurent, 18
Apraiz, Angel, 31, 41
Apraiz, Odon, 27
Arana Goiri, Sabino, 13, 14, 

16–17, 21–22, 24, 38, 53, 194
Arana Martija, Jose Antonio, 52, 

73, 129, 136, 146, 208
Aranzadi, Telesforo, 42
Arbelbide, Jean-Pierre, 15, 17
Arbelbide, Martxelin, 87
Arburua, Teodoro, 28
Ardanza, Jose Antonio, 198
Areiltza, Jose Maria, 66–67, 70
Arejita, Adolfo, 129, 137, 158, 

163
Arenaza, Josu, 106–107
Aresti, Gabriel, 76, 84, 87–89, 

91, 100, 102–4, 109, 114–15, 
118, 196–97, 209

Arkotxa, Aurelia, 187
Arkotxa, Jose Antonio, 100
Arotzena, Bittor, 100



216

Arrabit, Beñat, 175
Arrarats, Irene, 169
Arregi, Mikel, 115
Arregi, Rikardo, 87–89, 100, 112, 

196
Arrese Beitia, Felipe, 79
Arriandiaga, Manuel, 20, 28
Arrieta, Joxe Austin, 115, 169
Arrue, Antonio, 81, 85, 95, 100, 

104, 120
Arrula Ruiz, Garazi, 178
Artiñano, Aristides, 15
Artola, Koldo, 104
Artzadun, Juan, 50–51
Artze, Joxan, 115
Atxaga, Bernardo (Jose Irazu), 7, 

106, 115, 149, 152, 171, 181, 
187, 200, 205

Atutxa, Juan Mari, 151
Aurre-Apraiz, Balentin, 78
Aurrekoetxea, Gotzon, 130
Axular (Pedro de Agerre), 80
Azkarate, Miren, 27, 123–25, 

129, 131, 136, 157, 198, 208
Azkue, Resurreccion 

Maria, 13–14, 16–18, 20–27, 
31–43, 45–48, 50–52, 54–57, 
63–66, 69–73, 75–76, 79–80, 
99, 106, 109–10, 112, 117, 
126, 128, 141, 156, 165, 
174, 184, 191–96, 201, 205, 
208–13

Azpeitia, Julene, 100
Azpillaga, Jon, 83
Azurmendi, Joxe, 115
Bähr, Gerhard, 41, 42
Bandrés, Juan María, 120
Barandiaran, Jose Migel, 42, 96, 

123
Basabe, Kandido, 20
Basarri (Inazio Eizmendi), 82–83, 

159, 196

Baztarrika, Isidoro, 100
Baztarrika, Patxi, 151
Belaustegigoitia, Federiko, 20, 27, 

48–49
Benedikto XV.a aita santua, 42
Benegas, José María, 120
Beobide, Iñaki, 91
Berenguer, Dámaso, 55
Berezibar, Bernabe, 100
Bergara, Basilio, 100
Beristain, Iñaki, 100
Berriatua, Imanol, 87, 91, 100, 

114
Berrondo, Pedro, 100
Bidegain, Xarles,  88, 130, 158, 

159, 163, 188
Bilbao, Jesus Mari, 86
Bilbao, Jose Luis, 153
Biziola, Juan Luis, 24–25
Boneta, Inmaculada, 151
Borda, Itxaro, 175
Brisson, Max, 153
Broussain, Pierre, 13, 17, 22–23, 

25, 27–28, 32, 34, 37–38, 40, 
43, 45–46, 48, 53, 57, 75, 
192–93

Campion, Arturo, 17–18, 20, 
24–25, 27, 34–35, 40, 43, 57, 
63, 191–92

Carrere, Pantxoa, 112
Chacón, Carmen, 153
Constantin, Albert, 18
Constantin, Jean-Baptiste, 28
Corpas, Juan Ramón, 153
Coyos, Jean-Baptiste, 133, 159, 

188, 209
Daranatz, Jean-Baptiste, 28
Darricarrère, Jean-Baptiste, 17, 28
Dassance, Louis, 18, 69–70, 84, 

94, 195
Dato, Eduardo, 23

■ ERANSKINAK 



217

Davant, Jean-Louis, 86–87, 
89–90, 129, 135

De la Sota Aburto, Ramón, 19, 
191

De Menditte, Justin, 28
De Saint Jayme, Frédéric, 28
Dirassar, Janbattit, 107
Diriart, Jean-Baptiste, 18
Dodgson, Edward Spencer, 28, 

33, 165, 192
Dourisboure, Alexis, 28
Dufau, Dominique, 18
Duvoisin, Jean, 14–15
Echevarría, Juan, 120
Egidazu, Angeles, 75, 195
Eguzkitza, Andolin, 129, 137
Eguzkitza, Juan Bautista, 20, 

25–27, 40, 42, 55, 63, 65
Eleizalde, Luis, 18, 20, 24–26, 

31–33, 35, 38, 42–43, 57, 
114, 191–93

Eleizegi, Katalina, 26, 42–43
Elgezabal, Cosme, 19–21, 24–25, 

191
Elizalde, Jean, 18, 27–28, 59, 63, 

70, 195
Elortza, Julian, 31, 49, 77
Enbeita, Balendin, 82–83, 196
Enbeita, Jon, 83
Epherre, Gillaume, 95
Erkiaga, Eusebio, 96, 101
Espartza, Eladio, 66–67, 93
Etxaide, Inazio Maria, 66, 73, 84, 

94, 195–96
Etxalar, Eusebio, 20, 28
Etxamendi, Eñaut, 86
Etxaniz, Nemesio, 24, 106
Etxebarria, Igone, 169
Etxeberria, Urtzi, 175
Etxebest, Mixel, 175
Etxebeste, Izaskun, 130

Etxegarai, Bonifazio, 27, 59, 
63–64

Etxegarai, Jean René, 175
Etxegarai, Karmelo, 20, 28, 59
Etxegoin, Pantxoa, 175
Etxelet, 87
Etxepare, Bernat, 201
Etxenagusia, Karmelo, 100
Etxenike, Pedro Miguel, 121
Etxepare Bidegorri, Jean, 18, 28, 

46–48
Fatrás, Vicente, 19
Fernandez, Beatriz, 157
Fernández Zabaleta, Julia, 26, 42
Forkada, Jone, 87
Franco, Francisco, 66–67, 70, 73, 

76, 84, 86, 101, 111, 120–21, 
194

Galarraga, Aritz, 178
Garaikoetxea, Carlos, 121, 210
García de Diego, Vicente, 72
Garitaonaindia, Bittor, 41
Garmendia, Mikel, 161
Garmendia Kortadi, Juan, 100
Garmendia Lasa, Elixabete, 121
Garmendia, Txomin, 83
Garmendia, Xalbador, 87, 91, 101
Gartzia, Pruden, 109–11
Garzia, Juan, 157
Gavel, Henri, 28
Gereño, Xabier, 91
Goenaga, Patxi, 129, 137, 157
Gogeaskoetxea, Javier, 149
Goiri, Concha, 75, 195
González Etxabarri, Luis, 27
González, Manuel, 152
González de Viñaspre, 

Roberto, 188
Goñi, Miren, 100
Gorostiaga, Juan, 94

Aurkibide onomastikoa ■



218

Grenet, Jean, 88
Guerra, Juan Carlos, 20, 66, 93
Guilbeau, Martin, 17
Gurrutxaga, Jose Kruz, 171, 181
Haritxelhar, Jean, 70, 85, 89, 

95, 101, 113–14, 116, 120, 
122–27, 129–30, 132, 141, 
146, 196, 198–200, 202

Hegi, Julien, 28
Heugas, Henri, 18
Hiriart-Urruti, Jean, 86, 135
Holmer, Nils, 78
Ibargutxi, Juan Kruz, 27
Ibarretxe, Juan Jose, 132
Idiart, Roger, 86
Iglesias, Aitor, 158
Iglesias, Juan, 120
Ilarregi, Pablo, 14
Intxaurrandieta, Gabriel, 100
Intxausti, Joseba, 87–89, 91, 114, 

196
Intza, Damaso (Miguel 

Olasagarre), 28, 34–35, 40, 
55, 58, 63, 77, 195

Intzagarai, Ramon, 25–27, 42, 58, 
63, 66

Iñigo, Andres, 125, 130, 132–33, 
137, 141, 144, 152

Iparragirre, Jose Maria, 79
Iraizotz, Polikarpo (Agustin 

Zarrantz), 41–42, 66, 91, 96, 
194

Iratzeder, Xabier (Jean 
Dihartze), 95, 114, 129, 146, 
200

Irigarai, Aingeru, 66, 69, 91, 93, 
101, 104, 194

Irigarai, Eneko, 86
Irigoien, Alfontso, 74–75, 77, 79, 

81–82, 96, 104, 114, 129
Irigoien, Joan Mari, 115
Irigoien, Juan, 66, 68, 93

Irigoras, Jon, 158
Isasi, Mikel, 120
Iturralde y Suit, Juan, 34
Iza, Luis Zirilo, 13
Izagirre, Koldo, 115
Jauregiberri, Madalena, 87, 89
Joan XXIII.a aita santua, 79, 110, 

196
Jorajuria, Peio, 175
Juan Karlos I.a Espainiako 

erregea, 121
Kaltzakorta, Jabier, 188
King, Alan, 157
Kintana, Xabier, 114, 125, 129, 

136, 141, 145, 152
Kintana Goiriena, Jurgi, 46
Kirikiño (Ebaristo Bustintza), 14, 

20, 22, 26, 37–38, 76
Knörr, Henrike, 125, 129–30, 

133, 135, 141
Korkostegi, Reyes, 99
Krutwig, Federiko, 66, 69–71, 

72–73, 76, 80–81, 94, 115, 
124, 129, 131, 194–195, 199

Labaien, Antonio Maria, 96, 
100–1, 106–7, 195

Labaien, Ramon, 151
Laboa, Mikel, 112
Lacombe, Georges, 27–28, 34, 37, 

42–43, 46, 58, 63
Lafitte, Piarres, 69–70, 77, 81, 86, 

88–89, 91–92, 100–2, 195
Lafon, Mathieu-René, 69, 70, 85, 

94
Laka, Itziar, 157
Lakarra, Joseba, 188
Landaburu, Felix, 19, 20–21, 24, 

191
Landerretxe, Martin, 28, 31, 34, 

58
Lardizabal, Frantzisko Ignazio, 79
Lardizabal, Pedro, 28

■ ERANSKINAK 



219

Larre, Emile, 100, 135, 146, 200
Larreko (Pablo Fermin 

Irigarai), 28, 37, 42
Larreta, Juan Bautista, 28
Larrieu, Felix, 28
Larzabal, Piarres, 88–89, 91, 96, 

101, 196
Lasa, Amaia, 115
Lasa, Mikel, 115
Laspiur, Imanol, 91
Lasuen, Balendin, 100
Latiegi, Bixente, 106–7, 116
Latxaga (Jose Maria San 

Sebastian), 106
Lázaro Carreter, Fernando, 123
Lazkano, Imanol, 83
Lazkao Txiki (Joxe Migel 

Iztueta), 83
Legina, Josu, 149
Lekuona, Juan Mari, 108, 129, 

131, 136
Lekuona, Manuel, 24, 28, 42, 55, 

73, 84, 91–92, 94, 100, 102, 
104, 107–10, 197–98

Lekuona, Martin, 55
León, Albert, 28
Lertxundi, Anjel, 115
Letamendia, Juan Antonio, 91, 

130
Lhande, Pierre, 20, 25–27, 32, 58, 

63, 70
Linschmann, Theodor, 28, 33, 

192
Lizar, Jean, 18
Lizardi, Xabier (Jose Maria 

Agirre), 13, 16, 71
Lizaso, Sebastian, 83
Lizundia, Begoña, 112
Lizundia, Jose Luis, 91–92, 100, 

109–12, 114, 119, 125, 129, 
133 ,137, 141–42, 149, 
151–52

Lojendio, Jose Maria, 84–85, 95, 
196–97

Lopategi, Jon, 83
Lopepe, Maritxu, 175
López, José Manuel, 120
Lopez-Mendizabal, Ixaka, 20, 24, 

28
Lujanbio, Maialen, 161
Madariaga, Julen, 86
Maidagan, Gregorio, 63
Makazaga, Jesus Mari, 157
Malharin, Janamari, 86
Manterola, Jose, 14–15
Manzanas, Melitón, 91
Marí, Isidor, 152
Martinet, André, 113
Maturana, José Antonio, 120, 151
Mendiguren Bereziartu, 

Xabier, 112, 197
Mendizabal, Fernando, 91
Mendizabal, Garbiñe, 180
Menéndez Pidal, Ramón, 28, 

33–34, 46–48, 192
Minaberri, Marijane, 86
Mirande, Jon, 81–82, 89
Mitxelena, Joxe Joakin, 83
Mitxelena, Koldo, 22, 64, 73–75, 

77–78, 81–82, 87, 89, 91–92, 
95, 100–3, 105, 107, 109–
10, 113–15, 117–18, 121, 
126–27, 129–30, 148, 162, 
195, 198

Mokoroa, Justo Mari, 42
Monforte, Andoni, 120
Morales, Pedro, 120
Mounole, Céline, 157
Mugartegi, Jon, 83
Mugiro, Joakina, 42
Mujika, Alfontso, 169
Mujika, Gregorio, 28
Mujika, Jose Antonio, 157

Aurkibide onomastikoa ■



220

Mujika, Plazido, 100, 102–3
Mujika, Serapio, 20
Mujika, Tene, 26, 42, 51
Murua Uria, Imanol, 72, 75–76, 

85, 100, 119, 141, 143, 149, 
152–53, 201

Narbaitz, Pierre, 95
Oihartzabal, Beñat, 124, 129–30, 

136, 141, 157
Olabide, Erraimun, 24–27, 31, 

33, 35, 42, 52, 55, 58, 63, 79, 
191–92, 196

Olano, Markel, 153
Oleaga, Nazario, 27, 39, 44, 

50–52, 55, 63, 66, 69, 75, 77, 
82, 93, 193–95

Ollora, Juan María, 120
Onaindia, Santiago, 100, 106
Ondarra, Patxi, 129, 135
Oñatibia, Dunixi, 106, 116
Oñederra, Lourdes, 177, 188
Oregi, Josu, 100
Oreja, Marcelino, 120
Orixe (Nikolas Ormaetxea), 27, 

41–42, 53, 55, 70–71, 76, 80, 
95, 106, 194

Osa, Erramun, 133
Osa, Eusebio, 100
Oskillaso (Jose Basterretxea), 91, 

100
Ospital, Peio, 112
Otaegi, Lourdes, 130, 131
Oteiza, Jorge, 109
Oxobi (Jules Martin Moulier 

Hiribarne), 18, 95
Pagola, Manex, 91
Pascual, José Antonio, 152
Peillen, Txomin, 89, 129, 136
Peire, Tomás, 51
Peñagarikano, Anjel Mari, 83
Peralta, Celestino, 28

Perez Lazarraga, Joan, 148
Pertika (semea), 100
Petrirena, Patxi, 169
Primo de Rivera, Miguel, 50, 52, 

54–55, 193
Rajoy, Mariano, 162, 166, 203
Rekalde, Juantxu, 158
Rekalde, Paskual, 132, 169
Riestra, Genaro, 70–71, 73
Rotaetxe, Ramon Maria, 19, 191
Ruiz Urrestaratzu, Manuel 

Maria, 133
Sagarna, Andoni, 152, 160–61, 

187, 203
Saint-Pierre, Jean, 28, 70
Sainz Rodríguez, Pedro, 65
Saizarbitoria, Ramon, 100, 115
San Martin, Juan, 54, 76, 85, 91, 

96, 99, 100, 104, 110, 112, 
114, 129–30, 197

Santamaria, Karlos, 120
Sarasola, Ibon, 100, 115, 127, 

136, 148, 149, 159, 202
Saroihandy, Jean-Joseph, 28
Salaberri Zaratiegi, Patxi, 187
Salaburu, Pello, 103, 129, 136, 

144, 157–59, 180, 202
Sánchez, Pedro, 176, 205
Satrustegi, Jose Maria, 34, 64–65, 

74, 78, 92, 96, 101–2, 108–9, 
114–15, 129–30

Schuchardt, Hugo, 27, 33, 42, 
192

Segurola, Koro, 130
Seminario de Rojas, Juan 

Miguel, 70–71, 73, 94, 194
Serra Estruch, 92
Sokarros, Allande, 169
Solaun, Jesus, 86
Souberbielle, Maurice, 18
Telletxea, Jesusa, 26, 42

■ ERANSKINAK 



221

Toledo, Ana Maria, 133–87
Torrealdai, Joan Mari, 72, 75–76, 

91, 100, 103, 119, 133, 141, 
143, 149, 152–53, 170–71, 
188, 201, 205

Tovar, Antonio, 68, 113
Trask, Robert L., 113
Txillardegi (Jose Luis Alvarez 

Enparantza), 76–79, 85–89, 
91, 101, 109–10, 115, 196, 
201

Txurruka, Cosme, 15
Ubeda, Garbiñe, 164
Ugalde, Martin, 121, 133
Ugarte Muñoz, Antón, 54, 64
Uhlenbeck, Christianus 

Cornelius, 27, 33–34, 192
Ulibarri Galindez, Jose Pablo, 14
Unamuno, Miguel, 13–14, 16
Urgell, Blanca, 153
Uribarren, Patxi, 188
Urkia, Miriam, 158, 160, 188, 

203
Urkixo, Adolfo Gabriel, 15
Urkixo, Julio, 18, 20, 24–25, 27, 

31–32, 35, 52, 57, 63, 65–66, 
69, 71, 191–95

Urkizu, Patri, 100
Urko (Jose Antonio 

Larrañaga), 112
Urreta, Miguel, 24–25
Urretabizkaia, Arantxa, 115
Urriolabeitia, Amantzi, 27
Urrutia, Andres, 45, 124, 131, 

132–33, 137, 141–47, 149, 
151–53, 157, 159, 161, 164, 
166, 168–69, 180, 199–200, 
204

Urruztoi, Jean, 28
Urruzuno, Pedro Miguel, 28
Urtel, Hermann, 28, 33, 192
Uztapide (Manuel 

Olaizola), 82–83, 196–97
Viana, Jesús, 120
Villasante, Luis, 73–5, 77, 79, 81, 

84, 89, 92, 94, 100–1, 104–5, 
107–11, 113–20, 122–27, 
129, 132, 141, 148, 171, 180, 
195, 197–99, 201, 202

Vinson, Julien, 27, 33, 192
Wilbur, Terence H., 113
Winkler, Heinrich, 28, 33
Xarriton, Piarres, 100, 103, 129, 

136, 146, 200
Zabala, Antonio, 78, 96, 104, 

131, 146, 148, 200
Zaitegi, Jokin, 70–71, 76, 104
Zalbide, Mikel, 187
Zamarripa, Pablo, 27, 66, 93
Zarate, Mikel, 100, 115
Zatarain, Anbrosio, 100–1
Zeleta, 77
Zenarruzabeitia, Idoia, 149
Ziganda, Mari Paz, 26
Zinkunegi, Jose, 28, 37
Zuazo, Koldo, 87, 103, 109
Zubikarai, Augustin, 104, 116
Zubimendi, Jose Ramon, 145
Zurututza, Jose Luis, 100

Aurkibide onomastikoa ■



Maketa onena**.indd   222 29/8/19   12:55:01



223

Ohorezko Patronatua

Euskaltzaindiak, Mendeurrenaren baitan, egoki ikusi du bere ibilbidean 
zehar bidelagun izan dituen erakunde nagusiekin Ohorezko Patronatua 
eratzea. Ohorezko Patronatua hogeita bat erakundek osatzen dute eta 
uztailaren 20an eratu zen, Bizkaiko Foru Aldundiaren Bilboko egoitza 
nagusian.

Ohorezko Patronatua ■

Ohorezko Patronatua eratzeko ekitaldi 
nagusia, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Bilboko egoitzan, 2018ko uztailaren 
20an.
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■ eraNSkiNak 

 Espainiako Errege Galiziako Errege Akademia Ikerketa Katalanen Institutua 
 Akademia  (Institut d’Estudis Catalans)

 Eusko Legebiltzarra Eusko Jaurlaritza Nafarroako parlamentua

 Nafarroako Gobernua Euskal Hirigune Elkargoa Espainiako Gobernua

 Arabako Foru Aldundia Bizkaiko Foru Aldundia Gipuzkoako Foru Aldundia 
 

 Euskadiko Udalen Elkartea Nafarroako Udal Kontzejuen Baionako Herriko Etxea 
 (EUDEL) Federazioa (NUKF)

 Bilboko Udala Donibane Garaziko Donostiako Udala 
  Herriko Etxea

 Gasteizko Udala Iruñeko Udala Mauleko Herriko Etxea

Guztira, hogeita bat erakundek osatzen 
dute Mendeurreneko Patronatua; 
tartean, Ipar eta Hego Euskal Herriko 
erakunde garrantzitsuenak.
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Mendeurrena babestu duten komunikabideak

ETB1
ETB2
Euskadi Irratia
Radio Euskadi
Radio Vitoria
Gaztea
Gara
Herria
Berria
Diario-Noticias de Alava
Deia-Noticias de Bizkaia
Noticias de Gipuzkoa
Diario de Noticias
Onda Vasca
TOKIKOM
Euskalerria Irratia
Bizkaia Irratia
Euskal Irratiak
Radio Popular
Bilbo Hiria Irratia
El Correo
El Diario Vasco
Cadena Ser (Euskadi)
Cadena Ser (Nafarroa)
Xaloa Telebista
Radio Nervión
Telebilbao

Ohorezko patronatua ■
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Euskaltzaindiaren lehen mendeurrenean idatziriko liburu hau 
2019ko irailaren 29an, San Migel egunez, bukatu da 

Leitzaran Grafikak S. L. inprimategian.
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