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«Euskera» Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala da eta 1920. urtetik argitaratzen da. Urteko lehen 
zenbakiak, Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa biltzen ditu (sarrera-hitzaldiak, hizkuntza-
arauak, jardunaldiak, etab.), eta bigarrenak, Akademiaren lan esparruetako ikerketa-artikulu origina-
lak, liburu-aipamenak eta antzekoak jasotzen ditu.

Euskerako artikuluak banan banan katalogatzen eta indexatzen dira Azkue Bibliotekaren katalo-
goan (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) eta erakundearen web guneko bilatzaile berezi batean 
(http://www.euskaltzaindia.net/euskera), aldi berean formatu digitalean eskainiz. Orobat, Inguma 
(http://www.inguma.org,), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/), ISOC (http://bddoc.csic:8080/isoc.
html) datu-baseetan eta Latindex katalogoan (http://www.latindex.unam.mx/) jasotzen dira.

Granadako Unibertsitateak (http://ec3metrics.com/circ/) 2012an egindako aldizkari zientifikoen 
sailkapenean B maila esleitu zitzaion.

La revista Euskera es el órgano oficial de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia y se 
publica desde 1920. Publica dos números al año, de los cuales el primero recoge los trabajos y actos 
académicos de Euskaltzaindia (discursos de ingreso, normas lingüísticas, coloquios...), mientras que el 
segundo se dedica a publicar artículos de investigación originales en los varios ámbitos de trabajo de la 
Academia, reseñas de libros y similares.

Los artículos de Euskera son catalogados e indexados en el catálogo de Azkue Biblioteka, la biblio-
teca de la Real Academia de la Academia de la Lengua Vasca (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) así 
como en un buscador específico disponible en su página web (http://www.euskaltzaindia.net/euskera), 
donde además se ofrecen en formato digital. Asimismo se recogen en las bases de datos Inguma (http://
www.inguma.org), Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/), ISOC (http://bddoc.csic:8080/isoc.html) y en el 
catálogo Latindex (http://www.latindex.unam.mx/).

En la Clasificación de Revistas Científicas Integradas (CRIC) realizada en 2012 por la Universidad 
de Granada (http://ec3metrics.com/circ/), se le adjudicó la categoría B.

La revue Euskera est la publication officielle de l’Académie de la Langue Basque / Euskaltzaindia, 
elle paraît depuis 1920. Elle publie deux numéros par an, dont le premier rassemble les travaux et acti-
vités académiques d’Euskaltzaindia (discours d’intronisation, normes linguistiques, colloques,...), tandis 
que le deuxième publie des articles originaux de recherche portant sur différents domaines de travail de 
l’Académie, comptes rendus de livres et similaires.

Chaque article d’Euskera est répertorié et indexé dans le catalogue de la bibliothèque Azkue, la bi-
bliothèque de l’Académie de la Langue Basque (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) ainsi que dans un 
moteur de recherche spécifique disponible sur son site Web (http://www.euskaltzaindia.net/euskera), où 
ils sont également proposés au format numérique. Par ailleurs, ils sont enregistrés dans la base de don-
nées Inguma (http://www.inguma.org) et Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/), ISOC (http://bddoc.csic: 
8080/isoc.html et dans le catalogue Latindex (http://www.latindex.unam.mx/).

Dans la Classification des Revues Scientifiques Intégrées (CRIC) réalisée en 2012 par l’Université 
de Grenade (http://ec3metrics.com/circ/), elle apparaît dans la catégorie B.

Euskera is the official journal of the Royal Academy of the Basque Language/Euskaltzaindia and has 
been published since 1920. The first issue of the year reflects the work and academic activity of Euskal-
tzaindia (induction speeches, language rules, symposia etc...), while the second is dedicated to publish-
ing original research articles in the various areas of the Academy’s work, book reviews and the like.

Euskera articles are catalogued and indexed in the Royal Academy of the Basque Language’s Azkue 
Library, (http://www.euskaltzaindia.net/azkue) as well as on a specific search engine available on its 
website (http://www.euskaltzaindia.net/euskera), where they are also provided in digital format. They 
are also held on the Inguma (http://www.inguma.org) and Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/) data-
bases, ISOC (http://bddoc.csic:8080/isoc.html) data-bases and on the catalogue Latindex http://www.
latindex.unam.mx/).

In the classification of scientific journals carried out by the University of Granada (Spain) (http://
ec3metrics.com/circ/) in 2012 this journal was assigned to group B.
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2013ko	Europar	Hiritarraren	Saria	
Euskaltzaindiari.	Ekitaldien	Kronika

Ekainaren 6an, Europar Parlamentuak jakinarazi zuen Euskaltzaindiak 
2013ko Europar Hiritarraren Saria jaso zuela. Parlamentuak berak aditzera 
eman zuenez, Europa osoko 21 herritako 43 hautagai sarituak izan ziren 
2013an, horien artean Akademia.

Europar Parlamentuak 2008an sortu zuen Europar Hiritar Saria. Horren 
helburua, Europako balioak, hiritar guztien gizarteratzea edota Europar Ba-
tasunean dauden estatuen arteko elkarlana sustatzen dituzten pertsonak 
edo erakundeak saritzea da. Parlamentuak jakinarazi zuenez, Izaskun Bilbao 
europarlamentariak aurkeztu zuen Euskaltzaindiaren hautagaitza. Bestalde, 
PAH Hipotekak Kalte Egindakoen Plataformak ere jaso zuen saria.

Sari-emate ekitaldi bi egin ziren. Lehena, irailaren 23an izan zen, Madri-
len, Europar Parlamentuaren ordezkaritzan. Andres Urrutia euskaltzainbu-
ruak jaso zuen saria, Akademiaren izenean, Enrique Barón epaimahaikidea-
ren eskutik. Saria jasotzean, Europan euskararentzako lekua aldarrikatu 
zuen Andres Urrutia euskaltzainburuak.

«Egun –esan zuen– mugek gero eta eragin gutxiago dutenean, Euskal-
tzaindiak ere hori baliatzen du Euskal Herri osoko euskaltzaleak batzeko eta 
ahaleginetan jartzeko. Espainia eta Frantziaren arteko mugan dagoen eus-
kararen herrialde osoan lan egiten du euskara, aspaldiko hizkuntza, iraga-
neko bitxia baino, gaur egungo eta etorkizuneko hizkuntza izan dadin, Eu-
ropako beste hizkuntzekin batera».
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Esker oneko hitzak esan zituenean, euskalgintza izan zuen gogoan: «Es-
kerrak, orobat, euskal jendeari, eta euskal kultura egiten duten guztiei, 
horien eguneroko ahaleginik gabe ezinezkoa izango bailitzateke Euskal-
tzaindiaren lana. Euskalgintzari asko zor diogu eta berarentzat ere bada 
sari hau».

Andres Urrutiarekin batera, Erramun Osa Euskaltzaindiko idazkariordea 
izan zen Madrilen, Europar Parlamentuaren ordezkaritzan. Bestalde, Izas-
kun Bilbao Akademiaren hautagaitza sustatu zuen eurodiputatua eta Patxi 
Baztarrika Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako sailburuordea ere 
joan ziren.

Sari-emate ekitaldi nagusia, baina, urriaren 16an eta 17an, Bruselan egin 
zen, Europar Parlamentuaren egoitzan, sari-emate ekitaldi nagusian. Hone-
tan ere, Andres Urrutia euskaltzainburuak jaso zuen saria, Martin Schulz 
Parlamentuko presidentearen eskutik. Euskaltzainburuak, euskarak Euro-
pan jokatu behar duen rola azpimarratu zuen. Bere esanetan, sariak, euska-
rari, behar eta aldarrikatzen duen ikusgarritasuna ematen dio. Euskalgintza-
ri dagokiola ere nabarmendu zuen.

Bere hitzaldian, laster ehun urte beteko duen erakundearen ibilbidearen 
garrantzia azpimarratu zuen Urrutiak. Hala, jaio zenetik, Euskaltzaindiak 
herritarren nahiarekin bat egin eta muga guztien gainetik euskararen alde 
lan egin duela esan zuen. Hortaz, erakundea sortu zutenak, eta garai latze-
tan ere bizirik mantendu zutenak ez ezik, gaur egun euskara normalizatzeko 
eta zabaltzeko lan egiten dutenak ere gogoan izan zituen.

Urrutiak Parlamentuan egindako egonaldia baliatu zuen hainbat pertso-
nekin batzarrak egiteko. Hala, urriaren 16an, Eusko Jaurlaritzak Bruselan 
duen ordezkaritzan izan zen; han, Marta Marín buruarekin eta ordezkari-
tzako hainbat kiderekin batu zen.

Bestalde, Desagertzeko zorian dauden Europako Hizkuntzak eta dibertsitate 
linguistikoa txostena landu duen François Alfonsi eurodiputatu korsikarra-
rekin bilera egin zuen. Txosten hori Europako Parlamentuak onartu zuen, 
2013ko ekainean egindako bileran. Euskaltzainburuak, Euskaltzaindiaren 
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egoitzara joateko gonbita luzatu zion Alfonsiri, bertan txosten horretako 
nondik norakoa azal zezan.

Hurrengo egunean, urriaren 17an, Eremu Urriko Hizkuntzen Europako 
Bulegoko zuzendariarekin bilera egin zuen Andres Urrutiak.

Euskaltzainburuarekin batera, Erramun Osa Euskaltzaindiko idazkarior-
dea joan zen Bruselara.
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Public	lecture	in	memory	of	the	linguist	
R.L.	Trask

R.L.	Trask	hizkuntzalariaren	omenez	emandako	
hitzaldi	publikoa

Birminghamen, 2013ko martxoaren 5ean

Sarrera

Ingalaterrako Birminghameko Unibertsitateak bai euskararekin eta bai 
R. L. Trask euskalariarekin lotura zuzena du: bertan dagoen irakasle euskal-
dunari esker euskara ikas daiteke; gaztelania ikasten ari direnek Espainiako 
hizkuntza nagusien hizkuntza-plangintzazko eskolak dituzte, euskara ere 
tartean dagoela; eta, azkenik, unibertsitate horretan gordetzen da, alargu-
naren opariaz, R. L. Trask-en lan-dokumentazioa. Lotura horiek gogoan 
Unibertsitateak R. L. Trasken omenez urtero antolatzen du euskararen 
egoerari buruzko hitzaldia. Jarraian ageri den testua 2013ko hitzaldiari da-
gokio, argitalpenerako apur bat egokitu eta eguneratu ondoren.
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The	Status	of	Basque1

GARDNER, Nicholas
Euskararen Historia Soziala egitasmoa

1. Introductory	remarks

The interested non-Basque’s standard question about the language refers 
to its origins. However, ‘the real mystery of Basque is not its origin, but its 
survival’2, a quote which points towards the topic of this present paper: 
what is the present situation of the Basque language and to what do we owe 
the continuing survival of Basque in the face of difficulties which have 
turned out to be insurmountable for many other, even more powerful, 
languages?3

Before examining the topic in detail, two introductory notes are in order: 
a brief geographical sketch and a cautionary note on numerical and aca-
demic detail. First, the geographical details: the Basque Country for the 
purposes of this paper is defined as the area covered by the seven tradi-
tional provinces of the Basque Country4 and situated in the far south-east-

1 The present text is a modified version of a public lecture in memory of the linguist R. L. Trask 
delivered at the University of Birmingham on March 5th, 2013.
2 Remark attributed to the prime Basque linguist Mitxelena, but which I have been unable to 
source. For readers wishing to pursue the topic of the origins of Basque a good place to start is 
Trask 1995; further detail is available in Trask 1997: 358-429.
3 Latin, a language which had a major impact on Basque, is a case in point.
4 Just what constitutes the Basque Country is a vexed topic, with definitions varying over time, 
by language and even by political viewpoint. By way of example but far from being a complete 
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ern corner of the Bay of Biscay: the provinces are Araba, Biscay, Gipuzkoa, 
Lower (or French) Navarre, Lapurdi, (Upper or Spanish) Navarre and Zu-
beroa. As far as its present-day administration (and, hence, top-down lan-
guage planning) is concerned, we need to distinguish just two borders: the 
international border dividing the French (or northern) Basque Country 
from the Spanish part on the one hand and the regional border within the 
latter separating the Basque Autonomous Community (BAC) to the west 
from Navarre in the east5.

Secondly, a word about numerical and academic detail: the present-day 
situation of Basque is increasingly the object of analysis, accompanied by all 
the paraphernalia of modern academic work. To avoid getting bogged down 
in absolute numbers and precise percentages, I have on the whole relegated 
them (and other technical detail, including many references for further 
reading) to the footnotes, on the grounds that what we are aiming at is an 
overview of the wood, rather than the detail of each and every tree.

On, then, to the main topic of this paper: the sociolinguistic situation 
and prospects of Basque. By situation I mean ‘sociolinguistic situation of the 
Basque language over the past, say, fifty years or so’ and by prospects I mean 
‘future sociolinguistic prospects of the Basque language, bearing in mind 
both natural developments and the efforts at language planning for Basque 
at present being carried out’.

elucidation of the subject, it should be pointed out that le Pays Basque usually refers only to the 
provinces in France, el País Vasco in Spanish and Euskadi in both Basque and Spanish can refer 
to either the BAC on its own or to the totality I refer to above, for some in its cultural aspect and 
for others in its desired political unity. The traditional Basque expression Euskal Herria in its 
various spellings can in addition to referring to the totality mentioned above also refer to the 
Basque speech community. This is not the place to discuss the topic further: suffice it to say that 
for today’s purposes we are talking about the broadest area referred to by present-day nomencla-
ture. Geoff West sensibly tries to avoid the terminological problem altogether by referring to this 
broadest area as the Basque Region (West 1998). See also the Basque Country disambiguation 
page in the English language Wikipedia (accessed 31/03/2014). As for the seven provinces, note 
that I have used the Basque names where no English version is at hand.
5 For further introductory detail see Cenoz 2001, Cenoz & Perales 2000, Azurmendi & Martínez 
de Luna 2006.
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2. The	situation	of	Basque,	now

So, what is the present sociolinguistic situation of the Basque language?6 
The traditional starting point is that of discussing numbers of speakers. 
How many people claim to be Basque speakers? Somewhere over 800,0007. 
When talking of minority languages, one needs to relate that to the total 
population of the area under discussion: just over three million8. Thus, 
Basque speakers represent something over a quarter of the population. We 
could rank this reply with that for other minorities in Europe: Welsh-speak-
ers in Wales form a closely comparable though slightly numerically weaker 
group in both absolute and relative terms. Gaelic speakers in Scotland form 
a roughly comparable group for the situation in the French Basque Country, 
though they obviously lack the moral, practical and financial support that 
comes from having a relatively stronger kindred group just over the inter-
national border.

We need to refine the characterization of language claimant. We are not 
talking about use, but about competence: that difference is not particu-

6 Perhaps the best starting point in English at the present time is issue 174 of the International 
Journal of the Sociology of Language and its sister-volume (Azurmendi & Martínez de Luna (eds) 
2005; 2006). For further introductory material see Gardner et al. 2000, Cenoz 2001, Cenoz & 
Perales 2000.
7 An estimation. The latest sociolinguistic survey (Viceconsejería de Política Lingüística 2012: 
9) offers the figure of 27% of the population for over-16’s, referring to 714,136 people. To that 
figure we have to add the under-16’s (and, for a complete picture, those few speakers living out-
side the Basque Country, which I assume would push the total up over the figure given). I ignore 
the survey’s additional figure of 388,255 passive bilinguals on the grounds that the language 
competence involved is in most cases probably too modest to be registered. The Ethnologue gives 
a more conservative estimate: 658,960 (Lewis 2009), though it is not clear to me if this is in-
tended to include Basque speakers in France or not.
8 Another estimation. Trying to determine the population of any area is to shoot at a moving 
target. In this case it is further complicated by the existence of different administrations providing 
data for different dates and areas. In justification of the figure used in the text we can offer the 
figure of 3,007,661 provided by Wikipedia (http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_
Basque_Country) (accessed on 17-02-2013); or the sum of 3,127,994 provided by http://datuak.
net/dataset/biztanleria-osoa/resource/a66ac046-2c78-4301-b794-26e31c6a923d (accessed on 11-
04-2014).
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larly important in the case of native monolingual speakers of majority lan-
guages in their home countries: a monolingual English speaker in England, 
for example, both knows and uses the language. But Basque speakers, along 
with other minority language speakers in modern westernised contexts, are 
almost invariably bilingual and that second language, Spanish or French, 
may, depending on personal circumstance and inclination, be as much or 
even more used than the Basque they are claiming to know, with the almost 
inevitable negative consequences in terms of mastery of the minority lan-
guage. We might also need to scrutinize language-knowledge claims even 
more carefully: both census and survey results being based on self-report, 
these may turn out to reflect claimants’ other interests, often unwittingly9.

Another aspect of language knowledge claims, of interest in the Basque 
case, is how the person acquired his or her knowledge: is Basque a mother- 
and/or father-tongue, acquired initially in the home; if not, has it been learnt 
on the streets or in some institution formally organised with that purpose in 
mind? In the Basque case the proportions of non-native speakers are surpris-
ingly high10. For various reasons (both integrative and instrumental) Basque 
attracts a substantial number of second-language learners, a relatively unu-
sual situation, amongst minority languages11, and a positive sign: you learn a 
language you (or, in the case of schoolchildren, your parents) value in some 
way. Competence also varies remarkably, both among native and non-native 
speakers of the language, even within individual families. Indeed, looking at 
some individual language acquisition histories one might be hard put to 
decide which category the protagonist belongs to. We might further want to 
look at differences on the lines of age, gender and social class. The most 
interesting of these at the present day is age, given that that is where the 
change being wrought in the situation of Basque becomes visible.

9 Fishman discusses the reliability of census results on a number of occasions. See, for example, 
Fishman & Terry, 1969.
10 The younger the higher: in the most extreme case (BAC) in the 16-24 age group, there are 
more non-native speakers of Basque than native speakers! See Gobierno Vasco 2014.
11 Azurmendi & Martínez de Luna (2005: 3-6) discuss other features of the Basque situation they 
consider to be atypical.
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If we look at Basque language use, we find it to be much lower than 
proclaimed competence might lead us to expect: the most recent study12 
records a figure of just over 13% of language use on the street within the 
Basque Country as being in Basque, based on sampling by direct observa-
tion. No doubt, different figures would be obtained in different domains, 
were they available, but the overall figure offered certainly does not seem 
unreasonable, though variation from one place to another is substantial.

We have so far briefly asked questions about language competence and 
language use in Basque. There are two more areas worthy of attention: 
first, the language itself13 and second, discourse about the language and its 
users. Let us take the	language	itself first of all: is it fit for purpose as a 
modern Western European language in a sophisticated, modernized set-
ting? The brief overall answer, today, has to be yes, while adding riders to 
the effect that standard Basque (batua) is still being developed and that 
terminological development is still in full swing. The fulfilment of the typ-
ical goal of such minorities as proof of their language’s worthiness, inter-
translatability with ‘modern standard European’, draws ever closer. In ad-
dition, however, observers note the usual signs of intense, long-lasting 
language contact, where the socially weaker language is the most impact-
ed: loanwords, calques and other signs of influence at different levels of the 
language, including pronunciation, grammar and semantics, are easily ob-
served in Basques’ language production, perhaps more so orally than in 
writing, where pre-production control allows for a greater degree of delib-
erate purism.

12 To be precise, 13.3% in Altuna et al. 2012: 33.
13 One minor and, admittedly secondary, index of language strength is the ability of the language 
in question to influence other languages, which usually occurs not because of features of the 
language in itself, but because its users are politically, militarily, economically and/or socio-cul-
turally dominant or influential. We must note, therefore, that Basque has been far more influ-
enced by surrounding languages than it has itself influenced them (particularly Latin and Spanish, 
less so (Occitan) Gascon and French and, exceptionally and usually indirectly, Arabic). The influ-
ence of English has increased in recent years, following the worldwide trend.

Influence in the opposite direction is very limited indeed, being most notable in Spanish. Once 
again Trask’s work can serve as a starting point (Trask 1997: 415-429).
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Finally, as for discourse	and opinion about the language and its users, it 
would be pretentious to attempt to survey all the considerable material 
available14. We can summarize or, perhaps more accurately, caricature the 
main features of the reactions to Basque and Basqueness as follows15:

–  That of ridicule or scorn: the ignorant, physically strong, mentally lim-
ited, overeating peasant stereotype, out-of-date and out-of-place in 
modern society, relic of a bygone age. This particular stereotype, which 
achieved a certain popularity under Franco, has largely disappeared. 
The Basque native equivalent was self-hatred16, characterised by acute 
discomfort at one’s ignorance of the state language and by the effort to 
rid one’s children of the perceived stigma, especially where upward 
social mobility was the object. The result was, of course, a shift towards 
the corresponding state language.

–  That of Basque and Basqueness as a source of danger: in its most acute 
form, it turns up as an equation between Basque and terrorism, though 
the practical disappearance of ETA has substantially weakened that 
characterization. However, many still regard the promotion of Basque 
as a primarily Basque nationalist phenomenon and, to the degree they 
reject that nationalism as disruptive in a modern unified state (both in 
France and, especially, in Spain), Basque too is to be rejected.

–  That of tolerance and even respect of Basque and things Basque: in a 
modern democratic state minorities and their languages are to be toler-
ated. Under this approach one can signal two different outcomes in the 
Basque Country: what we might call the ‘reservation approach’ (let 
ethnic Basques use the language in areas it is still dominant but don’t 
allow language spread) or the ‘legitimate revindication approach’ (if 

14 Further discussion in English is available in Hernández et al. 2006.
15 The text follows and develops a recent unpublished discussion by Zalbide.
16 As a result of the weakening of this attitude, implicit traditional sociolinguistic rules followed 
by some, such as not to talk to strangers nor to do business in Basque (even where interlocutors 
know the language), have also weakened considerably over the past forty years. Though such rules 
are not merely the product of attitude: lack of opportunity to develop one’s language at school or 
elsewhere to deal with business in Basque also plays its role.

Euskera 2013_1.indd   24 10/11/14   12:29



GARDNER, N.: The Status of Basque 25

Euskera. 2013, 58, 1. 19-50. Bilbo
ISSN 0210-1564

they really want it they are entitled to it: in any case, as part of the 
cultural heritage the language shouldn’t be allowed to die). Either way, 
some help, including access to public funds, is forthcoming.

–  That of enthusiasm: Basque is a source of identity and its use a source 
of life-long satisfaction. Ensuring intergenerational continuity and a se-
cure (some would say a pre-eminent) status for the language in its tra-
ditional territory is essential. This involves language maintenance, lan-
guage spread and language shift, requiring at the least substantial access 
to public funding as well as much un(der)funded voluntary work.

3. Evolution	of	the	situation	of	Basque

Which brings me to the next step in this rapid canter through the situa-
tion of Basque: far more revealing than data on the situation today is the 
evolution of data over time. We can of course choose differing periods. Let’s 
start with a long-term comparison.

Figure	1.	 	Competence evolution table in southern Basque Country, 
17th-20th centuries17

Skill
Monolingual	Basques,	17th	c. Most	Basques	in	1980	

In	Basque
In	other	
language

In	Basque
In	other	
language

Listening Yes No Yes Yes
Speaking Yes No Yes Yes
Reading No No (Yes) Yes
Writing No No ? (Yes)

Over the long term it is fairly easy to summarize changes with regard to 
knowledge and use of Basque: 350-400 years ago most Basques were prob-
ably monolingual or Basque-dominant bilinguals, with the upper echelons 

17 Translated and simplified from Zalbide 2007.
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of society, certain professionals (churchmen, king’s servants, military, over-
seas merchants, local notaries, doctors...) and travelling workers (sailors, 
transhumant shepherds, itinerant masons...) constituting the bulk of bilin-
guals, from basic to competent, mostly born and brought up in monolingual 
Basque families. Non-native speakers were probably relatively few and far 
between: they would have acquired the language through informal contact 
rather than formal schooling.

Today, in contrast, practically all native speakers of Basque over the age 
of, say at most, five are bilingual in the main state language, French or 
Spanish. Not a few have been brought up in mixed language homes, where 
two tongues have been transmitted natively. And a substantial number of 
people have learnt their Basque within the school system or its adult equiv-
alent18: most of those bilinguals are dominant in the state language, not 
Basque. In terms of sheer numbers, there are probably more Basque speak-
ers alive today than at any moment in the past, but their command of 
Basque, particularly in terms of everyday naturalness, is often weaker. But 
there are more positive notes too:

–  Most younger Basques can to some degree read and write in Basque as 
well as in the state language, unthinkable just a generation ago.

–  Intergenerational language transmission within the family has recov-
ered substantially from the sixties: if both parents are Basque speakers, 
the offspring will almost certainly be brought up as a native speaker of 
Basque; if only one is, there is still a two in three probability that Basque 
will (also) be transmitted to the offspring19.

But for more than a very general description of the change that has tak-
en place, what time-scale should we choose? Should we wish to dig deeper 
there are two obvious turning points we might like to take into account: 

18 On the teaching of Basque to adults, see Azkue & Perales 2005.
19 “In the case of mixed couples, that is, where one parent does not know Basque most offspring 
between the ages of two and fifteen have had Basque and Spanish transmitted to them, but not 
to the same degree in all territories: 71% of offspring in the BAC, 67% in Navarre and 56% in the 
French Basque Country.” Own translation of text from Aizpurua & Ortiz de Landaluze 2012: 74.
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one is the situation in, say, the late fifties or early sixties of the last century 
when the present effort to revitalize Basque was just starting up; a second 
one is at the end of the seventies and early eighties occurring with the 
change of regime, when those Basque revivalist efforts began to obtain ac-
cess to substantial government funding. In practice, however, we are lim-
ited by availability of data: losers, and such was largely the case of Basque 
speakers until recently, usually find history excludes them. From around 
1980 on, however, various series of data have been developed20: census 
language questions21, adult language use, competence and attitude sur-
veys22, school surveys23 and direct-observation language-use surveys24. More 
detailed information is available on specific topics25.

Crudely summarised, we can say that the evidence points to a continual 
increase in the percentage and numbers of Basque speakers, and to a very 
modest rise in actual use. Most indicators are more positive in the BAC 
than in Navarre, where they are in turn more positive than in the French 
Basque Country. If we look more closely at the information, however, that 
summary needs further nuancing. For example, older schoolchildren actu-

20 For a summary of sociolinguistic activity in the Basque Country, see Martínez de Luna et al. 2006.
21 Gobierno Vasco 1989, 1998, 2005, 2009.
22 Gobierno Vasco et al. 1997; Gobierno Vasco 1995, 2003 (for an interpretation of this survey 
see Aizpurua & Aizpurua 2005; reviewed in Martínez de Luna 2005a), 2008, 2014.
23 Note especially: Gabiña et al. 1986; Sierra & Olaziregi 1989, 1991a, 1991b; Hezkuntza, Uniber-
tsitate & Ikerketa Saila 2013. For an overview of the school situation see Gardner & Zalbide (2005), 
in English, and Zalbide 1999, in Spanish. For the Spanish Basque Country see Gardner 2005; for the 
BAC see Gardner 2000; for Navarre see Aldasoro (2001); for the French side, see Stuijt 2007. For 
a number of evaluations of the situation of Basque in BAC schools visit the web-site of ISEI-IVEI, 
the Basque Institute for Research and Evaluation in Education. (http://www.isei-ivei.net/eng/index-
eng.htm). Information on the situation of Basque in the universities is harder to come by, but a start 
can be made at: http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-home/es/.
24 The first such survey throughout the Basque Country was in 1989. Subsequent surveys can be 
consulted as follows: Altuna et al. 2012, Amonarriz 1994, EKB 1998, SEI 2002 (reviewed in Az-
urmendi 2005), Soziolinguistika klusterra 2007. This list ignores more detailed local information 
(often by province or local council), frequently derived from more than one source.
25 Consult, for example, EAS, the language indicator system of the BAC on internet: http://
www1.euskadi.net/euskara_adierazleak/indice.apl?hizk=i.
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ally seem to use less Basque than younger schoolchildren. Indeed, one ob-
server goes so far as to suggest that in terms of the individual life-cycle, 
Basque language use is higher in childhood, drops in adolescence, rises 
again in adulthood, particularly while raising a family, and falls yet again in 
old age26. Why might this be? One can hypothesise that the young child is 
more strongly influenced by the reward system of a pro-Basque school, 
whilst an older one has already begun to appreciate that in the world of 
adulthood beyond the school a lot of rewards are only, or at least better, 
available through other languages. Similarly, whilst young parents may feel 
societal pressure to pass the language on, once that task has in their opinion 
been completed they may no longer feel so enthusiastic about it.

4. Decline

Basque has historically long been facing decline27, but in the last fifty 
years we can also observe an increasing number of positive factors pointing 
in the opposite direction. In this section, the factors underlying Basque’s 
long downward slide will be examined and, in the following one, those at 
present acting in its favour.

Fishman summarizes the factors responsible for or at least co-occurring 
with language decline in the single word ‘dislocation’, subsequently discussing 
demographic, social and cultural dislocation (Fishman 1991: 57-65)28. Let’s 
take a brief look at how this dislocation has played out in the Basque Country 
over the last thirty odd years, but not before noting the differential features 
of language shift in the French Basque Country, where serious decline had set 
in much later, after World War II, as a result of specific local factors.

26 Iurrebaso 2012: 119.
27 For a rough-and-ready graphic summary, see the map accompanying the Demographics section 
of the Wikipedia page on the Basque language (http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_language). 
Accessed on 04-02-2013.
28 The founding father of the sociology of language or macrosociolinguistics has paid considerable 
attention to the Basque case, visiting the country on several occasions. See Fishman 1987, 1990, 
1991, Fishman (ed) 2001 (especially but not only 234-259).
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a) Population

A number of features are salient. First of all, the fall in the birthrate. Eas-
ily accessible contraception arrived later in Spain than in the rest of Europe, 
but the effects were very concentrated over time: by way of example, births 
in the three provinces of the BAC dropped by well over half in less than 20 
years from 197629. Even today they have only partially recovered. The drop 
seems to have affected Basque and non-Basque speakers more or less equal-
ly. Secondly, although the economic crisis of the 1980’s largely put paid to 
immigration from other parts of Spain, a new wave of immigration, this time 
from abroad, particularly from South America (Spanish speaking) and Af-
rica (allophone), started in the ’90’s and seems to be coming to an end or, 
at least, slowing substantially with the present economic crisis. Thirdly, 
highly educated young Basques are increasingly looking for work outside 
the Basque Country.

b) Social	dislocation

On this parameter we can point to the rapid changes in territorial or-
ganisation: road quality has improved, travelling times have been reduced. 
Basques relate to more people in more roles and in more languages over 
greater areas; at the same time, the role of the family has been relatively 

29 To be more precise, there were 41,100 births in 1976 in the BAC; this dropped gradually to 15,248 
by 1994 and has climbed slightly to 21,180 in 2011 and 20,533 in 2012 (provisional figures). Data 
accessed on 11-04-2014 from: http://www.eustat.es/elementos/ele0005700/ti_Nacidos_vivos_y_tasa_
de_natalidad_por_1000_habitantes_por_territorio_historico_1975-2011/tbl0005708_c.
html#axzz2KzI0VY8y. Evolution of births in Navarre was similar but the drop less pronounced: live 
births in 1976 were 8.663, dropping to a low in 1992 of 4.549 and rising by 2011 to 6.747. Data ac-
cessed on 11-04-2014 from: www.cfnavarra.es. The French or northern Basque Country seems to 
have followed the general European pattern with, as far as one can discern from the somewhat im-
precise figures, a relatively minor drop over the entire period: average number of births in the period 
1968-1975 was 3.135; this dropped to 2.784 by the year 2004. Data accessed on 17-02-2013 from: 
http://www.aztikerdb.com/dt/index.php?erakus=orriak&zo=235. Figures for 2011 (2,822) and 2012 
(2,915) suggest a very gradual recovery. Data accessed on 11-04-2014 from http://datuak.net/dataset/
jaiotzak-eta-jaiotza-tasa/resource/a3263a3c-0a54-46a8-919a-c834ddc3f04b.
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weakened. Basques of different dialects may more frequently share the same 
workplace; almost all will (also) work with non-speakers.

c) Cultural	dislocation

Perhaps the most salient feature in recent years is the explosion in mass 
consumption, an expansion which often comes partly through the medium 
of English as the language of wider communication (LWC). The Spanish 
Basque Country is relatively wealthy by local and even European standards30. 
The last of the traditional rural socioeconomic base, primarily farming in 
smallholdings and fishing, is crumbling; the heavy basic industry of the sev-
enties has given way to ever more sophisticated modern industry (machine 
tools, electronics, white goods, transportation hardware...); the service sec-
tor has grown substantially31. All this has impacted on Basque speakers’ pro-
fessional training, relationship networks and, hence, language use.

d) Urbanisation

Finally, we perhaps ought to treat urbanisation as a special case to the 
degree in which it seems to imply all three of the foregoing32. We can de-
tect at least two phases in that process: first of all, rural Basques moved to 
towns small and large, where they took up new tasks, forged a new, broad-

30 For background information on the BAC in European context see www.eustat.es/. Similar data 
are available for Spanish Navarre at http://www.cfnavarra.es/estadistica/redie.asp?qry=0704. As 
the French Basque Country does not coincide with a single French administrative unit, it is more 
difficult to access relevant data. Aggregated data (unofficial, but based on official figures) for the 
Basque Country as a whole is available at datuak.net.
31 For an English language discussion of the role of economic factors in Basque language use, see 
Zendoia 2006.
32 Indeed, almost all the factors mentioned above can also be related to each other. Thus, the 
arrival of a new source of cheaper immigrant labour has changed the linguistic panorama of child-
care and old people’s care completely. A phenomenon that was initially demographic has wrought 
both social and cultural change and, ultimately linguistic change.
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er set of social relationships and changed their language use as well. More 
recently, thanks to improved communications, it has become possible to 
live in urban fashion in all but the remotest farmhouses: there’s always a 
town somewhere nearby where one can slip away to enjoy the features of 
urban life. At the same time, those same improvements have allowed 
town-dwellers, often Spanish speaking, the opportunity to move to Basque 
speaking villages, altering the linguistic balance there too. This relatively 
recent development, promoted in part by land-planning rules, has meant 
the nearest thing Basques had to Gaeltacht areas are themselves now being 
weakened, whereas they had on the whole survived previous phases of 
urbanisation33.

In short, we can say that the Basque Country has experienced a long 
period of rapid dislocation: many of the downturns in the fortunes of Basque 
seem to be related to these changes, as the most common result has been 
greater interaction with non-Basques and a greater need to master their 
languages. Many have perceived in the past that upward social mobility 
depended on mastering the dominant language34, but not everybody em-
barked on that path, whether by choice or lack of opportunity. Nowadays, 
virtually all have already mastered the dominant language and some are 
more concerned by the maintenance of their mother tongue.

5. Survival	and	revival

Basque’s downward slide is, of course, only part of the story. What are 
the factors favouring the survival of Basque or, even, a return to it?

One repeated strand is that of the motivation to maintain the language. 
At the most basic level, there is a faithfulness to the language, the idea that 
it is a treasure to be preserved. One author observes the tendency to hold 

33 Once again, there are comparable Welsh experiences: projected new homes in small Welsh 
speaking villages are sometimes rejected by locals on the grounds that they will weaken the Welsh 
character of the village.
34 Cf. ‘dependency interaction’ e.g. in Fishman 1991: 60.
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fast to the language35, another that some Basques at least tend to use the 
language more frequently than is statistically probable36. This goes against 
the grain of much of the argument about the death of languages, which 
runs roughly on the lines of ‘big fish eat little fish’37. However, the idea of 
a counter-legitimacy or resistance, based on deliberate flouting of majority 
(language) norms and fidelity to the minority group of reference is also 
possible and can perhaps explain in part the survival of minority languages. 
To that traditional motivation from, say, the mid nineteenth century on, 
a second motivation was added: that of wishing to conserve one’s vanish-
ing inheritance, a motivation that reappears today under the universalist 
guise of language ecology: languages, though merely human artefacts, are 
as worthy of conservation as animal and plant species, for the riches they 
contain and reflect. With the foundation of Basque nationalism at the turn 
of the 20th century, many people found a further motivation: Basque be-
came the cornerstone of the Basque identity they sought to defend politi-
cally, some by pursuing an independent state, some by pursuing cultural 
self-regulation in their present political environment. By the 1960’s, 
Basque was additionally becoming the symbol -as much as of Basque na-
tionalism- of anti-regime sentiment: such that, for many non Basque 
speakers and non-nationalists as well, the well-being of Basque became 
one more of the desirable improvements to be achieved (alongside democ-
racy, the rule of law, education, health and social benefits for all...) once 
Franco had been overthrown.

35 Cf. Erize 1999, 2006.
36 Cf. the concept of anisotropic language use in Txillardegi 2002 (reviewed in Martínez de Luna 
2005b). In other words, at least some Basque speakers demonstrate a considerable degree of 
language loyalty. The theory is discussed in English in Martínez de Luna et al. 2006: 79-83. In 
building their model other researchers have found it essential to distinguish between Basque 
speakers by strategy, distinguishing those who conceal their knowledge of the language in encoun-
ters with unknown interlocutors and those who don’t: see Iriberri & Uriarte 2012.
37 Whether one takes the language conflict line (Catalan sociolinguists) or the language market 
line (e.g. Bourdieu), minority languages seem theoretically set for almost inevitable decline. Note, 
in any case, that it is not merely a question of speaker numbers, but the power (economic, military, 
cultural, political or whatever) expressed through that language and associated with it which 
normally determines the outcome according to these theories.
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A second strand involves conscious language planning with the objective 
of reversing language shift (RLS). From the mid-eighteenth century, the in-
creasingly widespread awareness that the situation of Basque was not the one 
desired by, initially, a very modest elite and subsequently an ever-greater 
number led, not surprisingly, to attempts to plan a better future for Basque. 
Those attempts were often individual rather than collective, bottom-up rath-
er than top-down, rarely got off the ground and were just too weak to have 
the kind of influence necessary to reverse the fortunes of the language. The 
last of those early attempts38, led by Basque nationalists in Spain, had been 
scuttled by Franco’s victory in the Spanish civil war (1936-39), leading to a 
conscious planning for an immediate severe limitation in the use of Basque 
and the establishment of Spanish as the only language in the long term.

By the mid 1950’s, however, came the first stirrings of a new bottom-up 
planning for Basque: the Academy of the Basque language (Euskaltzaindia) 
became active once again, a literary magazine (Egan) started up, the first 
clandestine Basque-medium ikastola schools were set up. Noticeably strong-
er by the mid-seventies, this bottom-up planning began to receive top-down 
support, leading with time to full-blown state intervention in favour of 
Basque.

What sort of interventions are involved in the name of planning?39 How 
far are they successful? There are many different emphases possible and 
many of them40 have been pursued with regard to Basque in the present 
planning initiative.

38 For a description of that effort and its cultural context, read Zalbide n.d.
39 For an overview of top-down planning in the BAC, see Mateo 2005; for Navarre and the 
French Basque Country, see Legarra & Baxok 2005.
40 But not all. Some, for example, have considered that one of the ways to give a language prestige 
and, hopefully, thereby to revive it is by giving it a great literary tradition: the success of Lönnrot’s 
Finnish Kalevala or Mistral’s Provençal Mireio led to the Basque poet Orixe being commissioned 
to write a great Basque equivalent. He completed Euskaldunak in 1936 but was unable to publish 
it until 1950. Its traditional rural emphasis makes it the symbol of a bygone age for present-day 
Basques and its impact on the use of Basque must be minute, if any. No such attempt has been 
made during the span of the present revitalization initiative, although more literary work is being 
produced than at any other time in the history of Basque.
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Schooling: the school has been adopted by reformers in many different societies 
as a way to change the world and Basque language planners have tried to do 
exactly that via language acquisition planning41. Native speakers of Basque can 
achieve literacy, formal registers, and acquaintance with the tradition; non-na-
tive speakers can achieve some competence in the language along a continuum 
ranging from basic listening to highly capable. The initial impulse was through 
those private ikastola schools paid for by parents; in Spain, once the old regime 
came to an end, the state offered support to those schools and also extended the 
use of Basque within the state system. School systems in the three administrative 
areas indicated differ, however, in the absolute and percentage numbers of chil-
dren involved in Basque language programmes, which are basically of three 
types: Basque as subject and medium (with the state language as subject); both 
languages as both subject and medium; Basque as subject only42. Advances on 
the French side of the border were, as ever in language planning for Basque, 
rather slower. Achievements, particularly with regard to actual use of Basque, 
have not always satisfied the most enthusiastic language acquisition planners. 
But to the degree that school is a mirror of society, or, in another terminology, 
just one of the agencies that society uses to reproduce itself / socialize its new 
members, it can never be the sole agent of successful language change43.

There is a second set of what we can call mainly ‘pedagogical reasons’ 
why Basque language schooling cannot achieve the aim some would ascribe 
to it: a book in Basque significantly titled The School in Search of Speakers44 
“examined some of the causes of this problem. [Zalbide] points to five inter-
related features of pupils’ lives in explanation:

41 The term ‘acquisition planning’ is from Cooper 1989.
42 The BAC’s terminology is the most widely used: the first option is called Model D, the second, 
half and half option, B and the third A. The situation has been complicated in recent years by the 
introduction of English as medium in some subjects in some schools.
43 See Fishman 1990 or 2001: 368-380. 'The over-reliance on the school with respect to the at-
tainment of RLS goals is merely an example of the more widespread tendency to seek out and 
depend upon one-factor solutions to a very involved, multivariate problem' (2001: 379).
44 Zalbide 1991. The English language summary quoted is from Aldekoa & Gardner 2002: 341-
342. The text refers to the BAC, but extrapolating the observations to the other territories does 
not seem unreasonable.
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–  School lessons occupy a very limited part of a child’s week. Year in, year 
out, model D schoolchildren spend only about 14% of their waking 
hours in Basque-language classroom activity; in model B the propor-
tion drops to about 8% and in model A to around 3%. Other activities 
bulk far larger in the child’s day, particularly with family initially, but 
thereafter time spent with peers increases too.

–  The nature of classroom interaction tends to favour learning to listen 
and read and to some degree to write; pupils have relatively fewer 
chances to speak.

–  Classroom activities tend to purvey the more formal registers of lan-
guage, whereas most of the child’s day outside the school requires more 
informal registers. One of the consequences has been the development 
of a new type of Basque speaker, relatively at home in formal discourse, 
but clumsy in informal discourse, limited in the expression of feelings 
and intimate interests.

–  The command of Basque of the child’s school interlocutors, whether 
teachers or peers, may be insufficient to provide quality models. In 
BAC schools, alongside teachers who are native speakers (or, even, 
exceptionally, non-native speakers) with excellent mastery of the lan-
guage, can be found native speakers with limited command of the more 
formal registers and numerous non-native speakers with a command 
ranging from moderately good to frankly poor, often weakest in infor-
mal registers.

–  Sociolinguistic features of the child’s immediate environment have an 
overwhelming influence: the language of family and relatives may be 
Basque, Spanish or a mixture of the two; the degree of local presence 
of Basque can also vary tremendously. Basque speakers are in a clear 
majority in some rural areas and in some low-density semi-urbanised 
areas, but in the BAC most live in high-density areas dominated by 
Spanish. Thus, the starting point of children entering the education 
system varies considerably, on a cline from native Basque with little or 
no Spanish to native monolingual Spanish who may hardly have heard 
Basque, with all possible variants in between”.
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In a modern westernised society such as the Basque Country the role of 
the school is nevertheless an absolutely essential one, in so far as it is the 
institution where literacy in any language is habitually acquired. Without 
literacy in Basque, the language’s future would be much bleaker. Without 
schooling in Basque, there would be far fewer non-native speakers.

Legal measures: there was widespread support for a change in the legal 
status of Basque after the change of regime in Spain. The new Spanish 
Constitution (1978) opened the door to establishing a certain official status 
by law for the other languages of Spain and both the BAC (in 1982) and 
Navarre (in 1986) made use of it. Those regional laws have given rise to 
much further secondary legislation since then. There has been no such 
advance in the French Basque Country, although greater tolerance is visi-
ble. Some Basques seek further changes in the law (for example, to make 
Basque medium schooling compulsory for everybody or to establish mono-
lingual Basque-speaking areas), but these pressures seem to arise from a 
misunderstanding of the role of laws in language change. A law establishes 
the language playing field through choices which can be in consonance 
with, or militate against, societal language dynamics. At best, it facilitates 
change by permitting use of a (minority) language in new functions or by 
new speakers and by legitimating the provision of funds to support such 
changes. Like schooling, it cannot be the sole agent of language change. 
Although the laws mentioned are slightly out-of-sync with the present situ-
ation, trying to tighten them in favour of Basque could equally lead to an 
‘anti’ backlash, with no obvious gain for the language.

Improving the language: another recurrent concern of language planners 
is to make the language fit for (new) purpose, in other words corpus plan-
ning45. In the Basque case, there have been two primary concerns: the 
creation of a standard language and vocabulary expansion46. One of the 
reasons for the foundation of the Academy (now Royal Academy) of the 

45 Further detail on corpus work can be found in Urkizu 2006.
46 Another, very sophisticated area at present the object of attention is the development of read-
able modern prose: the earlier spread of rigid prescriptive word ordering rules along SOV lines 
rendered the comprehension of complex sentences difficult for many. Hence, the return to tradi-
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Basque Language in 1918-19 was, in addition to the usual language-acade-
my functions47, that of establishing a standard language, above all written, 
in the face of a complicated dialectal panorama. The work of codification48 
to that end is well on the way to being completed: morphology (noun de-
clension, verb conjugation...), grammar, dictionaries (including spelling) 
have all been dealt with at length by the Academy. It is, however, one thing 
to create or standardize a code; quite another for its potential users to ac-
cept and use it49. This latter part of the path, acceptance, implementation 
and use of the newly created standard, has not always been a smooth one: 
as the solution has been to opt primarily for the central dialects, dialect us-
ers at the eastern and western ends of the Basque Country have proved to 
be the losers, relatively speaking. Speakers of Biscayan at the western end 
are numerous and some have been particularly vociferous. Nevertheless, 
the standard has won a notable degree of acceptance. The second task, 
vocabulary expansion, is important if the language is to be used for new 
functions. At the present time the Academy oversees the work of the 
Basque government and other agencies in this area. In both those areas the 
earlier excesses of language purists50, which made for a language partly un-

tional structures which allow the verb to ‘move up’ in sentence order, in writing as well as speech. 
A good example of elaboration, to use Haugen’s terminology (Haugen 1983: 275).
47 Cf. the French Academy’s objective: ‘d’établir des règles certaines de la langue française, de la 
rendre la plus parfaite des modernes, et non seulement élégante, mais capable de traiter tous les 
arts et toutes les sciences’ or the Royal Academy of the Spanish language’s motto: ‘Limpia, fija y 
da esplendor’.
48 Cf. Haugen 1983: 275.
49 Fishman repeatedly underlines the importance and delicate nature of this second part of the 
process. For example: “It is a devastating mistake to assume that corpus planning merely requires 
the interplay and coordination of linguistic expertise and technological expertise, devastating 
certainly if one’s goal is not merely to do corpus planning (i.e. not merely to create a nomenclature 
in chemistry, for example, or in some other modern technological area) but to have it accepted 
(i.e. to have it liked, learned, and used)” (Fishman 1983: 109).
50 Part of pre-Spanish civil war Basque language-loyalism was very keen on purifying the language 
and ridding it of any connection with Spanish, its hand being strengthened by the legitimacy 
conferred on the process by the attempts in that very direction by the founder of Basque national-
ism: a typical case of Ausbau corpus planning, to use the term invented by Kloss and popularised 
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intelligible for (and, hence, unacceptable to) ordinary users, have more or 
less come to an end. Most Basque writers continue to have a purist streak 
(in that their cultivated written form of the language is at least one remove 
from their everyday spoken Basque), but that form is on the whole no long-
er inaccessible to the average reader.

Language normalisation: this term, popular from the early eighties in 
southern Europe in particular, refers in its narrowest sense to finding a place 
for the minority language in the prestigious institutions of modernity in-
cluding administration, the media, university, the higher worksphere and 
the political arena (i.e. presence, however modest, in regional, state and 
European institutions)51. Minorities all over Europe have worked along 
these lines and Basque language planners, specifically, have devoted much 
effort to all those spheres. Whilst it is satisfying for minorities to have, say, 
their radio and TV channels, and daily and periodical press (and Basque has 
achieved all of these), they require considerable and, in most cases, re-
peated investment of human and financial resources for what is probably a 
relatively small contribution to language survival.

Primary socialisation: if we now ask ourselves what is central to language 
survival, we have to recognise that it is what many consider the lacklustre 
functions of everyday life (nuclear and extended family, friendship net-
works, local neighbourhood, primary and, in the Basque case at least, sec-
ondary schooling, the lower, local worksphere...) that are most likely to feed 
back into minority or, to anglicise the local term stressing political implica-
tions, minoritised language maintenance52. Recognising this has major con-

by Fishman. See, for example, Fishman 1991: 350-352. Some of those inventions stuck (the word 
ikastola ‘school’ mentioned in the section on schooling, though the word has taken on more spe-
cialised meanings as well); others didn’t (igali ‘fruit’ to replace the traditional fruitu or fruta); still 
others are widely known but little used (urrutizkin ‘telephone’ instead of telefono).
51 A more recent addition to this list is ICT. Basque language loyalists have achieved not only 
Basque versions of Office, Open Office and Wikipedia. They are also expending considerable en-
ergy on ensuring mobile phones can work in Basque, that there is an ICANN .eus domain-exten-
sion, and many other such details.
52 Once again, it is Fishman (1991, 2001, 1987) who has perhaps argued this point with greatest 
thoroughness, particularly on the basis of his Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS); 
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sequences, a) because, with limited funding available, it will lead to prior-
itisation of less prestigious actions than, say, those involved in language 
normalisation; and b) because family and friendship networks are not very 
amenable anyway to planned intervention. Yet they are the agents of pri-
mary socialisation, in language as in other spheres of life. There are already 
Basque initiatives in all the areas mentioned.

Let us turn, if but briefly, to the agents involved. I have already suggested 
that the work of agencies planning the language itself is nowadays satisfac-
torily coordinated and seems to proceed without more ado. Just as impor-
tantly, its products are achieving some degree of popular acceptance, essen-
tial to making the effort worthwhile53. On the status side, however, clashes 
have in the past been frequent: top-down official planners have frequently 
come into conflict with some individual and increasingly coordinated bot-
tom-up ones, though in the last few years cooperation seems to be ever more 
widespread54. There are top-down planning units at all levels of government, 
in education obviously, but also to a (very much) more modest degree in 
health, policing and justice. A minority of companies also have language 
planning personnel, assisted by outside consultancies. Clearly bottom-up are 
the host of NGO’s whose remit is often limited to a single town or village as 
well as other professional groupings by sector55. In addition, ordinary NGO’s 
may or may not be implementing their own language policy.

By way of exemplification one particular agent we might briefly look at is 
the catholic church56: from at least 1900 on, a growing number of church-

he has also specifically criticised Basque priorities. For a different perspective, which considers 
that it is necessary to go beyond Fishman’s RLS proposals, though allegedly without contradicting 
them, see Martínez de Luna & Azurmendi 2005.
53 For a review of the problems involved in making corpus planning acceptable to its intended 
recipients see Fishman 1983: 107-118. For further discussion see Haugen 1983.
54 The fault-line in Basque society over the use of political violence seems to correlate closely with 
those conflicts. To the degree that societal wounds begin to heal, it seems likely that the future 
tendency will be towards the ever-greater cooperation needed in the face of a difficult situation.
55 For details see Mendiguren & Iñigo 2006.
56 Note that the church’s primary function is not language planning. Other non-language or-
ganisations (for example, government, trade unions or companies) are in the same position: per-
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men had felt that to achieve its proselytizing aim the church also needed to 
work through Basque, but had largely been prevented from doing so by 
civil and religious authorities. With the introduction of the vernaculars in 
church services by the Second Vatican Council (1962-5), many clergy now 
felt legitimated to act: the use of Basque seemed to be fully coherent with 
the church’s worldwide language policy. In consequence, they made a huge 
effort to Basquize the church’s activities, with very little in the way of finan-
cial resources: the irony of the situation is that in a sense they were success-
ful in developing all the human and material resources they needed and yet 
failed to the degree that the European-wide process of secularisation devel-
oped rapidly in Spain after the collapse of the previous regime, so that far 
fewer people than intended have been influenced by the church’s change 
in behaviour.

6. Conclusion	and	future	prospects57

Many factors are involved in the survival or demise of a language, both 
internal and external. Which suggests that it might be appropriate to end 
this article with a SWOT analysis58, albeit a superficial one.

6.1. Internal	strengths

The Basque language has assured its future for another generation. In-
tergenerational language transmission is functioning reasonably well. The 

haps we could call them secondary language planners (ie.: they plan language only in so far as it 
helps them achieve their primary objective) as opposed to the primary planners in organisations 
(NGO’s with status objectives; Vice-Ministry for Language Policy) whose only objective is to 
improve the status of Basque.
57 For a fuller discussion of the future prospects of Basque from a Fishmanian perspective, see 
Zalbide et al. 2006 (in English).
58 This particular form of analysis examines internal Strengths and Weaknesses alongside exter-
nal Opportunities and Threats. See, for example, http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis. 
Several language planning agents in the Basque Country have made use of it.
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language has a core of literate Basque users. Thousands of Basque speakers 
have obtained work thanks to their knowledge of Basque in addition to 
professional requirements. Many regularly use the language at work in mod-
ern environments, thus achieving new functions for Basque. The stand-
ardization process is well advanced and vocabulary is available for most 
major uses of the language. Its legal situation, though by no means perfect, 
provides ample opportunity for positive action. Attitudes towards present 
language policy, with the partial exception of Navarre, are quite positive.

6.2. Internal	weaknesses

The situation in the northern Basque Country is still one of decline, even 
if that decline has now slowed. The massive presence of Spanish and 
French, with all their attractive modernity, is a continual invitation to 
many Basque speakers to use them, even where Basque is a realistic option: 
where this occurs within the family it is a source of considerable concern for 
planners. Some Basque speakers, particularly second language learners, do 
not have the grasp of lively colloquial language that is at the heart of eve-
ryday language maintenance and transmission. Self-regulated autonomous 
cultural production (as opposed to merely copying or translating models 
from other languages) in Basque and the consumption of Basque language 
cultural products of whatever sort is limited.

Basque language loyalists have yet to clarify goals and to reach a con-
sensus within the movement. At the risk of caricaturing the positions we 
can ask: is the objective balanced bilingualism for all, monolingualism in 
Basque or some sort of sociofunctional compartmentalisation of language 
roles along the lines of traditional diglossia59? The first, officially pro-
claimed option, is unsustainable: two languages available equally for all 
functions will lead rapidly to the eclipse of the weaker; the second, be-
loved of some radical Basque nationalists, is unachievable in its strongest 
form, given the present sociolinguistic dynamics; the third would require 

59 Argued in e.g.: Fishman 2001.

Euskera 2013_1.indd   41 10/11/14   12:29



42 GARDNER, N.: The Status of Basque

Euskera. 2013, 58, 1. 19-50. Bilbo
ISSN 0210-1564

the full acceptance of unbalanced bilingualism and much hard work in the 
definition of the functional distribution to be pursued, as a purely territo-
rial base seems unworkable. Basque language loyalists further need to come 
to an agreement on tactics: how should all limited resources be appor-
tioned among the different planning initiatives outlined in the previous 
section?

6.3. External	opportunities

The end of political violence might well improve the opportunities for 
the Basque area and Basque itself to obtain some official status in the 
French Basque Country. It might help to lessen strains over language policy 
in Navarre and, along with other factors, already seems to be assisting in 
facilitating coordination of different pro-Basque initiatives.

Globalization is probably more of a potential threat than a boon, but “in 
the face of globalization many feel a need for a more rooted, particularized 
identity: in the Basque Country that need for a counterweight to globaliza-
tion may strengthen [...] people’s positive evaluation of Basque”60.

6.4. External	threats

Some external threats are immediate and obvious: right-wing Spanish 
Popular Party politicians are trying to recentralise education and it is dubi-
ous indeed whether the Spanish educational system will continue to be 
quite so tolerant of Basque as it has been over the last thirty-odd years. The 
present economic situation, with no improvement in sight, has already re-
duced the funds available for the maintenance and spread of Basque.

In language planning matters no basic consensus has been reached with 
forces against the present initiative: the attempt to set the clock back in 
education may well spread to other spheres.

60 Zalbide et al. 2006: 124.
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The effects of globalization continue to play out in the Basque Country 
with potentially negative effect for the language: immigration, emigration, 
English as LWC.

The population of the BAC is set to decrease and age substantially over 
the next two decades according to a recent study61. It is not unreasonable to 
surmise similar developments in Navarre. This evolution will affect the vol-
ume of language transmission and, hence, bring about a decrease in potential 
listeners, readers and consumers of Basque language cultural products.

Finally, climate change is at present an imponderable, but over the long-
er term may well have negative consequences, as a result of mitigation 
costs, damage wrought by freak catastrophic events, supply difficulties, re-
newed immigration or changes in nature that are hostile to human beings, 
thus creating a new source of dislocation62.

To summarize: so far, all the prophecies of a rapid disappearance have 
been proved wrong63. The price of reversing language shift and minority 
language maintenance is eternal vigilance, but if the minority pays that 
price and not a few Basques at least seem willing to do so, then Basque has 
a good chance of survival for the foreseeable future.
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Basarriren mendeurrena

Zarautzen, 2013ko azaroaren 29an
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Alkatearen	agurra
ILLARRAMENDI, Juan Luis
Zarauzko alkatea

Egun on, Andres Urrutia euskaltzainburua,
Egun on, Euskaltzaindiko gainerako kideak,

Izan zaitezte ongi etorriak Zarautza.

Eskerrik asko Euskaltzaindiari gaur Zarautzi eta Basarriri abegi egiteagatik.

Santi Onaindiak aipatzen zuen, bi bertsolari geratuko zirela Euskal He-
rrian memoriarako. Lehena Enbeita Zaharra izendatzen zuen, eta bigarrena, 
Basarri. Gaur, zorionez, aitor dezaket, askoz bertsolari on gehiago dituztela 
izan Euskal Herriak eta Zarautzek.

Basarrirekin hasi, Nikolas Zendoia, Pello Esnal, Andoni Egaña, Iñigo 
Mantzisidor... bertsolari asko eta asko hezi ditu herri honek, eta ordainetan, 
denek zor diote, zuzenean edo zeharka, euren bertsoen apurren bat Basarri-
ri. Nikolas Zendoiak aitortzen dionez, «garaiko bertsolaritzari duintasuna 
eman eta itxura eta mamiz eguneratzen ahalegin berezia egin zuen. Bertsolaritza 
taberna eta sagardotegi-zuloetatik plazara/antzokira atera zuen».

Nago, ez dagoela egungo bertsolaritza ulertzerik bere ekarpenik, dotore-
ziarik eta ahaleginik gabe.

Hori baino gehiago zen ordea Iñaki Eizmendi zena: idazlea, kazetaria, 
mitinlaria... Baina, batez ere, XX. mendeko gertakari askoren kronista iza-
tea da niretzat bere balore nagusia. Basarrik hitza jarri zion mendearen zati 
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handi bati prentsan eta irratian, eta bere doinura edertzen ere jakin zuen 
aski mingotsa zena.

Ez nuke, herriko alkate naizen aldetik, bizian zehar pairatu zituenak 
ahaztuta jarraitu nahi. Gerra ezagutu zuen, ertzain ibili zen, geroztik ihesean 
bizitzera lehenik eta trabajadoresetan aritzera zigortua izan zen urte luzez 
gero... Herri honek, Euskal Herriak eta herri honek, Zarautzek, bizitakoa 
ezagutu eta gorde zuen, gero hura kontatuz eta kantatuz.

Zarauztar bezala, herri hau maite zuenaren eredutzat ditut, baita ere, Ene 
Zarautz maite bertso sorta eta herriko jaietan abesten dugun Pelaio deuna-
ren ereserkia.

Horregatik guztiagatik, eta Azken Portu taberna bertsoaren habia egin 
zuelako urte askoan, aurten, bere lana gogoratu nahi dugu, bere jaiotzaren 
mendeurrenean. Bertsolari handi batek, ohorezko euskaltzainak merezitako 
aitortza jasoko du aurten, baina bere baloreei uko egin gabe, herritartasuna, 
memoria eta bertsolaritza jasoaren bidez.

Herri hau maite zuelako eta herriak maite duelako,

Herri honen memoria gorde zuelako eta herri honen memoria bizia dela-
ko.

Eskerrik asko berriz, gaur hemen izateagatik Euskaltzaindiari.

Eskerrik asko Zarauzko herriaren izenean.
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Basarriren	mendeurrena:
Beama	(Errezil)	1913-XI-27	-	Zarautz,	1999-XI-03

IRIONDO, Joxemari
Ohorezko euskaltzaina

«Arratsalde on Jainkoak, eta Basarrik!»
Horrela hasi ohi zuen garai batean bere saioa Donostiako irrati batean.

Basarriren	idazlan	asko	1931-1943 (Auspoa 327-238 bikoitza) liburuen 
aurkezpena egiteko asmotan ginen; baina gure usteak erdi ustel izan dira. 
Mahatsa heldu baino lehen txakolin festa antolatu nahi genuen nonbait, 
eta mila oztopo etorri: lanak burutu ezina, Durangoko azoka dela-eta seku-
lako lanak inprimategietan... Haatik, hurrengo abenduaren 17an aurkeztu-
ko dugu gure proiektuaren zati polit bat: Basarri.	Zarauzko	berriak.	1931-
1936	(Auspoa 327).

Dakizuen bezala, azaro honen 27an bete dira ehun urte Inazio Eizmendi 
Manterola Basarri bertsolari, idazle eta esataria jaio zela Errezilgo Beama 
auzoko Granada baserrian, gero Zarautzen bizi eta hil bazen ere, 1999ko 
azaroaren 3an.

Gurasoak ni tokiz aldatu ninduten gazte nintzala,
baña nunaitan nabarmentzen da arbol zarraren itzala.
Erniopean zaude, Errezil, zeru txiki bat bezela;
arrokeri bat badet nerekin: ortxe jaioa naizela.

Beama izeneko ballara dakart lenengo itzetik.
Ni jaio nintzan baserri orrek erreka bat du ertzetik.
Argia lenen or ikusi nun; maitatzen det biotzetik.
Ni laster eroriko naiz baiña zu egon zaitea zutik.

Errezilen, 1954-05-17
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Gurasoek Azpeitiko Maristetara bidali eta zerbait ikasten hasi zenerako, 
ordea, Zarautza etortzea erabaki zuen Eizmendi Manterola familiak, Grana-
da errekako zoko ospela utzita. Geroztik errezildar-zarauztar sentitu zen beti 
Basarri: –«Zer nai dezu nik esatea? –esan zidan 1980 apirilean egindako 
elkarrizketa luze hartan–. Zazpi urte nituan ezkero emen bizi naiz, eta ni 
zarauztarra sentitu izan naiz bizi guztian».

Bere jaiotzaren mendeurrena dela-eta Auspoa-k omen eta ohore egin 
nahi dio bertsolaritza eta euskararen alde hainbat lan egin zuenari, idatzizko 
eta ahozko euskararen sailean merezimendu ona baitu gure ustez.

Holaxe pentsatu zuen Euskaltzaindiak ere, euskaltzain urgazle (1961-8-25) 
eta ohorezko euskaltzain (1984-XI-30) izendatu zuenean, bere merezimenduak 
gogoan. Euskerazaintzak, berriz, euskaltzain oso izendatu zuen (1992).

Bertsolaria

Lehendik ere ezaguna zen Basarri, ertzain, gudari eta bertsolari izateaz 
gainera, egunkari eta astekarietan sarri idazten baitzuen. Hala ere, Basarri 
oso ezagun eta ospetsu egin zuena, 1935eko Bertsolari gudua izan zen.

Zestoako Batzokian egin omen zuen bere lehenengo bat-bateko bertso 
saioa, hamazazpi-hemezortzi urte zituela. Jaiegun hartan Zestoara joan zen 
bere lagunekin, eta bertsolari bat hantxe mitin batean bakar-bakarrik ari 
zela ikusi, eta berarekin egin zuen saioa, «nere lagunak beartuta», esan ohi 
zuen. Ordizian bizi zen Erauskin Errotaria zen bakarrik ari zen bertsolari 
hura, izatez Zaldibiakoa. Haren ondoren, garai hartako Euskal Herriko ber-
tsolari on guztiekin/onenekin kantatu zuen, hamazazpi urtetan hasi eta 
1970eko hamarraldira arte herriz herri etengabe ibiliz. Txirrita, Saiburu, 
Olegario, Frantxes txikia Matxin Irabola, Sasi aita-semeak, Nekazabal, Ex-
kerra, Euxebio Txapel, Kepa Enbeita Urretxindorra, Zepai…

Baina Uztapide izan zuen bertso-lagunik leialena, 1944-1945ean hasita. 
Biek elkar osatu eta elkar edertzen zuten; eta hamaika bazkalondo/afalondo 
gozatu zuten Basarrik idatzitako Atxulei eta Lesakako festetako bertsoak el-
karrekin kantatuz, batek goitik, besteak behetik, duo eginez.
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«Bizi balitz esango lizuke oraindik ere. Lau erri bagenituan Manuel eta 
nik urtero bazkaritan langosta ematen zigutenak. Zarauzko estazioan trena 
artu eta, Madalenak baziran, Oriora eldu baiño leen esango zizun: –Gogoan 
al daukak gaur zer bazkari daukagun? – Ark bazekian langosta jango genue-
la Errenterian. Gaiñerako errietan ere emale onak ziran, noski…».

Batista Gaztelu Gaztelu Gorriari mirespen eta maitasun berezia zion. Agi-
nagan ezagutu omen zuen, 1935eko idazlan batean dioenez.

Aginagan giñan. Antxe erromerian gertatuta edo, nere lagun batzukin 
ostatu batera sartu nintzan. Gaztelu bertsotan ari zan, baña bakarrik. Nere 
lagunak asi zitzaizkidan puntarak boteaz, eta azkenean jarri ninduten bera-
rekin. Amazazpi urte nituan artean.

Ene, zein laguntzalle Bautista! Seme bat bezela artu ninduan. Nik ere, 
alatsu jarri eta oraintxe aspertzera egin genduanean, galdera batzuk egiten 
asi zitzaidan. Baña ez kantuz, itzez baizik (Argia, 1935-II-20).

Basarri	kazetaria

Bertsolari ez ezik, idazle, kazetari eta irratiko esatari ere izan zen hiruro-
geita lau-bost urte luzez (1931-1995). Betiere freelancer edo autonomo mo-
duan egiten zuen lana. Eta hori bai, ikaragarri euskaldun fededun zen.

Kazetari bezala beroa zen, ikaragarri beroa. Ez zuen aski notizia eman edo 
komentarioak egitea; bere iritzia eransten zion idazlanari. Politikoa izan ba-
litz mitinlari bikaina, seguru asko; baina partiduko gizona zen, eta horrekin 
nahiko.

Irratiko grabaziorik ezin, baina hark argitara emandako idazlan eta herri-
ko kronika asko (bertso nahiz prosan) biltzen ahalegin berezia egin dugu 
urtetan, behin batean Antonio Zavalari emandako hitza bete nahirik, batez 
ere gerra aurreko urteetan Euzkadi (Bilbo, 1931-1937), El Dia (1930-1936), 
Argia (Donostia, 1921), Eguna (Bilbo, 1937), Tierra Vasca (1933), eta Euz-
ko Deya (Bilbo, 1916 – Paris, 1936) egunkari eta astekarietan idatzi zituenak 
biltzen, aldi bateko gure historiaren lekuko zuzenak direla-eta.

Euskera 2013_1.indd   57 10/11/14   12:29



58 IRIONDO, J.: Basarriren mendeurrena: Beama (Errezil) 1913-XI-27

Euskera. 2013, 58, 1. 55-66. Bilbo
ISSN 0210-1564

Hari-mataza horrixe tiraka osatuko du Auspoa sailak hurrengo udaberri-udan 
argitara emango duen BASARRIREN IDAZLANAK – 1931–1943 bilduma. 
Izenburuak dioen bezala, aldi horretako bilduma duzu: 1931ko azaroaren 11n 
hasi eta 1943ko ekainera arte argitara eman zituen idazlanak bilduz. Eta horre-
la osatu dugu abenduaren 17an aurkeztuko dugun BASARRI.	ZARAUZKO	
BERRIAK,	1931-1936	ere. Euzkadi egunkariko «Errijetatik», eta El Día egun-
kariko «Euskal orrian» argitara emandako laurogei kronika inguru dira.

Bildumak osabetetzeko erabili edo azterkatu ditugun egunkari eta aste-
kariok honako hauek izan dira:

–  Euzkadi. 1931-11-11n lehenengo bertsoak (Nere arrebatxubari), eta 
egun berean Errijetatik sailean Zarauzko kronika (25) idatzi zuen. Arti-
kulu neurriko idazlanak, 1933ko otsailaren 23an egin zuen lehenengoa, 
eta 1936ko abenduaren 23an azkena.

–  El Dia: 1932ko urtarrilaren 20an aurkitu dugu Basarriren lehenengo 
artikulua, eta 1936ko martxoaren 14an, azkena. Eta Euskal Orria sai-
lean 50 kronika, 1931-12-13an hasita.

–  Argia: 1932ko irailaren 7an estreinako artikulua, eta 1935eko urriaren 
27an azkena.

–  Eguna: 1937ko urtarrilaren 3an argitaratu zuen lehenengo artikulua 
egun haietan sortu zen egunkari honetan. Azkena, 1937ko ekainaren 
12an idatzi zuen.

–  Euzko Deya: Franco diktadorearen tropek 1937ko ekainean Bilbo har-
tu zutenean, beste askok bezalaxe hanka egin behar izan zuen Basarrik 
ere; iparraldeko Landetara joan zen, han basomutil lanetan bizimodua 
irabazteko. Eta ez zuen idatzi 1938ko uztailaren 27an lehenengo arti-
kulua argitaratu zuen arte. Azkenengoa, 1940ko apirilaren 10ean idatzi 
zuen, Pedro Mari Otaño bertsolariari buruz.

Badakigu aldizkari gehiagotan ere idatzi zuela Basarrik garai hartan, adi-
bidez Euzko Langille-n. Garaiz begiratuko dugu hori ere.

Basarri	irrati	gizona Inongo ikastetxetan ikasita ez, baina Beamako apai-
zari haurtzaroan entzundakoen imintzioak eginez, edo, beharbada, Zarauzko 
frantziskotarretan entzundako sermoiak gogoan, mintzalari onaren sena 
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zuen. Bazekien hitza nola erabili, ahotsaren gorabeherak egoki modulatu, 
isilaldiak egin, eta bere jarduna dramatizatzen. Maisua zen bere gudalagunei 
hitz egiten ere, edo eta edozein bazkalondo edo jaialdiren ondoren neurri 
librean hitzak errimatuz mintzatzen. Bazuen adurra bere entzulea ahoa bete 
hortz edukitzeko, erabat txundituta.

Irratiko lanari dagokionez, Zubimendi eta Luzear astean ordubeteko irra-
tsaioa euskaraz egiten asi zirenean, 1932an, behin baino gehiagotan eraman 
zuten irratira Zarauzko taldearekin batean, bertsoak kantatu edo hitzaldiren 
bat egin zezan irratsaioa bete eta gozatzeko.

1949ko udazkenean hasi ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lagunta-
sunez, Basarri, Jose Artetxe, Beorlegi, Maria Dolores Agirre, Milagros Bide-
gain eta talde bat irratsaioak egiten astero; eta hitz egin eta bertsoak kanta-
tzen zituen Basarrik, beti ere bere moralina erantsiz. Zazpi-zortzi urte iraun 
zuen halaxe.

1957an hasi ziren berriro, Donostiako La Voz de Guipuzcoa irratian. Aldi 
hartako lehenengo irratsaioa 1957ko irailaren 13an eman zuten, Audición 
de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián izen ponpoxoarekin, aurrez-
ki kutxa haren babesean, ostiral arratsalde/arratsetan. Eta ordu horretan 
zain eta adi egoten zen jende asko ezagutu genuen.

Nere Bordatxotik atalean kontakizun eta albisteak eman ohi zituen Basa-
rrik, eta azkenean, bertso bat edo bi kantatuz aipatu zuen gai bakoitzari bere 
moralina eransten zion.

Lehen esan bezala, ez dago garai hartako irratsaioen grabaketarik –baldin 
eta zuetako norbaitek gordeta ez baditu–. Hala ere, eskerrak azkenengo 
urteetan, 1980ko hamarraldian Euskadi Irratian egin zituen saio batzuk 
ondo gordeta gelditu diren.

Gudako	kazetari

Lehenengo Ertzain eta gero Euzko gudarostean ibili zen garaian gudako 
kazetaritza-lana egin zuen Basarrik, bera bezalaxe etsai askoz indartsuago 
baten aurka borrokan zebiltzan gudamutilak animatuz:
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Jeiki	euzkoak,	gora	Euzkadi

Adar otsa entzun da gure mendietan. Gudara, gerrara deitzen zaio 
erriari. Goazen guziok, goazen beldur gabe! Geure izen ona nardas-
katzen ez dezagula utzi.

Gudara, mutillak, gudara!

Euzkoak gerala konturatu. Lengo edestia bururatu. Lautik iruko 
sail ederra etsaien zai degu. Alaz ere ez euren egiterik asetzen.

Erabat galdu nai gaituzte; gu galdu ezkero besteekikoa laister 
egingo lutekela jabetu dira. Munduaren aurrean gure gobiernoak 
bestek ez bezelako izena dauka, ta orrek neurrigabeko ziztada de-
maiote etsai ankerrai.

Dakazkiten gizonak ez dira urre emateko. Gerra irabazpidetzat 
artuta derriorrean datozen jopuak dira geienak. Emengo mutillak 
galtzairuzko gorputza dute agerkai. Dana jokatzen ari baitira. Gura-
soak, anaiak, etxea, maiteñoa, aideak, aberria... Nor ez benetako 
gudari ola?

Jeiki, jeiki, etxekuok
argia da zabala
itxasotik mintzatzen da
zillarrezko trunpeta,
baita ere ikaratzen
Olandresen (?) ibarra.

Jaiki bai aberriaren egal batetik besterañokoak. Jaiki gogoz, zutin-
du orok. Izkillua lagunik aundien. Denok gudari, denok euzkotar!

Batu, bildu, alkartu denok! Ez gaur degun aberri zati txiki au zai-
tzeko bakarrik, paxisten menpe ditugun lur guzietzaz jabetzeko baizik.

Onuntz ingura nai duten maltzur ustelak zapaldu, birrindu, ta 
Araba ta Gipuzkoa bein da betiko geureganatzeko. Orain da garaia, 
oberik egundo ez. Oraintxe egin bear dira egitekoak.

Errege biak azken burruka iragarrian ikusirik, Dugueschin-ek 
zion:

«Ni pongo ni quito rey, pero ayudo a mi señor!»
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Jaun aren laguntza izan zan aldera erabaki zan burruka.

Gañontzeko uskeri guziak utz ditzagun alde batera.

Euzkadigatik, aberriagatik, erri zar onen askatasun zorionagatik 
guzia.

Guzia, dena!

   Etsaiok iñun artu duten jipoirik ikaragarriena emen artu bear 
dute.

  Ortarako gauza bat palta degu: Goiko laguntza.

  Itxurak diranez, laister izango degu berriz.

  Jeiki, euzkoak, gora Euzkadi!

  Enbeitarekin batera dirautzuek:

Anaiak gara Lapurditarrak,
Zuberotar ta Naparrak;
Anaiak Gipuz-Bizkaitarrak.
Guztion ama Euzkadi da ta
gu bere seme bakarrak.
Mugak kendu ta jarri dezagun
Aberri oso bakar bat.

Eguna, 1937-04-08

Holako idazlanez beteta dago Basarriren garai hartako kazetaritza. Eta 
harreman ona zuen egunkariko arduradunekin, ikusi bestela Bidani’tarren 
poza idazlanaren ondorengo ohar hau (Euzkadi, 1936.09.09):

Uarra: Zure idazki au, eta beste bat be, une onetan ekarri daustez. 
Emetik aurrera egunoro idazteko asmua dozula diñozu, eta, arren, 
artuta beriala Euzkadi-n argitaratzeko.

Alantxe egingo dogu, eta pozik egin be. Idazki au irakurri dogu-
neko irarkolaratu dogu. Eta bigarrena, Goikua lagun, bijar argitara-
tuko dogu.

Bijar argitaratuko dogun ori, bertso eta guztikua da ixan be, eta 
idazkiñan edo idazteko makiñan idatzija. Gudari-mutillentzat ori, 
Basarri, lujo aunditxuba ezta ixango? Beste batzubetan, arkatzagaz 
eta al ixan dozun eran idatzita bidaltzen ixan dozuz, eta alantxe zure 
enparauko gudari-lagunak be - L.
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«L» hori Estepan Urkiaga Lauaxeta zen.

Iparraldera ihes eginda gero urtebete pasatxoko etenaldiaren ostean be-
rriro hasi zen idazten, Euzko Deya-n.

Iheslari garaian idatzi zuen bertso asko, Euzkadi eta Euzko Deya-n Parisen 
argitaratu ziren. Eta gero Antonio Zavalak bildu eta egindako Nere Borda-
txotik bilduman (Auspoa sail nagusia – Sendoa 1992) daude, besteak beste, 
honako hauek:

–Landes’ko piñu artean (Paris, 1938-II-03)

–Prantzi’ko alkate bati (Basarriren bertso sorta, Zarautz 1950)

–Euskal Mixioak Ichoux’en (Paris, 1938-VII-9an)

–Ichoux’ko madame Sart’eri (Paris, 1938-VIII-27)

–Ondarrutar gazteeri (Euzkadi, 1938-XI-15)

–Gazte denboran neska bati (Auspoa, 1966)

–Zorionak, Eresoinka (Paris, 1938-V-12)

–Itzaldi bat (Paris, 1938)

–Au duk komeria! (Paris 1938-XI-15)

–Olakorik… (Paris, 1938-XI-15)

–Euskaldun ama (Paris, 1938-XII-15)

–Amerika’ko anaiak, entzun (St. Pierre d’Irube. Paris, 1938-X-16)

–Mussolini ta Hitler (Euzko Deya, Paris 1939-IV-16)

–Udaberrian gera

–Agur, Euskadi! (1939-VI)

–Amerika’ko euskaldunak, entzun.

Trabajadoreen	batailoian

Landetako pinudietan basomutil zebilela (1937-1940), inoiz inguratzen 
zen muga aldera. Eta, batez ere, bere gurasoak, senideak, lagunak, denak 
etxera etortzeko deika ari zitzaizkion garai hartan. «Gure ama gaixoa etxera 
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etortzeko eta etortzeko ari zitzaidan beti, gauzak konpondu zirala-ta. Ez zi-
tzaidala ezer pasatuko esaten zidan» kontatu zigun, 1980ko apirilean Zarau-
tzen egindako elkarrizketa luze batean. Horrelaxe uste nonbait ama alargun 
gaixoak, eta horrela nahi semeak ere.

1940ko urrian arriskatu ziren, hil edo bizi, Irun-Hendaia Pausua pasatu 
eta herrirantz abiatzeko. Baina amaren ametsak eta semearen usteak, denak 
ustel gertatu. Zubian bertan hartu eta trabajadoretara eraman zituzten zuze-
nean.

Adibidea hementxe dago, Bejar-Salamancan, 1941eko martxoaren 13an 
ondutako hamahiru bertsoko sorta batek dioenez:

Oraintxen dala sei illabete etorri giñan Prantzitik,
guraso maite biotz biguñak deika baigiñun etxetik.
Gure kabiak urre genitun guk Endaiako zubitik...
Irunen zegon sare zabalak artu ginduzen erditik!

Mirandatikan Madrida, eta gero Madritik Bejarra,
bagoi zarretan txerrien gisan, etzan pasio ederra!
Erri ontako gure izakera daukat agertu bearra:
gose askorik ezta pasatzen, baizik beti bat bakarra.

(Bejar-Salamancan, 1941eko martxoaren 13an)

Garai hartako bertso batzuk eskuz eta letra bikainarekin idatzita utzi zi-
tuen Basarrik, eta Tomas Uriarte lagunak gorde Santimamiñeko (Kortezu-
bi-Bizkaia) Txukene baserrian. Ez dakit Tomas busturiarra zen, baina herri 
horretan hil zela bai.

Euskal Herritik oso urrutira eraman zituzten Aritxulegitik. Afrikan, 
Seghangha eta Al-Diedirrera, alajainkoa! Urrun zegoen hura (Zer urrun 
dagoen Camerun). Eta ez dirudi bizitoki berria aurrekoak baino xamurragoa 
zenik. 1943ko martxoaren 4an bere lagun Tomax Uriarteri bidali zion gu-
tunean hola baitio:

Aztu eziñeko Tomax maitea: Ona emen lorik gabeko gau amaitu 
eziñeko baten ondoren datozkidan burutapenak. Atzo ere euri eguna 
genduan eta gure aterpean kanpoan bezela egiten duelarik, ez gera 
geiegi atsedenduak.
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Hala ere, bazuen bertsoak/olerkiak idazteko hainbat umore. Gutun ho-
rrekin batera zortzi ahapaldiko bertso edo olerki sorta bidali baitzion, «esa-
teko» direla adieraziz:

Bijoaz beingoz laiño zakarrok, ta betor zeru argia!
Ega bitez euskaldun usoñoak. Azka bedi aberria!

Ene biotz gaxo zauritua! Mintza zaite gaurkoan.
Adierazi mingotzaldiak zeure izkuntz goxoan.

Gose, egarri, otzaldi, bustiak, dan danak zuretzat zeuden.
Ainbat zigor artuta, eztakit bizirik nola zauden!

Etxera!

Joanak joan, libre utzi zuten 1943ko ekainean. San Pelaio festarako 
bere Zarautz maitera itzuli zen, zazpi urte luzeko amets gaiztoa gainditu-
ta. –1937an etxetik alde egin eta 1943ko ekainaren 26an heldu zen Za-
rautza–.

Bakarrik etorri zen barkuan, bertso kantari, «itxaso aundi artako katxa-
lote eta arraiak entzule nituala pentsatuta», kontatu zigun.

San Pelaio festak ondo ospatzen ahalegindu zen eta, gero, Tomax adiski-
deari idatzi zion, ekainaren 29an –Harrigarria, gazteleraz idatzi zion, zehaz-
tasun asko kontatuz. Idatziaren bigarren zatian honelaxe zioen: «… de Má-
laga a Madrid fue un viaje pésimo. Una calor que achicharraba, y en la 
misma posición que las anchoas en lata...»

Bitxikeria eta txutxu-mutxu asko kontatu zion bere lagunari; baina, ba-
tez ere, inoiz ikusi zuenik Zarautz ederrena aurkitu zuela. Ostatu eta etxe 
danak udatiarrez beteta zeudela, eta honi kaixo eta hari agur, aspertu ezinik 
zebilela.

Bere gutunak amaitzeko, gehienetan, «Jel-baitazko», «Jel’pean», «Jel’en 
baitan» eta holakoak erabiltzeko ohitura zuen. Baina ez zion horrelakorik 
ezer ere jarri gazteleraz egindako gutun hartan. Garbi zegoen haren mezua: 
nola edo hala, gutuna bere lekura hel zedin nahi zuen.
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Berriz	ere	lanera

Etxera itzuli eta bertsotan hasi herriz herri Basarri. Baina «Kontuz ibili 
bear izan genduan, zer esaten genduan ondo begiratuta, bestela berriz ere 
barrura joateko arriskua zegon-da. Edozeñek esaten zizun, Aizak, kontuz 
ibili adi, bestela badakik. Eta gu ikara bizian beti».

Afizioz eta ofizioz, berriz ere idazle eta kazetari lanetan hasi zen, 1946ko 
udazkenean, Donostiako La Voz de España egunkarian, Zarauzko berriemai-
le zen Frantzisko Juaristi Pipe-kalek, «Zeozer egin bearko uke» eskatu omen 
zion-eta.

Bertsolari zaharren aipamen eta pasadizoak idazten zituen aldizka, jaien 
kontuak eta hola, baina artean ez herri kirolen konturik.

1946ko abenduaren 19an, esate baterako, «Santo Tomasko feria txori-
xua ta ogia» zela-eta, gazteleraz eta euskaraz egin zuen idazlanak harrera 
ona izan zuen, itxura danez. Eta hartan jarraitu zuen.

Handik aurrera urte askoan idatzi zuen La Voz de España, El Diario Vas-
co, Zeruko Argia, Goiz-Argi, Arantzazu eta herrietako aldizkarietan. Bere 
azkenengo idatzia, oker ez bagaude, 1994ko azaroaren bian bidali zuen El 
Diario Vasco-ra. Urteen zamak eta osasunik ezak dena uztera behartu zuten.

Azken urteetako bere bizimoduaren laburpena honela egin zuen, 1962ko 
abenduaren 30ean, Euskaltzaindiak antolatu ohi zituen Bertsolarien Txa-
pelketa Nagusi hartan, A. Irigoyenek, «hiru bertsotan kontatu behar dezu 
zure bizitza» aginduta:

Goguan artua det, ai, zer esan duan.
Lan pixkat egiten det periodikuan,
berriketaldi batzuk gero radiuan.
Familiko goxoan andrian onduan,
antxen bizitzen nazu al dedan moduan.

Erriz erri bertsotan ibili biarrak,
an azaltzen ditugu dauzkagun indarrak.
Gozatzen dira gazte eta berdin zarrak.
Eman dizkigulako ain doai ederrak,
Jaungoiko altsua, nik biotzez eskerrak.
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Irugarrena ere kantako det garaiz,
tristurarikan gabe txit arpegi alaiz.
Guretzat iñun ez da biar ainbeste eiz,
milla duroren jabe izan ez arren iñoiz,
daukadan pixkarekin gustora bizi naiz

(Auspoa, 22. 147 or.)

Eranskina:	Al-Diedir,	Afrikatik,	Basarrik	gurasoei	zortzi	bestsotan	
egindako	eskutitza.	Tomas	Uriarte	zeneren	alaba	Arantzik	emana.
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Jardunaldiak
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XVIII.	Jagon	jardunaldia: 
Euskara	Nafarroatik

Iruñean, 2013ko azaroaren 15ean
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Sarrera
ALEMAN, Sagrario
Sustapen batzordeko burua

Euskaltzaindiak Iker eta Jagon sailen bidez egiten die aurre bere eginki-
zunei. Besteak beste, euskara sustatzea eta babestea dagokio Euskaltzaindia-
ri eta lan hori Jagon Sailaren barneko Sustapen batzordeak hartzen du bere 
gain. 

Gizartean hizkuntza normalizazioan ematen diren urratsei eta aldaketei 
so egoten da bada, Euskaltzaindia, eta euskararen erabileraren nondik no-
rako hori aztertzeko, gogoeta egiteko, urtero, Jagon jardunaldia egiten du. 
Hainbat urtez arlo edo gai bereziren bat hartu du jardunaldien ardatz – Eus-
kara, kontsumoa eta hizkuntza eskubideak; Euskararen legeak 25 urte Euskal 
Autonomia Erkidegoan; Euskara eta etorkinak eta beste –; azken hiru urte 
hauetan, ordea, lurralde bat hartu du aztergai. Araban euskarak izan duen 
suspertze handia zela eta, 2011ko jardunaldiak herrialde hori izan zuen go-
goetagai. Hurrengo urtean, Baionan egindakoan, Euskararen oraina eta ge-
roa Ipar Euskal Herrian izenekoan, lurralde horretan euskarak duen bilakae-
raz hausnarketa egin zen.   

Euskara Nafarroatik izenburupean gauzatu zen 2013ko Jagon jardunaldia, 
XVIII.a, Iruñeko Kondestablearen jauregian. Aurreko urteetan bezala, lu-
rralde horretan euskalgintzan lanean ari diren elkarteekin lankidetzan  an-
tolatu genituen eta Euskarabidearen eta Iruñeko Udalaren laguntza izan 
genuen.

Nafarroako jardunaldi , lehenik, joan den 20 urteetako bilakaera begira-
tu zen azterketa soziolinguistikoen datuak kontuan harturik. Horixe biltzen 
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du, hain zuzen ere, Euskera honetan, hurrengo orrietako Jon Aizpuruaren 
lanak.

Transmisioa eta motibazioa ere hizpide izan ziren jardunaldi honetan. 
Transmisioaren inguruan Paula Kasaresek egindako lanaren berri Euskal-
tzaindiaren Jagon saileko 16. zenbakian aurkituko duzu argitaratua. Moti-
bazioa lantzearen eta dibulgazioaren beharra azpimarratu zuen Juan Carlos 
Etxegoienek, Xamarrek, eta hemen bere idatzirik jaso ez badugu ere, lekuko 
hor ditugu Euskara Jendea bideoak eta liburua.

Hurrengo saioa, maiz landu ez dugun ikuspegitik egindako diskurtsoa 
izan zen, berritzailea eta arrotza askorendako: hurrengo orrialdeetan irakur 
dezakegun Xabier Erizeren Enpresen eremuko kontzeptuak hizkuntzen sustape-
nean aplikatuak.

Jardunaldi  honetan aurrera begirako ikuspegia ere landu nahi izan zen. 
Eta horretarako antolatutako mahai-inguruan hizlari izan ziren Sortzen, 
NIE, Kontseilua eta euskarazko hedabideetako ordezkariek, bakoitzak bere 
lan arlotik, Nafarroan euskara indarberritzeko zein hizkuntza politika egin 
beharko litzatekeen adierazi zuten. Hemen, Euskera honetan, ez da biltzen 
mahai-inguru honetan jardundakoen iritzia, moderatzaile lanetan aritu zen 
Aingeru Epaltzarena baizik. 

Azken saioan, Nafarroan azkenaldian, motibazioa, transmisioa, eta era-
bilera lantzeko eta sustatzeko egiten ari diren zenbait egitasmo ezagutzeko 
aukera ere izan zen.

Euskaltzaindiaren izenean eskerrik asko jardunaldiak prestatzen aritu zi-
ren guztiei, baita egunean berean beren txostenak eta esperientziak azaldu 
zizkigutenei eta bertan parte hartu zuten guztiei. Eta, nola ez, baita Euskera 
honetarako beren lanak, idatziz, helarazi dizkigutenei ere.

Hemen ditugu, bada, 2013ko jardunaldietako zenbait txosten bikainki 
azalduak.
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Euskarari	buruzko	jarrerak	eta	iritziak	
Nafarroan,	Inkesta	Soziolinguistikoaren	
arabera

Actitudes	y	opiniones	sobre	el	euskera	en	Navarra,	en	
base	a	la	Encuesta	Sociolingüistica

Comportements	et	opinions	sur	le	langue	basque	en	
Navarre,	selon	l'Enquête	Sociolinguistique

Attitudes	and	opinions	on	Basque	in	Navarra,	
according	to	the	Sociolinguistic	Survey

AIZPURUA, Jon
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Plangintza eta Azterlan Zerbitzuko arduraduna
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Nafarren % 37,7 euskararen erabilera sustatzearen alde dago, % 27,8 ez alde ez aurka eta 
% 34,5 aurka dago. Azken 20 urteotan, euskararen alde daudenen ehunekoak 16 puntu egin 
du gora, eta beste horrenbeste egin du behera euskara sustatzearen aurka daudenenak. Ja-
rrerari buruzko emaitzetan eragiten duen aldagai nagusietako bat hizkuntza-gaitasuna da. 
Izan ere, elebidunen artean % 88,7 daude euskararen erabilera sustatzearen alde eta erdal-
dunen artean % 27,8.

Euskarari buruzko pertzepzioei dagokienez, Nafarroako biztanle gehienek (% 79) uste 
dute gizartean bi hizkuntza izatea ez dela arazo iturri eta ona dela umeek eskolan euskara 
ikastea (% 82).

Hitz-gakoak: Jarrera, pertzepzioa, euskara, erabilera, sustatu, hizkuntza-gaitasuna.

El 37,7% de los navarros esta a favor de impulsar el uso del euskera, el 27,8% ni a favor 
ni en contra, y el 34,5% esta en contra. En los últimos 20 años, el porcentaje de los que están 
a favor del euskera ha aumentado un 20%, inversamente proporcional a la disminución del 
porcentaje de los que estan en contra. Una de las variables que más inciden en este cambio 
es el de la competencia lingüística. El 88,7% de los bilingues esta a favor de este impulso, por 
sólo el 27,8% de los castellano parlantes.

En cuanto a la percepción del euskera, la mayoría de los habitantes de Navarra (79%) 
cree que en una sociedad coexistan dos lenguas no es fuente de conflicto, y que es bueno 
que los niños aprendan euskera en la escuela (82 %).

Palabras	clave: Actitud, percepción, euskera, uso, promoción, competencia lingüística.

37,7 % des Navarrais se disent prêts à favoriser l’usage de la langue basque, 27,8% ne sont 
ni pour ni contre et 34,5% sont contre. Ces 20 dernières années, le pourcentage de ceux qui 
se déclarent favorables a augmenté de 20%, cela étant inversément proportionnel à la dimi-
nution du pourcentage de ceux qui se déclarent contre. L’une des variables qui joue un grand 
rôle dans ce changement est la compétence linguistique. 88,7% des bilingues est favorable à 
ce soutien, pour seulement 27,8% des hispanophones.

En ce qui concerne la façon de percevoir la langue basque, la majorité des habitants de 
Navarre (79%) croit qu’une société ou coexistent deux langues n’est pas une source de 
conflit et qu’il est bon que les enfants apprennent le basque à l’école (82%).

Mots	clés: Attitude, perception, langue basque, usage, promotion, compétence linguis-
tique.
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37.7 % of the inhabitants of Spanish Navarre are in favour of promoting the use of Bas-
que, 27.8 % neither for nor against, and 34.5 % are against it. In the last 20 years, the per-
centage of those in favour of Basque has increased by 20% in inverse proportion to the 
decrease in the percentage of those against it. One of the variables which have most influen-
ced this change is that of language competence. 88.7 % of bilinguals are in favour of this 
initiative, as compared to 27.8 % of Spanish speakers.

As for how Basque is perceived, the majority of the inhabitants of Navarre (79 %) belie-
ve that the fact that two languages coexist in society is not a source of conflict and that it is 
a good idea for children to learn Basque at school (82 %)

Keywords: Attitude, perception, Basque, use, promotion, language competence.
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Euskarari buruzko jarrerak eta pertzepzioak Nafarroan, inkesta Soziolin-
guistikoaren arabera.

Saioan zehar erabiliko diren datuak Inkesta Soziolinguistikoan jasota-
koak izango dira. Datu horietan oinarrituta, Hizkuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzak indize bat eratu zuen 1991n, euskara sustatzeari buruzko jarre-
rak ezagutzeko. Indize horren araberako emaitza nagusiez gain, indizea 
eratzeko erabilitako galderen emaitzak banan-banan azalduko dira. Hala-
ber, nafarrek euskarari buruz duten pertzepzioa ere jorratuko da.

Laburbilduz, 16 urte edo gehiagoko nafarren % 37,7 euskararen erabi-
lera sustatzearen alde dago, % 27,8 ez alde ez aurka eta % 34,5 aurka 
dago. Azken 20 urteotan, euskararen alde daudenen ehunekoak 16 puntu 
egin du gora, eta beste horrenbeste egin du behera euskara sustatzearen 
aurka daudenenak. Jarrerari buruzko emaitzetan eragiten duen aldagai 
nagusietako bat hizkuntza-gaitasuna da. Izan ere, elebidunen artean % 
88,7 daude euskararen erabilera sustatzearen alde eta erdaldunen artean 
% 27,8.

Euskarari buruzko pertzepzioei dagokienez, Nafarroako biztanle gehienek 
(% 79) uste dute gizartean bi hizkuntza izatea ez dela arazo iturri eta ona 
dela umeek eskolan euskara ikastea (% 82). Euskara gaztelania bezain abe-
ratsa dela % 43k pentsatzen du. Azkenik, nafarren % 68k uste du euskara 
ez dagoela galtzeko arriskuan, baina % 59ri irizten zaio euskarak ez duela 
inoiz gaztelaniak duen indarra izango.

1.  Euskararen	egoeraren	eta	bilakaeraren	laburpena	
Nafarroan

Hizkuntza-gaitasuna

V. Inkesta Soziolinguistikoaren arabera, 2011n Nafarroan 16 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren % 11,7 elebiduna da, % 7,5 elebidun hartzailea eta 
% 80,7 erdalduna. Eremu euskalduna da elebidunen ehunekorik eta kopu-
rurik handiena duena (% 59,3 eta 30.000 pertsona, hurrenez hurren). Ere-
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mu mistoko elebidunak % 9,8 dira, hau da 29.000 pertsona. Eremu ez eus-
kaldunak du Nafarroako elebidunen ehunekorik eta kopururik txikiena (% 
2,3 eta 4.000 pertsona, hurrenez hurren).

Atzera begiratuz gero, hogei urtean 2,2 puntuko igoera izan du elebidu-
nen ehunekoak. 1991n Nafarroako elebidunak % 9,5 ziren, eta orain % 
11,7 dira. Era berean, elebidun hartzaileek gora egin dute, biztanleen % 4,6 
izatetik % 7,6 izatera iritsi baitira azken hogei urteotan.

Elebidunen igoera batez ere eremu mistoan gertatu da (% 5,2tik % 9,8ra). 
Eremu ez euskalduneko elebidunak oso gutxi dira orain, % 2,3, eta duela 
hogei urte % 0,6 ziren. Eremu euskaldunean, aldiz, elebidunen ehunekoa 
bere horretan dago hogei urteotan, % 60 inguruan, alegia.

Elebidunen ehunekorik handiena gazteen artean dago. Gaur egun, 16 eta 24 
urtekoen artean elebidunak % 20,8 dira eta 25 eta 34 urtekoen artean % 14,5. 
35 urtetik gorakoen artean, aldiz, elebidunen ehunekoa % 10 edo txikiagoa da.
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Erraztasuna

Elebidunen multzorik handiena (% 47,9) hobeto moldatzen da erdaraz eus-
karaz baino. Erdal elebidun gehienak eremu mistoan bizi dira (% 66). Lehen 
hizkuntzari dagokionez, gehienek (% 67) erdara izan dute lehen hizkuntza.

Nafarroako elebidunen % 25 euskaraz erdaraz baino hobeto moldatzen 
da. Euskal elebidun ia guztiek euskara izan dute lehen hizkuntza eta ia de-
nak eremu euskaldunean bizi dira (hamarretik bederatzi).

Euskaraz eta erdaraz berdin moldatzen direnak elebidunen % 27,1 dira. 
Elebidun orekatuak eremu euskaldunean bizi dira gehienak, eta hamarretik 
lau (% 41) eremu mistoan. Elebidun orekatu ia guztiek euskara izan dute 
lehen hizkuntza (% 81).

Erabilera

Euskararen erabilerari dagokionez, 16 urte edo gehiagoko nafarren % 
10,1ek euskara erabiltzen du neurri batean ala bestean:

a)  % 5,5ek euskararen erabilera trinkoa egiten du, hau da, euskara er-
dara beste edo gehiago erabiltzen du eguneroko jardunean.

b)  Aldi berean, % 4,6k euskara erabiltzen du, baina erdara baino gutxiago.

Gainerako guztiek (% 89,8) erdara erabiltzen dute beti (% 87,4) edo ia 
beti (% 2,5).

Azken 20 urteotako bilakaera aztertuz gero, euskararen erabilerak ia ez 
du gorabeherarik izan Nafarroan. 1991 eta 2011 arteko aldeak puntu eta 
erdikoak edo txikiagoak izan dira kasu guztietan.

Erabilerari buruzko emaitzetan alde handiak daude eremu batetik beste-
ra. Izan ere, euskara erdara beste edo gehiago erabiltzen dutenak, hau da, 
euskararen erabilera trinkoa egiten dutenak % 48,6 dira eremu euskaldu-
nean, % 1,7 mistoan eta % 0,2 eremu ez euskaldunean. Horiez gain, euska-
ra erabiltzen dutenak, baina erdara baino gutxiago, % 7,9 dira eremu eus-
kaldunean, % 6,2 mistoan eta % 1,3 eremu ez euskaldunean.
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Nafarroan, etxeko erabilera zertxobait txikiagoa da gaur egun duela 20 urte 
baino. Euskara erdara beste edo gehiago erabiltzen zutenak % 6,6 ziren 1991n 
eta % 5,4 dira 2011n. Hala ere, esan behar da seme-alabekin eta neba-arre-
bekin erabilerak gora egin duela (1,5 eta 0,8 puntu, hurrenez hurren).

Nafarroako biztanleen % 7,2k euskara erdara beste edo gehiago erabil-
tzen du lagunekin eta % 7,1ek lagunekin. Azken 20 urteotan, euskara er-
dara beste edo gehiago erabiltzen dutenen ehunekoak bere horretan jarrai-
tzen du lagunekin eta hasi egin da lankideekin (1,7 puntu).

Eremu formalari dagokionez, euskara erdara beste edo gehiago % 6,4k 
egiten dute udal zerbitzukoekin eta % 4,9k osasun-zerbitzukoekin. Azken 
20 urteotan, euskararen erabilerak gora egin du eremu formalean. Hala ere, 
2001etik hona euskararen erabilera moteldu egin da, eta zenbait esparrutan 
atzera egin du.
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Nafarroako	euskaldunaren	ezaugarri	nagusiak

Orain arte emandako datuak kontuan hartuta, Nafarroako euskaldu-
nen artean gehien nabarmentzen diren ezaugarriak definitzeko saiakera 
bat egingo dugu jarraian. Horrek ez du esan nahi, inondik inora, Nafa-
rroako euskaldun guztiak jarraian azalduko ditugun bezalakoak direnik. 
Adinaren edota eremuaren arabera, esaterako, oso bestelakoak diren eus-
kaldunak ere badira Nafarroan, Euskal Herriko gainerako guneetan ger-
tatzen den bezala.

Nafarroako euskalduna gaztea da (% 41ek 35 urte baino gutxiago), eta 
Nafarroan bertan jaiotakoa (% 88). Hala ere, ez dago argi non bizi den (% 
47 eremu euskaldunean eta % 45 eremu mistoan). Goi mailako batxilergoa 
(% 25) edo unibertsitate mailako ikasketak ditu (% 32). Ikasketak erdaraz 
egin ditu (% 50etik gora ikasketa maila guztietan), baina lagun asko ditu 
ikasketak euskarazko ereduetan egin dituztenak (% 40tik gora oinarrizko 
eta bigarren mailakoetan, eta % 31 goi mailakoetan). Euskara du lehen 
hizkuntza (% 47,5), baina bere inguruan gero eta gehiago dira lehen hizkun-
tza erdara duten euskaldunak (25 urtetik beherako gazteen artean % 50etik 
gora). Erraztasun handiagoa du erdaraz euskaraz baino (% 47,9). Euskarari 
buruzko interes handia du (% 94), eta euskararen erabilera sustatzearen 
alde dago (% 89).

2. Euskararen	erabilera	sustatzeari	buruzko	jarrera

Nafarroako euskaldunak argi eta garbi azaltzen dira euskararen erabilera 
sustatzearen alde. Baina zein da nafarrek oro har euskararen erabilera sus-
tatzearekiko duten jarrera? Galdera horri erantzuten ahaleginduko gara 
jarraian.

Euskararen erabilera sustatzeari buruzko jarrera ezagutzeko, euskarare-
kin lotutako hainbat gairi buruz galdetu zaie Nafarroako biztanleei. Eman-
dako erantzunekin tipologia bat eratu du Hizkuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzak. Tipologia horren arabera, Nafarroako biztanleak hiru 
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multzotan sailkatu dira: alde daudenak, kontra daudenak eta ez alde ez 
kontra daudenak.

Nafarren % 37,7 euskararen erabilera sustatzearen alde daude, % 27,8 ez 
alde ez aurka eta % 34,5 aurka daude.

Nafarroan euskararen erabilera sustatzearen aldeko jarrerak 16 puntuko 
igoera izan du hogei urtean. Izan ere, 1991n euskal herritarren % 21,6 ze-
goen euskara sustatzearen alde eta % 37,7 dago gaur egun.

Euskara sustatzearen aldeko jarrera askoz handiagoa da eremu euskaldu-
nean (% 69), eremu mistoan (% 42,5) eta eremu ez euskaldunean (% 22,5) 
baino. Eremu euskaldunean nagusi dira alde daudenak. Eremu mistoan 
gehiago dira alde azaltzen direnak eta eremu ez euskaldunean gehiago aur-
ka agertzen direnak.
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Adinari dagokionez, zaharren artean zertxobait handiagoa da euskararen 
alde agertzen direnen portzentajea (% 41,8), gazteen (% 38,9) eta helduen 
(% 35,3) artean baino. Azken 20 urteotan euskararen erabilera sustatzearen 
aldeko jarrerak gora egin du adin-talde guztietan.
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Bigarren atal honen hasieran esan bezala, jarrerari buruzko emaitzak Hiz-
kuntza Politikarako Sailburuordetzak eratutako tipologia baten arabera 
atera dira. Baina interesgarria iruditu zaigu tipologia hori eratzeko erabili 
diren galderak zein diren eta bakoitzean jasotako erantzunak nolakoak izan 
diren azaltzea.

Lau galdera edo baieztapen egin dira, eta bakoitzaren aurrean bere burua 
kokatzeko eskatu zaio inkestatuari. Galdera edo baieztapenak eta emaitzak 
honakoak izan dira:

2.1. Ezinbestekoa da haur guztiek euskara jakitea

Nafarroako biztanleen % 48 haur guztiek euskara jakitea ezinbestekoa 
izatearen aurka azaldu dira eta ia beste horrenbeste (% 43) alde. Eremuaren 
araberako aldeak esanguratsuak dira: eremu euskaldunean % 72 alde azal-
tzen dira, mistoan parez pare daude aldekoak eta kontrakoak (% 46na), eta 
ez euskaldunean erdia baino gehiago kontra dago ( % 57). Lau euskaldune-
tik hiru (% 78) alde agertu dira eta erdaldunen erdia pasatxo (% 55) kontra.

Euskera 2013_1.indd   83 10/11/14   12:29



84 AIZPURUA, J.: Euskarari buruzko jarrerak eta iritziak Nafarroan, …

Euskera. 2013, 58, 1. 73-88. Bilbo
ISSN 0210-1564

2.2.  Administrazio publikoan sartzeko, beharrezkoa izan beharko litzateke 
euskara jakitea

Nafarroako biztanleen erdia baino zertxobait gehiago (% 53) Adminis-
trazio publikoan sartzeko euskara jakitea beharrezkoa izatearen alde dago 
eta % 38 kontra. Eremuari dagokionez, euskaldunean % 77 eta mistoan % 
56 alde daude. Ez euskaldunean, aldiz, kontra agertzen dira % 45. Hizkun-
tza-gaitasunaren arabera, aldea handia da: euskaldunen % 91 alde daude, 
eta erdaldunen artean parekatuta daude aldekoak eta kontrakoak (% 45 eta 
% 44, hurrenez hurren).
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2.3.  Nafarroan ikusi eta entzuten diren telebista eta irratiek programa 
gehiago izan beharko lituzkete euskaraz

Nafarroako biztanleen erdiak (% 50) uste du Nafarroan ikusi eta entzu-
ten diren telebista eta irratiek programa gehiago izan beharko lituzketela 
euskaraz, eta herenak (% 32) ez du halakorik uste. Eremu euskaldunean 
eta mistoan gehiengoa dira alde daudenak (% 75 eta % 56, hurrenez hu-
rren). Eremu ez euskaldunean, aldiz, gehiago dira kontra daudenak (% 
46). Euskaldunen gehiengo zabala (% 91) alde dago, eta erdaldunen ar-
tean aldekoak gutxiago badira ere (% 42), kontra daudenak baino gehia-
go dira (% 38).
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2.4.  Hobe da jendeak ingelesa ikastea euskara ikastea baino

Nafarroako biztanleen % 46k uste dute hobe dela jendeak ingelesa ikas-
tea euskara ikastea baino. Aldiz, biztanleen % 36 baieztapen horren kontra 
daude. Eremu euskaldunean % 61 kontra azaldu dira, mistoan parez pare 
daude aldekoak (% 40) eta kontrakoak (% 42), eta erdaldunean erdiak 
baino gehiagok (% 58) hala uste du. Azkenik, euskaldunen % 78 aurka 
daude eta erdaldunen % 53 alde.
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3. Laburbilduz

Orain arte esandakoak laburbilduz:

1.  Nafarroan, oro har, gehiago dira euskararen erabilera sustatzearen 
alde daudenak aurka daudenak baino.

2.  Gainera, azken 20 urteotan hazi egin da euskararen erabilera susta-
tzearen alde dauden nafarren portzentajea.

3.  Aldekoen hazkundea adin-talde guztietan eman da.

4.  Oso handia da euskararen erabilera sustatzearen aldeko jarreraren eta 
euskararen ezagutzaren arteko korrelazioa. Euskaldunen gehiengo zabala 
dago euskara sustatzearen alde eta eremu euskaldunean handia da alde-
koen portzentajea. Erdaldunen artean, aldiz, gehienek kontrako jarrera 
dute eta eremu ez euskaldunean nagusi dira aurka azaltzen direnak.

5.  Jarrera nolakoa den ezagutzeko erabilitako baieztapen baten alde ego-
teak ez dakar berez gainerakoetan berdin jokatzen denik. Haur guz-
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tiek euskara ikasi behar dutela uste duenak, esaterako, ez du ezinbes-
tean agertu behar hedabideetan euskararen presentzia areagotzearen 
alde, Administrazio publikoan sartzeko euskara eskatzearen alde edo 
ingelesari euskarari baino lehentasun handiagoa ez ematearen alde. 
Eta, noski, alderantziz ere ez.

6.  Euskararen erabilera sustatzearen aldeko jarrera ezagutzeko erabilita-
ko baieztapenak banan-banan aztertuz gero, eremu euskaldunean eta 
eremu ez euskaldunean dagoen jarrera nagusia argia da: aldekoa eus-
kaldunean eta aurkakoa ez euskaldunean. Eremu mistoan, joerak 
askoz parekatuago daude, baina dagoeneko gehiago dira alde daude-
nak kontra daudenak baino.
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Management-eko kontzeptuak eta 
hizkuntza-plangintza1

Conceptos de Management y planificación linguística

Concepts de Management et planification linguistique

Management concepts and language planning

ErizE, Xabier
Soziolinguista

Noiz jasoa: 2014-06-05 
Noiz onartua: 2014-07-08

1 Lan hau Hiznet–Hizkuntza Plangintza EHU-UPVko graduondoko 2013/2014 ikasturterako ira-
kasle bezala prestatu nuen Management-eko kontzeptuak hizkuntza plangintzara egokituta lanean 
oinarritzen da.
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Management edo enpresen alorreko kontzeptuak hizkuntza-plangintzan txertatzeko bi-
deak aztertzen ditu artikuluak, euskararen kasutik abiatuta. Gutxitan landu da hori litera-
tura soziolinguistikoan.

Euskararen plangintza bere kausa soziala (aldeko jarrerak, erabilera…) saltzen duen en-
presa bat bezala har daiteke. Abantaila konpetitiboa lortzeko, erantzun sendoa eman behar 
dio herritarren galdera honi: «Zergatik erosi behar dizuet nik euskara?». Management-en 
ekarpen nagusia da herritarren behar, balio eta hautamen linguistikoak plangintzaren erdi-
gunean jartzea, bezero-orientazioa garatuz.

Hitz-gakoak:	Management, hizkuntza-plangintza, bezero-orientazioa, produktu-orienta-
zioa, abantaila konpetitiboa, diferentziazioa, hizkuntza-hautamena.

Partiendo del caso del euskera, el artículo estudia vías para implementar conceptos de 
Management o de empresa en la planificación linguística. Un tema poco abordado en la lite-
ratura sociolingüística.

La planificación linguística del euskera, se puede equiparar a una empresa que vende su 
causa social (actitud a favor, utilización de la lengua) para obtener ventaja competitiva ha 
de dar una respuesta convincente a la siguiente pregunta: «¿Por que he de comprar yo el 
euskera?». La mayor aportación del Management es situar los valores, las necesidades y las 
elecciones lingüísticas de los ciudadanos en el centro de la planificación lingüística, desarro-
llando una orientación al cliente.

Palabras	clave:	Management, planificación lingüística, orientación al cliente, orienta-
ción al producto, ventaja competitiva, diferenciación, elección lingüística.

En partant du cas de la langue basque, l’article tente d’ouvrir un chemin vers la mise en 
oeuvre de concepts propes au Management ou à l’entreprise dans la planification linguistique. 
Un thème peu abordé dans la littérature sociolinguistique.

La planification linguistique de la langue basque peut être comparé à une entreprise qui 
vendrait sa cause sociale (attitude favorable, utilisation de la langue) pour obtenir un avan-
tage compétitif il faut donner une réponse convaincante à la question suivante: «Pourquoi 
dois-je vous acheter la langue basque?». Le meilleur apport du Management est de placer les 
valeurs, les besoins et les choix linguistiques des citoyens de la planification linguistique en 
mettant en place une orientation client.

Mots-clés: Management, planification linguistique, orientation client, orientation pro-
duit, avantage compétitif, différenciation, choix linguistique.

Euskera 2013_1.indd   90 10/11/14   12:29



ERIZE, X.: Management-eko kontzeptuak eta hizkuntza-plangintza 91

Euskera. 2013, 58, 1. 89-146. Bilbo
ISSN 0210-1564

Using the case of Basque, the means of introducing management or business concepts 
into language planning are discussed. This has rarely been treated in the sociolinguistic lite-
rature.

One can compare the planning of Basque with a company selling its social objectives 
(favourable attitude, use of the language...). In order to obtain competitive advantage a 
convincing reply must be provided for the citizens' question “Why should I buy into Bas-
que?”. The principal contribution of management theory lies in placing citizens' values, 
needs and language options at the heart of language planning, developing a customer-focus.

Keywords: Management, language planning, customer-focus, product-focus, competitive 
advantage, differentiation, language choice.
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Sarrera

Eman dezagun euskalgintza (euskararen sustapenean diharduten erakun-
de eta pertsona guztien multzoa, herri ekimenekoak zein instituzionalak) 
merkatuan lehiatzen ari den enpresa (jabetza sozial, publiko zein pribatu-
koa, berdin dio) bat dela. Euskalgintzak «saltzen» duena euskara da, bere 
modalitate eta inplikazio maila guztietan.

Euskalgintzak, edo euskararen munduak, erantzun sendoa eman behar 
dio bezero-pertsona bakoitzaren oinarrizko galdera honi: «Zergatik erosi 
behar dizuet nik euskara?». Pertsona horrek erantzun sendoa aurkitzen 
badu, erosiko du euskara edo segituko du erosten; baina erantzuna ahula 
gertatzen bazaio, ez du erosiko, edo gutxiago erosiko du, edo erosteari utzi-
ko dio. Euskara «erostea» horrela hartu da lan honetan: euskaraz edo eus-
kararen alde ematen den edozein urrats: epe luzeko atxikimendu eta hautu 
iraunkorrak zein eguneroko erabaki eta ekintza txikiak, kolektiboak zein 
indibidualak: euskara ikastea edo hobetzea, euskara erabiltzea, euskara 
transmititzea, euskarazko ereduetan matrikulatzea, euskarazko produktu 
edo zerbitzuak kontsumitzea (hedabideak, liburuak, diskoak…).

Hizkuntzen bezeroak herritar guztiak dira (euskaldunak nahiz erdaldu-
nak). Horietatik, batzuk euskararen bezero errealak dira (euskaldunak 
nahiz euskarara nolabait hurbildu direnak), beste batzuk bezero potentzia-
lak dira (euskarara hurbiltzeko interesa eduki lezaketenak), eta beste batzuk 
ez dira euskararen bezeroak (euskarara hurbildu ez direnak), baina bai bes-
te hizkuntza batzuenak.

Aurrera segitu baino lehen, esan behar da hizkuntzen (eta hiztunen) 
arteko harremanak merkatuaren terminoetan aztertzeko ideia ezaguna dela 
prestigiozko literatura soziolinguistikoan: ikus, adibidez, Bourdieu 
(1982/1985) edo Grin (1999b):

Language can be interpreted as a dimension of consumption, be-
cause the activities of everyday life can be performed in one or an-
other language… The cost of carrying out an activity in a given 
language, set against the satisfaction derived from it, makes languag-
es use (as well as patterns of language reproduction…) amenable to 

Euskera 2013_1.indd   92 10/11/14   12:29



ERIZE, X.: Management-eko kontzeptuak eta hizkuntza-plangintza 93

Euskera. 2013, 58, 1. 89-146. Bilbo
ISSN 0210-1564

standard microeconomic analysis. That an activity can be conducted 
in one or another language is the general rule for speakers of minor-
ity languages. (Grin 1999b: 36)

Hautapena, ekonomian ez ezik, soziolinguistikan ere erdigunean dago, 
nahiz eta batzuetan euskal soziolinguistikan ahaztu samar gelditu. Soziolin-
guistika bakarrik existitzen da diziplina bezala jendeak hautuak egiten di-
tuelako hizkuntzen erabileran, Ralph Fasold-ek esan zuenez: «sociolinguis-
tics only exists as a field of study because there are choices in using 
language» (Fasold 1984/1992: 180). Eta bere iker-eremua horixe da hain 
zuzen ere: zergatik aukeratzen duten pertsonek edo taldeek hizkuntza (edo 
barietate) bat edo beste bat gizarte batean.

Orduan, euskararen munduak jakin beharko luke zein diren bezeroen nahiak 
eta beharrak, eta nola egokitu bere eskaintza bezeroen beharrei; alegia, jakin 
beharko luke zein diren herritarren behar eta nahi linguistikoak, eta haiei nola 
erantzun. Horrekin batera, jakin beharko luke bezeroek zer eta zergatik erosten 
dioten eta zer iritzi duten euskararen munduari buruz eta eskaintzen dituen 
produktuei buruz. Eta, oro har, jakin beharko luke nolako harremanak dituen 
bere bezeroekin, hau da, honako hau galdetuko lioke bere buruari: bezero-orien-
tazioa daramat (bezeroen behar eta nahiek gidatuta egiten ditugu eskaintzen 
ditugun produktuak, pertsonen behar linguistikoek gidatuta)?; ala produktu-
orientazioa (gure nahia egiten ditugun produktuak edo zerbitzuak2 saltzea da, 
bezeroen beharrei egokitzen zaizkien ala ez aztertu gabe)?

Halaber, euskararen munduak argi eduki beharko luke zein den bere 
merkatu-kuota eta zer bilakaera daraman: hazkundea, meseta ala jaitsiera.

Zentzu berean, enpresa horrek zehaztu beharko luke zein diren bere aban-
taila konpetitiboa eta bere diferentziazioa, hau da, bere enpresa bereizten due-
na gainerako enpresa lehiakideetatik eta bezeroak berea hobestera eramaten 
dituena. Era berean, jakin beharko du zein den bere konpetentzia edo enpre-
sa lehiakideak (bere hizkuntza lehiakideak kasu honetan), zer eskaintzen 
duten, zein den bezeroen erantzuna enpresa horiekiko. Eta abar, eta abar.

2 Irakurketa errazteko, produktua idatzi dut testuan zehar, baina produktua edo zerbitzua esanahian 
ulertu behar da oro har
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Hala bada, managementeko [=enpresen eta erakundeen zuzendaritzaz 
arduratzen den diziplina] galdera sakonekin egingo luke topo euskararen 
munduak. Autore handiak daude nazioarteko managementaren munduan.

Managementak besteekin zer nolako harremanak izaten ditugun galde-
tzera eramaten gaitu (nola ikusten gaituzten besteek, eta nola ikusten ditu-
gun guk), euskalgintzan kontrako ikuspegia ohikoa den bitartean: zer nahi 
dugun besteek egitea. Horrek ikuspegi aldaketa ekartzen du, geure buruari 
begiratzea eta galdetzea, ez bakarrik kanpoko faktoreei.

Managementa, hizkuntza-plangintza bezalaxe, ekintzara orientatuta 
dago eta balioak eta ekintzak lotzen ditu: desiragarria (balioak) zer den 
zehaztu eta hori errealitatean gauzatzea (ekintza): «it is management’s spe-
cific job to make what is desirable first posible and then actual» (Drucker 
1955/2004: 12).

Gainera, hizkuntzen sustapeneko lanetan diharduen pertsona oro da 
«exekutibo», zentzu zabalean hartuta, Peter Drucker-ek azaldu zuenez: 
«Every knowledge worker in modern organization is an ‘executive’ if, by 
virtue of his position or knowledge, he is responsible for a contribution that 
materially affects the capacity of the organization to perform and to obtain 
results» (Drucker 1967/2002: 5).

Aldi berean, management jakintza propioak garatu dituen zientzia edo 
diziplina da. Begira dezagun enpresa baten eskema tipikoa:

Management (Zuzendaritza)

Produkzioa Finantzak Komertziala
Marketina

eta
Intangibleak

Giza
baliabideak … Hizkuntza

kudeaketa

Enpresa baten eskema tipiko bat: Managementa (Zuzendaritza) eta hainbat arlo.

Batzuetan, management esan eta jendeak marketing ulertu ohi du, baina, 
ikusi denez, ez da horrela ulertu behar. Ikus daitekeenez, managementa oso 
arlo zabala da eta atal edo diziplina asko biltzen ditu bere baitan (Crane, et 
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al. 2008: 7, 11, 63, 87-91), hala nola erakundeen zuzendaritza, ekoizpena, 
komertziala, finantzak, marketina, giza baliabideak, berrikuntza, komunika-
zioa, irudia eta marka... Era berean, azpidiziplina edo kontzeptu asko ditu: 
lidergoa, pentsamendu estrategikoa, kalitatea, berrikuntza, motibazioa, gi-
zarte erantzukizun korporatiboa (CSR ingelesez), aldaketa, erreputazioa, 
etab. Management orokorreko gaiak dira horiek, ez bakarrik bere diziplina 
jakin batzuetakoak. Alegia, adibide sinple bat jarrita: zuzendari nagusiak eta 
arloz arloko arduradunek partekatzen dituzten jakintza esparruak dira lan 
honen abiapuntua, ez bakarrik arlo jakin bati dagozkionak.

Managementeko kontzeptuetatik, batzuk oso gertu daude soziolinguistika-
ren edo hizkuntza-plangintzaren kezketatik, batez ere bezeroekin, pertsonekin 
eta giza taldeen hautapen prozesuekin zerikusia dutenak. Oso garatuak eta 
zorroztuak izan dira enpresa munduan eta aberasgarriak gerta daitezke hiz-
kuntza-plangintzara ekarriz gero. Azken finean, kontua euskararen erakun-
deen eta hiztunen arteko harremanak managementeko kontzeptuen argitara 
birpentsatzea izango litzateke. Noraino? Esperientziak eta denborak esango 
dute. Planteamendurik hoberenek ere, haiek bakarrik ez dute enpresa baten 
etorkizuna bermatzen. Hizkuntza-plangintzara egokituta, errezetarik ez da 
aurkituko, baina bai, ordea, gogoetak egiteko iradokizun pizgarriak.

Lanaren egitura hau da:

1. Helburua.

2. Metodologia.

3. Gaiari buruzko lanen egoera.

4.  Emaitzak: managementeko kontzeptu hautatuak, hizkuntza-plangin-
tzara ekartzeko egokiak izan daitezkeenak.

5. Ondorioak eta eztabaida.

6.  Bibliografia.

1. Helburua

Lanaren helburua management diziplinako kontzeptuak hizkuntza-plan-
gintzan aplikatzeko bideak aztertzea da.
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2. Metodologia

Metodologia nagusia literaturaren azterketa kritikoa (literature review) 
izan da: managementeko literatura orokorra, nazioarteko soziolinguistika 
eta euskal soziolinguistika.

3. Gaiari	buruzko	lanen	egoera

Gaiari buruzko lanen egoera hiru multzotan aurkeztuko da:

–  Managementeko literatura: management orokorra eta kausa sozialak 
elkartzeko gonbita.

–  Nazioarteko soziolinguistika eta managementa.

–  Euskal soziolinguistika eta managementa.

3.1.  Managementeko	literatura:	management	orokorra	eta	kausa	
sozialak	elkartzeko	gonbita

Managementeko printzipioak eta praktikak gizarte erakundeetara heda-
tzeko eta egokitzeko beharra nabarmendu zuen Peter Drucker-ek:

The nonprofit social sector is where management is today most 
needed and where systematic, principled, theory-based management 
can yield the greatest results fastest. Just think of the enormous prob-
lems facing the world – poverty, health care, education, interna-
tional tension – and the need for managed solutions becomes loud 
and clear. (Drucker 1998: 5)

Eta erantzun moduan Managing the non-profit organization: practices and prin-
ciples (Drucker: 1990) liburua argitaratu zuen. Ikus, halaber, Drucker (1989).

Drucker-ek esan zuenez, managementa ez da bakarrik negozioa bilatzen 
duten enpresen zuzendaritza, edozein erakunderen zuzendaritza baizik, bai-
ta irabazi asmorik gabeko gizarte erakundeena ere, denek pertsonen arazoe-
kin lan egiten baitute.
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Zentzu berean mintzatu da Alfonso Durán-Pich (2010: 505): «Pobreza, 
salud, educación, justicia necesitan Management. … El Management (el 
arte y la ciencia de dirigir) es una disciplina que se puede aplicar a cualquier 
organización social».

Halaber, marketineko nazioarteko autoritatea den Philip Kotler-ek gizar-
te-marketinaren lan ildo osoa garatu zuen marketinaren arloan: «Social 
Marketing: An Approach to Planned Social Change» (Kotler eta Zaltman: 
1971/2012). Artikulu horrez gain, zentzu berean ikus, adibidez, Kotler eta 
Levy, 1969/2012; Fox eta Kotler, 1980/2012; Kotler, 1987/2012; Kotler eta 
Andreasen, 1995/2012; edo Kotler eta Andreasen, 1996/2012.

Beraz, managementeko literaturak bere kontzeptuak kausa sozialetara 
eramateko gonbita egiten du eta, ondorioz, baita soziolinguistikara ere. Ikus 
lan honen «Kausa sozialen marketina» atala.

3.2. Nazioarteko	soziolinguistika	eta	managementa

Lehen esan bezala, hizkuntzen (eta hiztunen) arteko harremanak merka-
tuaren terminoetan aztertzeko ideia ezaguna da prestigiozko literatura so-
ziolinguistikoan (adibidez: Bourdieu 1982/1985 edo Grin 1999b). Baina, 
hala ere, soziolinguistikak ez du edan management orokorretik. Egoera hori 
nabarmendu zuten Baker-ek eta Jones-ek (1998: 221) 1998. urtean, eta 
gaur egun ere gauzak ez dira asko aldatu.

Dena den, gutxi badira ere, egon badaude enpresako edo ekonomiako 
diziplinetan arreta jarri duten autoreak edo lanak, hizkuntza-plangintzako 
planteamenduak aberasteko asmoz. Managementetik ekarritako kontzep-
tuak pixkanaka bidea egiten ari dira soziolinguistikan, batez ere diziplina 
jakin batzuetakoak (marketina, komunikazioa, plangintza…), baina orain-
dik ez management orokorrekoak.

Nazioarteko soziolinguistikan, marketina eta hizkuntza-plangintza uztar-
tzeko proposamenak plazaratu dira han-hemenka azkeneko 20-25 urtetan. 
Bidea erakutsi izana aitortzen zaiona Robert L. Cooper (1989) da. Ildo ho-
rretatik, saiakera sendoenetako bat Baker-en eta Jones-en «Language Mar-
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keting» (1998) lana dugu. Interesgarriak dira maorierari buruzko «Marke-
ting the Maori Language» (Nicholson 1997) eta galesari buruzko «Marketing 
Welsh in an ambivalent context» (Williams 2007) bezalako artikuluak. 
Ikus, halaber, Domínguez (1998).

Bestalde, hizkuntza ekonomia orokorrarekin lotzen dituzten lanak ditu-
gu, hauek ere oso sakabanatuta. Ekonomia eta managementa jakintza espa-
rru desberdinak dira, baina, noski, ez daude elkarrengandik oso urruti… 
Hizkuntza eta ekonomiaren alorrean, autore nagusia, agian, François Grin 
da (1990, 1996, 1999a, 1999b, 2002, 2003, 2004) eta oso ekarpen sendoak 
eta aberasgarriak egin ditu. Zhang-ek eta Grenier-ek (2012) lan arlo horre-
tako garapenen sintesia egin dute. Interesgarria da Dhir eta Savage-ren 
(2002) artikulua.

3.3. Euskal	soziolinguistika	eta	managementa

Euskal soziolinguistikan ere ez da management orokorretik edan, baina, 
nazioarteko soziolinguistikan bezala, halako hurbilketa batzuk egin dira. 
Zenbaitetan lan akademiko formalak aurkeztu dira, baina beste askotan 
esperientzia praktikoen sintesiak edo dibulgazio lanak izan dira. Lan horie-
tako batzuk aipatuko dira hemen, baina ziur askoz gehiago daudela eta oso 
onak. Hiru multzo edo lan ildo nabarmendu daitezke:

–  Hizkuntza eta komunikazioa eta marketina:

  •  Jaione Ogiza (1992), publizitatea eta hizkuntza ez normalizatuak 
gaiari buruz.

  •  Iñigo Fernandez Ostolazak (2006a, 2006b, 2007, 2008, 2013) euska-
raren merkaturatzearen kezkak landu ditu komunikazioaren eta mar-
ketinaren ikuspegitik.

  •  Ana Urkizak (2007) argitaratutako lanean «Enpresa komunikazioari 
buruzko 1. hitzaldi-zikloa»-n profesionalek eskainitako hitzaldiak bil-
du ziren.

  •  Euskara komunikatu? Nor-Nori-Nork (Kaltzada eta Uranga, Zuz., 
2010), arloko profesionalen (Igor Calzada, Joxerra Garzia, Iñaki 
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Iurrebaso, Pilar Kaltzada, Joseba Kamio eta Belen Uranga) ekarpe-
nekin.

  •  Joseba Kamioren artikuluak edo gogoetak. Adibidez, Kamio (2011).

  •  Iñaki Martínez de Lunaren (2013) «Euskarak duen Framing Berri 
baten premia asetzeko proposamena» lanean erabilitako hainbat 
kontzeptu.

–  Hizkuntza eta lan mundua. Lan handia egin da lan mundua euskaldun-
tzeari begira, praktikoa eta kontzeptuala (marketina, kalitatea, gizarte 
erantzukizun korporatiboa, lidergoa edo motibazioa bezalako kontzep-
tuetan oinarrituta), eta horren inguruan ikerlan zein lan praktiko asko 
plazaratu dira:

  •  Joxpi Irastorzak (2009) bere doktorego-tesian enpresa eta hizkuntzak 
gaia landu du modu sakonean, euskara-planei begira, lan munduko 
langile euskaldunen jarrera, portaera eta motibazioen ikuspegitik az-
tertuta.

  •  Iñaki Markok (2009), enpresen eta erakundeen hizkuntzaren alde-
katarako interbentzio-programak abiapuntutzat hartuta, enpresaren 
eta hizkuntzen arteko harremanen dimentsio asko sakonki jorratu 
ditu bere doktorego-tesian.

  •  EraLan2 ikerketa proiektuan (Goikoetxea, Zuz., 2010) hizkuntza 
normalizaziorako planak onartuta dituzten lan munduko erakundee-
tan euskararen erabileran eragiten duten aldagaiak lidergoaren kon-
tzeptutik landu dira.

  •  Soziolinguistika Klusterraren (2011) Aldahitz ikerketan hau aztertu 
zen: euskara ikasi dutenen hizkuntza-ohituren aldaketak lan mun-
duan.

  •  Makina Erremintaren Institutoak (IMH) (2006-2013) urtero antola-
tzen duen «30+10 mintegia: hizkuntza-kudeaketa enpresan». Minte-
giaren edizio guztietan puntako hizlariak eta esperientziak, Euskal He-
rrikoak nahiz kanpokoak, ezagutzeko eta trukatzeko aukera izan da.

  •  Bat Soziolinguistika Aldizkariaren 11. (1993koa), 57. (2005ekoa) eta 
73. (2009koa) zenbakiak.
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–  Hizkuntza eta ekonomia:

  •  Jose M. Zendoiaren lanak (2010 eta 2011) edo autore horren eta 
Enekoitz Etxezarretaren artekoak (Etxezarreta eta Zendoia, 2011) 
nabarmentzen dira. Haietan gai orokor bat aztertu da (teoria ekono-
mikoaren ekarpenak soziolinguistika orokorrean) eta bi kasu prakti-
ko: euskarazko kultur industriaren eta Eskoziako gaelikoaren kasuak.

  •  Halaber, Barandiaran (2010), edo Iriberri eta Uriarte (2012).

Dena den, lan honetan proposatzen den hurbilpen orokorra, okerrik 
ezean, orain arte ez da erabili soziolinguistikako lanetan: ekarpenak mana-
gement orokorretik egitea (lehenengo aurrerapen moduan Erize, 2012 eta 
2013 lanak ikus daitezke), ez diziplina jakin batetik edo bestetik, ondoko 
irudian erakusten denez:

Kausa sozialen
management-aManagement-a

Hizkuntza
plangintza

Marketina
…

Lidergoa
Kalitatea

CSR
Komunikazioa

Plangintza
…

Komunikazioa

Management-a +
hizkuntza
plangintza

(oraindik ez dira
elkartu)

Irudia. Managementetik Hizkuntza-Plangintzara eta Hizkuntza-Plangintzatik 
Managementera.

4.  Emaitzak:	Managementeko	kontzeptu	hautatuak,	
hizkuntza-plangintzara	ekartzeko	egokiak	direnak

Kontzeptuak banaka aurkeztuko dira, kontzeptu bakoitzean hiru atal be-
reizita: (i) kontzeptuaren azalpena, (ii) kontzeptuaren erabilgarritasun oro-
korra edozein enpresa edo erakundetan, eta (iii) kontzeptuaren erabilgarri-
tasuna euskal soziolinguistikan. Kontzeptuak jatorrizko literaturatik ekarri 
dira autore nagusien iturrietara joaz. Literatura hori ingelesez argitaratua 
dago gehienetan eta lan honetan ere aipu asko ingelesez jaso dira, euskaraz 
parafraseatuta normalean. Baliteke norbaiti lehorra gertatzea modu hori, 
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baina, hala ere, aberasgarria eta pizgarria da autore handi horien jatorrizko 
hizkera eta estiloa ezagutzea.

Honako hauek dira aukeratu diren kontzeptuak:

4.1.  Bezero-orientazioa versus produktu-orientazioa.

4.2.  Enpresa eta bere ingurunea.

4.3.  Merkatu-kuota.

4.4.  Industria baten helduaroa.

4.5.   «Zergatik erosi beharko nizueke General Motorseko auto bat?» (= 
«Zergatik erosi beharko nizueke euskara?»).

4.6.  «Enpresa baten zeregina bezero bat sortzea da».

4.7.  Zer baloratzen du bezeroak?

4.8.  Bezeroen gogobetetasuna (satisfaction) eta leialtasuna.

4.9.  Bezeroen hautapenak, eta hautapenen interakzio kolektiboa.

4.10. Kausa sozialen marketina.

4.11. Abantaila konpetitiboa.

4.12. Diferentziazioa.

4.13. Misioa eta bisioa.

Badaude kontzeptu argigarri gehiago, «Interes taldeak» (Freeman, d.g.) 
edo «Gizarte erantzukizun korporatiboa» (European Commission, 2011; 
Global Reporting Initiative, 2013) bezala, baina horiek eta beste batzuk 
sartu gabe gelditu dira lan honetan.

4.1. Bezero-orientazioa	versus	Produktu-orientazioa

Kontzeptuaren azalpena

Bezero-orientazioa: enpresaren jarduera bezeroen beharrak ezagutzera 
eta asebetetzera zuzentzea, bezeroen beharrei erantzuten dieten produktuak 
eginez.
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Produktu-orientazioa: enpresaren jarduera enpresak berak erabaki di-
tuen produktuak saltzera zuzentzea, bezeroen beharrei erantzuten dieten ala 
ez kontuan hartu gabe. Batzuetan «salmenta-orientazioa» terminoa erabil-
tzen da «produktu-orientazioa»ren sinonimo bezala, nahiz eta, jatorriz, ez-
berdintasun teknikoak izan bi terminoen artean.

Industria baten zeregina bezeroak asebetetzea da, ez produktuak ekoizte 
hutsa; eta ideia hau ezinbestekoa da negozioetan dabiltzanentzat: «The 
view that an industry is a customer-satisfying process, not a goods-produ-
cing process, is vital for all businesspeople to understand» (Levitt 1960/1975: 
11). Horrela, negozioaren prozesu osoa bezeroen beharrak ezagutzeko, era-
giteko eta asebetetzeko esfortzu koordinatu bat bezala ikusi beharko litza-
teke (Levitt 1960/1975: 12), suposatutzat eman gabe haien produktuek 
luzaroan iraungo dutela merkatuan (Levitt 1960/1975: 2, oin-oharra). 
Drucker-ek esan zuen bezala, gakoa jarduera osoa bezeroen ikuspegitik be-
giratzea da: «It is the whole business seen from the point of view of its final 
result, that is, from the customer’s point of view» (Drucker 1955/2004: 37).

Produktu-orientazioaren irudia:

Irudia. Produktu-orientazioa.

Iturria: http://www.adigaskell.org/blog/wp-content/uploads/2012/09/marketer2.jpg
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Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

«Enpresa baten zeregina bezero bat sortzea da» kontzeptuaren atalean 
esandakoarekin lotzen da atal hau.

Bereizketa nagusi bat dago honetan guztian: erakundearen beraren beha-
rrak eta nahiak jartzea erdigunean, produktu-orientazioa, ala bezero-orien-
tazioa: «Making what customers want to buy [bezero-orientazioa], rather 
than selling what the company wants to make [produktu-orientazioa]» 
(Kotler 1987/2012: 132).

Bezero-orientaziorik erabiltzen ez denean gertatzen denaren adibide bat: 
Detroit-eko kasua (Detroit, AEB: General Motors eta Ford auto-ekoizleen 
egoitza nagusia). Milioika bezero galdu eta beste auto marka batzuetara joan 
zitzaizkion arte, Detroit ez zen ohartu jendeek jadanik ez zituztela betiko 
autoak nahi, zerbait desberdina nahi zutela. Egiatan, Detroitek ez zituen 
ikertzen kontsumitzaileen nahiak. Aztertzen zuena zen bakarrik zein auto 
nahiago zuten Detroitek jadanik egiten zituenen artean; baina zein auto 
mota egin?, hori Detroitek bere kabuz erabakitzen zuen:

Detroit was not persuaded that people wanted anything different 
from what they had been getting until it lost millions of customers to 
other small-car manufacturers. How could this unbelievable lag be-
hind consumer wants have been perpetuated so long? … The answer 
is that Detroit never really researched customers’ wants. It only re-
searched their preferences between the kinds of things which it had 
already decided to offer them. For Detroit is mainly product-orient-
ed, not customer oriented. (Levitt 1960/1975: 7-8)

Ez da arraroa, bestalde, hori gertatzea. Produktu bikainak egiten dituen 
enpresa arrakastatsua garatu ondoren, ulergarria da enpresaren zuzendari-
tza produktu horietan zentratzea, eta ez bezeroen behar berrietan (Levitt 
1960/1975: 10).

Historikoki, lau etapa izan dira (produktu-orientazioa, ekoizpen-orienta-
zioa, salmenta-orientazioa eta bezero-orientazioa). Lehenengo hiruren 
ezaugarria da prozesu estrategikoak erakundearen beharren eta nahien in-
guruan antolatzen direla. Erakunde aurreratuagoak, berriz, ohartu dira ga-
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koa lehentasuna bezeroari ematea dela, epe luzerako estrategia arrakasta-
tsua lortu nahi baldin badute (Kotler eta Andreasen 1996/2012: 146).

Gizarte erakundeentzat ere guztiz esanguratsua da bezero-orientazioaren 
kontzeptua. Ohartu behar dira bezeroa dela haien estrategiaren epe luzeko 
arrakastaren gakoa, eta horretaz ohartzen direnean, orduan bakarrik sartu-
ko dira bezeroagan zentratutako estrategia aurreratuen multzoan (Kotler 
eta Andreasen: 1995/2012, 126). Bezero-orientazioa onuragarria litzateke 
mota guztietako erakundeetan. Denak sortu dira jende jakin batzuen zerbi-
tzuan aritzeko: ospitaleak gaixoen zerbitzuan, eskolak ikasleen zerbitzuan, 
gobernuak hiritarren zerbitzuan, sindikatuak afiliatuen zerbitzuan (Kotler 
eta Levy 1969/2012: 10).

Baina maiz oraindik produktu-orientazioa izaten da nagusi gizarte era-
kundeetan. Kotler-ek eta Andreasen-ek irizpide batzuk proposatu zituzten 
irabazi asmorik gabeko erakundeetan produktu-orientazioa oraindik nagusi 
ote den argitzeko: halako erakundeetan iruditzen zaie euren eskaintza desi-
ragarria dela berez; iruditzen zaie, baita ere, erakundearen arrakastarako 
arazo nagusia herritarren ezjakintasuna edo motibazio falta dela; eta iker-
ketak toki txikia du estrategia prestatzerakoan:

Several clues can be used to identify a non-profit which is still 
mired in an organization-centred [product-orientation] perspective: 
they see their offering as inherently desirable; they see the ignorance 
or lack of motivation of their customers as the major barrier to the 
organization’s success; research plays a minor role in strategy formu-
lation. (Kotler eta Andreasen 1995/2012: 126).

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Bezero-orientazioa versus produktu-orientazioa euskararen sustapenean: 
managementeko kontzeptuen egokitzapen guztia funtsean bi polo horien 
inguruan laburbiltzen da. Nor dago euskara sustatzeko helburuen eta eki-
menen erdigunean: herritarrak eta haien behar eta nahi linguistikoak, ala 
erakunde sustatzaileak eta haien interpretazioak eta nahiak?
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Bezero-orientazioaren eta produktu-orientazioaren gauzatze mailak des-
berdinak izan dira euskalgintzaren erakunde edo mailen arabera. Oro har, 
esan liteke bezero-orientazioa altuagoa dela herritar fisiko errealekin lan 
egiten duten erakunde edo arloetan (hezkuntzan, adibidez), eta txikiagoa 
dela herritarrekin fisikoki lan egiten ez duten euskalgintzaren arlo, erakun-
de edo mailetan, hauetan gehiago dagoela produktu-orientaziotik.

Lan honen irakurlearen esku gelditzen da orientazio mota bakoitzaren 
adibideak bilatzea edo irudikatzea, bai euskalgintzaren orain arteko jardue-
ran bai etorkizuneko asmoetan.

Edozein kasutan, gaian badaude nabarmentzeko moduko iradokizun ba-
tzuk, hona hemen:

–  Euskararen sustapenean erabili den produktu-orientazioko estiloa on-
doko irudiarekin isla liteke, lehen erabili den irudia berregokituz:

Irudia. Euskararen produktu-orientazioa.

Egilea: Xabier Erize. Oinarrizko irudiaren iturria: http://www.adigaskell.org/blog/wp-
content/uploads/2012/09/marketer2.jpg
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–  Gizarte erakundeetan produktu-orientazioa nagusi ote den argitzeko 
irizpideak (Koetler eta Andreasen) erabilgarriak dira euskararen mun-
duko erakundeen jarduera aztertzerakoan:

  •  Iruditzen zaie euren eskaintza (euskara) desiragarria dela berez?

  •  Iruditzen zaie erakundearen (euskararen) arrakastarako arazo bat 
herritarren ezjakintasuna edo motibazio falta dela?

  •  Bezeroen nahien ikerketak toki txikia du estrategia prestatzerakoan?

–  Agian, euskalgintzari produktu bikainak egiten zituen enpresa arrakas-
tatsu hari bezala gertatzen ahal zaio, arrakasta eman zioten ikuspegi, 
produktu eta zerbitzuetan zentratuta (produktu-orientazioa) segitzea, 
bezeroen behar eta nahi berriei erreparatu gabe, bezero-orientaziorik 
gabe.

–  Detroiteko kasuan ere antzekotasunak aurki daitezke euskararen egoe-
rarekin: zikloaren helduaroko meseta edo jaitsiera oharkabean iritsi 
zaizkio euskalgintzari; aztertzen edo neurtzen dena da jendearen eran-
tzuna euskalgintzak eskaintzea erabakita dituen gauzen aurrean, ez, 
berez, jendearen behar edo nahi linguistikoak…

4.2. Enpresa	eta	bere	ingurunea

Kontzeptuaren azalpena

Enpresa batean bi alderdi hartu behar dira kontuan: enpresa bera (barru-
ko alderdiak) eta bere ingurunea (kanpoko alderdiak). Enpresaren inguru-
nea enpresaren emaitzetan eragina izan dezaketen kanpo faktore guztiak 
dira (Iborra et al. 2011: 97).

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Enpresak eta erakundeak sistema irekiak dira, haien ingurunearekin 
etengabeko harremanak dituztenak. Enpresa baten arrakastarako, faktore 
guztiak aztertu behar dira, barrukoak zein kanpokoak.
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Enpresak barruko faktoreak kontrolatzen ahal ditu, bere esku dagoena 
estrategia garatzea da, eta bere erabaki horien bidez iritsiko da merkatuan 
duen tokia hobetzera edo okertzera: «a firm can clearly improve or erode 
its position within an industry through its choice of strategy» (Porter 
1985: 2).

Inguruneko edo kanpoko faktoreak, ordea, ezin ditu kontrolatu, ez bai-
taude bere esku: «factors over which a firm has little influence» dira, Porter-
en (1985, 2) hitzetan. Enpresak, gehienez ere, faktore haien artean ongi 
kokatzea eta eragitea lor dezake.

Ingurunean, ondoko hauek dira faktore nagusiak: ekonomikoak, politi-
koak, legalak, soziokulturalak, teknologikoak, ingurugirokoak eta lehiare-
kin lotutako indar konpetitiboak. Adibidez, gobernuaren eragina kanpoko 
faktore politikoen artean aztertzen da.

Faktoreen azterketa egiteko, asko erabiltzen den bide bat «Indarguneak-
Ahulguneak-Aukerak-Mehatxuak» analisia da (SWOT ingelesez: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats; AMIA euskaraz). Indarguneak eta 
Ahulguneak barruko dimentsioak dira; Aukerak eta Mehatxuak, kanpo-
koak.

Lau aldeak maiz elkarri lotuta egoten dira eta jakin behar da lotura ho-
riek zein eta nolakoak diren. Esate baterako, enpresaren barruko indargu-
neek indarra emango diote kanpoko aukerak hobeto baliatzeko; edo kan-
poko mehatxuek eragin handiagoa izango dute barruko ahulguneez 
baliatzen badira.

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Kontuan hartuta euskalgintzan joera handia izaten dela arreta bakarrik 
kanpoko faktoreetan jartzeko, batez ere kanpotik jasotzen diren mehatxue-
tan, oso garrantzitsua litzateke enpresa munduan egiten den bereizketa bera 
egitea: euskararen mundua eta bere ingurunea. Alegia, barruko faktoreak, 
bere esku daudenak, eta kanpoko faktoreak, bere esku ez daudenak, baina 
eragin garrantzitsua dutenak euskararen bilakaeran.
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Oso erabilgarria eta gomendagarria da «Indarguneak-Ahulguneak-Au-
kerak-Mehatxuak» analisia egitea, betiere arreta lau ataletan eta haien ar-
teko harremanetan jarrita, ez horietako bakar batean.

4.3. Merkatu-kuota

Kontzeptuaren azalpena

Merkatu-kuota: enpresa baten merkatuko portzentajea da; enpresa baten 
produktuak edo zerbitzuak kontsumitzen dituen merkatuko zatiaren por-
tzentajea.

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Enpresa baten merkatu-kuota bere lehiakortasunaren adierazlea da, nola 
jokatzen ari den beste enpresa lehiakideen aurrean eta kontsumitzaileen 
aurrean. Merkatu-kuotaren aldaketak kontsumitzaileen hautaketen joeren 
adierazleak dira. Merkatu-kuota igotzea enpresen helburu nagusietako bat 
izaten da. Eta alderantziz, merkatu-kuotan jaitsierak gertatzen direnean, 
arazo larrien seinale izaten dira maiz eta sakoneko aldaketa estrategikoak 
eskatzen dituzte.

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Euskalgintzak, hizkuntzen merkatuko lehian ari den «enpresa» bezala, 
bere merkatu-kuota du: euskara erosten duten herritarren portzentajeak. V. 
Inkesta Soziolinguistikoaren arabera (Eusko Jaurlaritza, 2013b), jarreretan, 
%55eko kuota du euskarak (aldeko jarrerak); ezagutzan, %42 (elebidunak 
+ hartzaileak); eta erabileran, %29 (euskaraz erdaraz baino gehiago + ber-
din + gutxiago). Euskararen merkatu-kuotaren hogei urteko (1991-2011) 
bilakaera ondoko grafikoan ikus daiteke:
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Euskararen merkatu-kuotaren grafikotik nabarmenena, agian, bere egon-
kortasuna da, nahiz eta, batez beste, %10eko igoera gertatu 1991tik 2011ra. 
Grafikoak, oro har, helduaroari dagokion meseta itxura hartzen du, indus-
trien zikloaren «helduaro egonkorraren» itxurarekin bat datorrena. Ulerga-
rria da hori, neurri batean, hizkuntzen bilakaerak epe luzeko kontuak dire-
lako. Gai honen eztabaida «Industria baten helduaroa» kontzeptuaren 
atalean egingo da.

4.4. Industria	baten	helduaroa

Kontzeptuaren azalpena

Industria baten helduaroa: industriaren bizi-zikloaren aldi berezi bat da 
(beste aldiak hauek dira: sarrera, hazkundea eta, azkenik, hauetako bat: edo 
gainbehera edo hazkunde berria): «The hypothesis is that an industry passes 
through a number of phases or stages–introduction, growth, maturity, and 
decline» (Porter 1980: 157). Beheko irudian ikus daiteke ziklo osoa, eta 
bertan helduaroaren (maturity) aldia:
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Irudia: Industriaren bizi-zikloa. Helduaroa, erdian.

Iturria: http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/1310010106002.png

Helduaro egonkorra. Helduaroaren aldaera bat da: gainbehera (edo igoera 
berria) laster hasi beharrean, kurba egonkortu egiten da eta denbora luzea 
ematen du maila bertsuan, mesetan, ez gora ez behera:

Irudia: Helduaro egonkorra.
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Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Industriaren helduaroa iristen denean, hazkunde tasa moteltzen da, lehia 
gogortzen da eta irabaziak behera joaten dira (Porter 1980: 21). Industria 
horren merkatu-kuota gelditzen da, igotzeari uzten dio. Peter Drucker-ek 
dioenez, «todos ustedes habrán visto empresas destinadas a crecer rápida-
mente, puesto que poseían el mercado, los productos y el capital necesarios, 
que sin embargo han alcanzado un límite invisible de crecimiento» (Druc-
ker 1973/2006: 46).

Helduaroan, enpresari zaila eta neketsua gertatzen zaio bezero berriak 
irabaztea, eta batez ere ohiko bezeroen leialtasunari esker mantentzen da. 
Hortik aurrera, gainbehera etor daitekeen bezala, hazkunde aro berria ere 
etor daiteke, baina horretarako garapen estrategiko arrakastatsu handiak 
egin beharko lirateke berriro (Porter 1980: 237).

Helduaroko moteltzea zuzendaritzako arazoak izan direlako gertatzen da, 
ez, berez, merkatua beteta dagoelako, Theodore Levitt-ek (1960/1975: 2) 
nabarmendu zuenez.

Autoengainu zikloa. Maiz, helduaroa iristen denerako, autoengainu ziklo 
bat gertatu da: oparotasun eta hazkunde aldia hasieran eta ustekabeko gain-
behera ondoren (Levitt 1960/1975: 5). Levitt-en arabera, baldintza batzuk 
betetzen dira autoengainu ziklo hori gertatuko dela bermatzen dutenak:

–  Uste izatea hazkundea etengabea eta ia automatikoa izango dela: hala-
koan, ez duzu asko pentsatuko nola egin merkatua zabaltzeko (Levitt 
1960/1975: 5).

–  Fede handiegia izatea produkzio masiboan eta kostuen jaitsieran. On-
dorioz, ahalegin guztiak produkzioan eta produktu horiek saltzean fo-
kalizatzen dira, ez bezeroen beharretan (Levitt 1960/1975: 7).

–  Enpresaren kezkak produktuan zentratzea: produktuaren beraren iker-
keta eta hobekuntza, ekoizpen kostuak jaistea… (Levitt 1960/1975: 3).

Levitt-en irtenbidea: hazkundeari eusteko gakoa bezeroaren behar eta 
nahietan oinarritutako zuzendaritza estiloan dago, ziurtzat eman gabe enpre-
saren produktuek luze iraungo dutela: «to continue growing, companies must 
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ascertain and act on their customers’ needs and desires, not bank on the 
presumptive longevity of their products» (Levitt 1960/1975: 2, oin-oharra).

Oso esanguratsua da Michael Porter-en azterketa, helduarorako arazo 
batzuk aipatu eta irtenbideak proposatzen dituena:

–  Enpresak lehenagoko autopertzepzioekin segitzen du maiz: «hoberenak 
gara zerbitzuan», «liderrak gara»… Denborarekin, autopertzepzio ho-
riek okerrak gertatzen dira: erosleen lehentasunak aldatzen dira eta 
lehiakideak egoera berrietara egokitzen dira:

A company’s self-perceptions and its perception of the industry. 
Companies develop perceptions or images of themselves and their 
relative capabilities (‘we are the quality leader’; ‘we provide superior 
customer service’)… . These self-perceptions may be increasingly 
inaccurate as transition proceeds, buyers’ priorities adjust, and com-
petitors respond to new industry conditions. (Porter 1980: 247)

  •  Porter-en irtenbidea: pertzepzio oker horiek aldatzea (Porter 1980: 247).

–  Erosleek produktuen esperientzia egina dute jadanik, maiz erosi dituzte 
horrelako produktuak, eta orain erosleen interesa marken artean kon-
paratzera eta hautatzera aldatu da: «Firms in the industry increasingly 
are selling to experienced, repeat buyers. … The buyers’ focus shifts … 
to making choices among brands» (Porter 1980: 238-239).

  •  Porter-en irtenbidea: lehentasun berriak dituzten erosle hauengana 
hurbiltzeko estrategia birpentsatu behar da (Porter 1980: 239).

–  Industriaren helduaroan, lehia handiagoa da, bezero berriak lortzeak 
enpresa lehiakideei merkatu-kuota kentzea suposatzen du, eta hori zail 
eta garesti samarra gertatzen da (Porter 1980: 238-244).

  •  Porter-en irtenbideak:

    -  Sakoneko norabide aldaketa egitea enpresan, eta lehiakideen por-
taerak eta erantzuteko moduak berraztertzea (Porter 1980: 238).

    -  Erosle onak identifikatzea eta haien leialtasuna indartzen saiatzea 
(Porter 1980: 244-245).
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    -  Ohiko bezeroen erosketak areagotzen saiatzea, hau interesgarriagoa 
izan daitekeelako bezero berrien bila gehiegizko indarrak gastatzea 
baino (Porter 1980: 243).

–  Erakundeen barne giroan ere gertatzen da aldaketa: enpresaren hasieran 
emozio handiak bizi ziren, berezko lan poza zegoen eta aukera profesional 
ugari zeuden; helduaroan, berriz, glamour gutxiago dago, giroa ez da hain 
zirraragarria eta bakarra izatearen espiritua itzali da (Porter 1980: 251).

  •  Porter-en irtenbidea: motibazio berriak aurkitzea eta sustatzea, eta 
arreta gehiago jartzea giza dimentsioan (Porter 1980: 251).

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

«Merkatu-kuota» kontzeptuaren ataleko industrien modura, euskararen 
merkatu-kuota helduaroan sartuta dagoela ematen du. Ez da ahaztu behar, 
bestalde, bere merkatu-kuotan asko gelditzen zaiola euskarari merkatu oso-
ko %100era iristeko eta helduaroan oso zaila eta neketsua dela lehiakideei 
kuota kentzea.

Industria haiek bezala, euskalgintzak ere hazkunde handia izan zuen au-
rreko hamarkadetan; indargunea bere produktuaren, euskararen nagusita-
sun eztabaidaezinean zuen; euskarak erdararen tokia hartzen zuen hainbat 
toki eta funtziotan arrakasta handiz…; baina itzalak hasi dira agertzen…

Goranzko ziklo berri bati ekiteko, erronka, helduaroan dagoen industria 
orori gertatzen zaion bezala, bikoitza da: batetik, dituen bezeroak (hiztu-
nak) optimizatzea dimentsio guztietan (jarreretan, ezagutzan, erabileran 
eta transmisioan), eta, bestetik, merkatu-kuota irabaztea, hiztun berriak 
irabaztea.

Hogei urteko zikloan tendentzia egonkor samarra izan bada, gauza asko 
aldatu beharko ditu enpresak (euskararen munduak) tendentzia nabarmen 
goranzko bidean jarri ahal izateko. Bestalde, grafikoan goiko muga jarrerak 
ezartzen du, gero gaitasunak eta azkenik erabilerak. Ziur asko, euskararen 
merkatu-kuota handitzeko, aldeko jarrerak igotzea lortu beharko litzateke 
lehendabizi.
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Kontzeptu honen «Erabilgarritasun orokorra» zatian aipatutako ezauga-
rri, arazo eta irtenbide asko pizgarriak dira euskararen egoera eztabaidatze-
ko, irakurlea honezkero ohartuko zenez. Haiek irakurrita sortzen diren pa-
ralelismo batzuk aipatuko dira hemen:

–  Herritarren lehentasun linguistikoak aldatzen ari dira eta hizkuntza 
lehiakideak berregokitzen ari dira; eta maiz euskararen munduak beste 
garai batean funtzionatu zuten autoirudi zaharrekin segitu bide du…

  •  Ahalegin eta apostu nagusiak euskaldunen produkzio masiboan egin 
dira, fede handia eduki da irakaskuntzan eta helduen euskaldun-
tzean.

  •  Produktuarekiko kezka handiak izan dira: euskararen beraren hobe-
kuntzaren eta kalitatearen kezka: arauak, hiztegiak, gramatikak…

  •  Lehia handia da hizkuntzen merkatuan kuotak irabazteko, edo dau-
denei eusteko. Estrategiak birpentsatu behar dira eta hizkuntza lehia-
kideen jokamoldeak berraztertu.

  •  Euskarak oso erosle leialak ditu, euskaldunen leialtasuna handia da 
oro har. Erronka bat euskaldunei eustea eta hizkuntza tipoak (AB, 
BA, A, B, Ø: Sánchez Carrión «Txepetx», 1987) optimizatzea da. 
Baina nola? Besteak beste, euskararen aldeko diskurtsoa berritzen eta 
hobetzen (ikus, adibidez, Martínez de Luna, 2013, eta Bat Soziolin-
guistika Aldizkariaren 86. zenbaki osoa, 2013koa; ikus, halaber, Sara-
sua, 2013).

  •  Euskararen erosleek euskararen esperientzia egina dute, eta, agian, 
lehen baino joera handiagoa izango dute hizkuntzen artean konpara-
tu eta batetik bestera salto egiteko.

  •  Aditu askoren proposamena: garrantzi kualitatiboki berezia duten 
hiztunen, euskaldun osoen zeregina nabarmentzea.

  •  Barne giroko erronkak: erakunde-kultura irekia eta erakargarria ga-
ratzea: diferentziazioa, berrikuntza, norbera izatea eta arriskuak har-
tzea bultzatzen dituen kultura, zigortzen ez dituena. Motibazio be-
rriak aurkitzea.
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4.5.  «Zergatik	erosi	beharko	nizueke	General	Motors-eko	auto	
bat?»	(=	«Zergatik	erosi	beharko	nizueke	euskara?»)

Kontzeptuaren azalpena

Peter Drucker-i General Motors-eko goi-zuzendaritzarekin bilera estra-
tegiko bat egiteko deitu zioten, Detroit-en. Bilera hasteko, galdera deseroso 
hau egin zien Druckerrek General Motors-eko zuzendariei: «Zergatik erosi 
beharko nuke nik General Motors-eko auto bat?». Hala-holako erantzun 
asko jaso zituen, baina, bileraren lekuko batek nabarmendu zuenez, zuzen-
dari handi haien artetik, inork ez zuen erantzun on bat ematen jakin! Begi 
bistan geratu zen, bezeroen beharrak erdigunean jartzen dituen galdera ho-
rri ongi erantzun gabe, General Motors arazoetan sartzeko bidean zegoela 
(Stern, 2011).

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Enpresen etorkizuna beren bezeroen baitan dago, eta horretarako gakoa 
arreta bezeroen beharretan jartzea da: «The company of the future may 
perhaps be saved by its customers – if it pays enough attention to them» 
(Stern, 2011).

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Eman dezagun Drucker euskararen erakundeekin bildu dela estrategia 
prestatzeko, eta galdera bera egiten duela: «Zergatik erosi beharko nuke nik 
euskara?».

Galdera hori ez da ohikoa euskal soziolinguistikan, baina galdera horre-
tatik abiatzeak ikuspegi aldaketa ekarriko luke hizkuntza-plangintzan, 
erdigunean herritarren kezkak eta erabakimena jarriko liratekeelako, eus-
kararen onurak herritar guztiek ikusi behar dituztela suposatutzat eman 
gabe.
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4.6. «Enpresa	baten	zeregina	bezero	bat	sortzea	da»

Kontzeptuaren azalpena

Enpresa baten zeregina bezero bat sortzea da; bezeroa da enpresa baten 
oinarria eta bizirik mantentzen duena: «The purpose of business is to crea-
te a customer. … The customer is the foundation of a business and keeps it 
in existence» (Drucker 1955/2004: 37).

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Bezeroa sortu egiten da, ez da aldez aurretik existitzen den zerbait. Eta 
noiz sortzen da bezeroa? Herritarraren beharrak eta enpresaren produktu 
edo zerbitzuak elkartzen direnean, hau da, herritarrak bere beharrak asetze-
ko enpresaren produktuak erosten dituenean, orduan sortzen da bezeroa. 
Bitartean, herritar bat genuen alde batetik, bere beharrekin, eta enpresa bat 
bestetik, bere produktuekin, baina enpresaren produktuek ez badituzte he-
rritarraren beharrak asetzen, herritar horrek ez ditu erosiko eta ez da bezero 
egingo:

Markets are not created by God, nature or economic forces but 
by businessmen. The want they satisfy may have been felt by the 
customer before he was offered the means of satisfying it. It may 
indeed, like the want for food in a famine, have dominated the 
customer’s life and filled all his waking moments. But it was a 
theoretical want before; only when the action of businessmen 
makes it effective demand there is a customer, a market. … In 
every case it is business action that creates the customer. (Druck-
er 1955/2004: 37).

Bezeroa da funtsean enpresa baten izaera eta norabidea ezartzen dituena. 
Enpresa baten etorkizunean erabakigarriena ez da enpresak zer uste duen, 
baizik eta bezeroak zer baloratzen duen:

It is the customer who determines what a business is. For it is the 
customer, and he alone, who through being willing to pay for a good 
or for a service, converts economic resources into wealth, things into 

Euskera 2013_1.indd   116 10/11/14   12:29



ERIZE, X.: Management-eko kontzeptuak eta hizkuntza-plangintza 117

Euskera. 2013, 58, 1. 89-146. Bilbo
ISSN 0210-1564

goods. What the business thinks it produces is not of first impor-
tance–especially not to the future of the business and to its success. 
What the customer thinks he is buying, what he considers value, is 
decisive–it determines what a business is, what it produces and 
whether it will prosper. The customer is the foundation of a business 
and keeps it in existence (Drucker 1955/2004: 37).

Hori guztia horrelako irudi batean isla daiteke:

Egarria eta 
sozializatzeko 

beharra
Herritarra EnpresaGaragardoa

Herritarrak 
garagardoa 

erostea 
hautatzen du:

bezero bat 
sortu da

Irudia. Bezero bat sortu da, enpresak bezeroak behar zuen produktua eskaintzen jakin 
duelako.

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Euskalgintzaren helburua: euskaldun/euskaltzale bat sortzea. Herritarrak 
euskara baloratzen badu, erosiko du; baina ez badu baloratzen, ez du erosi-
ko, ez du euskararen hautua egingo eta ez da bezero egingo.

Euskalgintzak ederki sortu zituen bezeroak 1960-1980ko hamarkadetan: 
ordura arte euskararen beharrak zeuden, eta jendeak ase gabe zituen behar 
horiek ederki bete zituen euskalgintzak, eta bezeroak, euskararen erosleak, 
milaka sortu zituen. Hazkunde handiko garaiak izan ziren. Baina orain, 40-
50 urte igaro eta gero, zikloaren helduaroa iritsi zaio euskalgintzari eta ez du 
bezero berri asko sortzen… Badirudi euskalgintza bidegurutze batean senti-
tzen dela eta euskararen etorkizun soziala berriz asmatu egin behar duela. 
Bezero gehiago sortu edo birsortu behar ditu euskalgintzak. Horretarako 
gakoa herritarren nahiak eta beharrak ezagutzea eta asetzea da.
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Hizkuntzaren
bidez

komunikatzeko
beharra

Herritarra
(euskalduna,
erdalduna)

EuskalgintzaEuskaraz

Herritarrak 
euskaraz

komunikatzea
hautatzen du:
euskararen
bezero bat

sortu da

Irudia. Euskararen bezero bat sortu da, herritarrak euskaraz komunikatzea hautatu duelako.

4.7. Zer	baloratzen	du	bezeroak?

Kontzeptuaren azalpena

«Zer baloratzen du bezeroak? Zer bilatzen du bezeroak produktua erosten 
duenean?». Horiexek dira galderarik zailenak. Bezeroak zer baloratzen duen 
egiatan jakitea oso zaila da eta erantzuna bezeroak berak bakarrik eman 
dezake. Enpresaren edo erakundearen zuzendaritza ez da asmatzen saiatu 
behar, ezta pentsatu ere, intuizioak ez du balio; bide bakarra bezeroari gal-
detzea da, modu sistematiko batean:

Finally, there is the most difficult question: ‘What does the cus-
tomer consider value? What does he look for when he buys the prod-
uct?’. … Indeed, what the customer considers value is so compli-
cated that it can only be answered by the customer himself. 
Management should not even try to guess at it–it should always go 
to the customer in a systematic quest for the answer. (Drucker 
1955/2004: 54-56)

Gauza bera esan zuten Kotler-ek eta Levy-k ere: bezeroen beharrak eta 
jokabideak ez dira begi-bistakoak, azterketa inpresionistak ez dira aski: «Or-
ganizations are increasingly recognizing that customer needs and behavior 
are not obvious without formal research and analysis; they cannot rely on 
impresionistic evidence» (Kotler eta Levy 1969/2012: 7).
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Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Bezeroa ikertu, ikertu eta ikertu, baita kausa sozialen kasuetan ere. Es-
trategiak ikerketarekin hasten dira, bezeroa ezagutzeko, zer baloratzen 
duen, nola erosten duen:

The whole point of strategy is not to look at recipients as people 
who receive bounty, to whom the non-profit does good. They are 
customers who have to be satisfied. … Strategies begin with research 
and research and more research. They require organized attempts to 
find out who the customer is, what is of value to the customer, how 
the customer buys. (Drucker 1990: 75)

Kausa sozialak sustatzeaz ari zirela, ideia bera esan zuten Philip Kotler-ek 
eta Peter Drucker-ek: jakin behar da zer den garrantzitsua jendearentzat, 
kontua ez da erakunde sustatzaileak jendearentzat garrantzitsua izan behar-
ko litzatekeela uste duena esatea jendeari, baizik eta egiatan jakitea zer den 
garrantzitsua jendearentzat eta horretaz jardutea: «[In the non-profit orga-
nizations] you have to start out with knowing what the customers really 
consider value, what is important, before you communicate, rather than 
telling the things you believe should be important to the customer» (Kotler 
1990: 63). Kausa sozialetako erakundeen estrategiaren gakoa da ez begira-
tzea herritarrei erakundearen mesedeen edo sarien jasotzaile bezala. Alde-
rantziz, herritar horiek erakundeak asebete behar dituen bezeroak dira.

Bereziki garrantzitsua da bezero potentzialaren nahiak aztertzea. Bezero 
potentziala teorian zerbitzua erabili beharko lukeena da, zerbitzuaren ideie-
tan sinisten duelako, baina praktikan erabiltzen ez duena, ziur asko zerbi-
tzua eskaintzen zaion eran ez duelako gustuko:

The most important person to research is the individual who 
should be the customer, the people who are believers but who have 
stopped going to church. … The most important knowledge is the 
potential customer. The customer who really needs the service, wants 
the service, but not in the way in which it is available today. (Druck-
er 1990: 75-76)
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Bezeroen hautapenak eta erosketak. Esandakoaren ondorio bezeroen 
hautapenak eta erosketak ditugu. Bezeroak, azken finean, gehien baloratzen 
duena erosiko du, ustez baliorik handiena ematen diona, bestela, ez du or-
dainduko produktu horrengatik: «Buyer Perception of Value. … Buyers will 
not pay for value that they do not perceive, no matter how real it may be» 
(Porter 1985: 138-139). Horretaz «Bezeroen hautapenak / hautapenen in-
terakzio kolektiboa» atalean arituko da aurrerago.

Eroslearentzat zer den baliagarria ulertzeko, bere balio-katea aztertu 
behar da (Porter 1985: 130). Kontsumitzaile partikularren balio-katea fa-
milia batean egiten diren ekintzen sekuentzia da; eta familia baten balio-
kateak familia horren ohiturak eta beharrak islatuko ditu (Porter 1985: 
130-131).

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Hizkuntza sustatzeko estrategia baten muinean egongo liratekeen galde-
ra edo kezka horiek ez dira, oro har, euskal soziolinguistikan agertzen. Goi-
ko galderak parafraseatuz, ondokoak izango genituzke hizkuntzen alorreko 
galderak: «Zer baloratzen dute herritarrek hizkuntza kontuetan? Zer bila-
tzen dute herritarrek euskara erostea edo ez erostea aukeratzen duenean?». 
Horiexek dira galderarik zailenak.

Herritarren nahi eta behar linguistikoak ikertu behar dira, suposatutzat 
eman gabe. Euskalgintzako erakundeen estrategiaren gakoa da ez begiratzea 
herritarrei euskararen mesedeen edo sarien jasotzaile bezala; alderantziz, 
herritarrak euskararen munduak asebete behar dituen pertsonak dira. Es-
trategiak galdetuz eta ikertuz hasten dira. Azterketa antolatuak egin behar 
dira herritarrak ezagutzeko, zer baloratzen duten hizkuntza kontuetan, nola 
hartzen dituzten erabakiak.

Herritarren balio-kate linguistikoaz: etxe edo familia batean, zer egiten 
dute, zein hizkuntzatan eta zergatik?
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4.8. Bezeroen	gogobetetasuna	[satisfaction]	eta	leialtasuna

Kontzeptuaren azalpena

Bezeroen asebetetze maila handiak leialtasun handia dakar: «High satis-
faction leads to high customer loyalty» (Kotler 2003: 85).

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Enpresa edo erakunde batek maiz neurtu beharko luke bere bezeroen 
asebetetze maila, bezeroari eusteko gakoa gogobetetasuna baita (Kotler 
2003: 73). Gizarte erakundeentzat ere guztiz lagungarria da bezeroak eta 
haien asebetetze maila ezagutzea, eta bezeroekin lortzen dituen emaitzak 
neurtzea. Azkenen finean, gizarte erakunde batek jakin behar du zerk fun-
tzionatzen duen ongi eta zerk ez, eta prest egon behar du funtzionatzen ez 
duten jarduerak alde batera uzteko:

Knowing the customer also enables the non-profit organization 
–whether it’s the church, the synagogue, the Scouts, a hospital, a 
college– to know what results to expect. It’s important to define 
goals and know what reallistically should work. … Strategy also 
demans that the non-profit institution organize itself to abandon 
what no longer works, what no longer contributes. (Drucker 
1990: 77)

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Hizkuntza-leialtasuna garrantzi handiko kontzeptua da soziolinguistikan 
eta hizkuntzen biziberritze lanetan; eta managementeko literaturak erakus-
ten digu leialtasuna oso lotuta dagoela herritarrek hizkuntza jakin batean 
lortzen duten asebetetze mailarekin, horren arabera hartuko dituztelako 
erabakiak, hizkuntzari eusteko zein hizkuntza alde batera uzteko.

Hizkuntza-leialtasuna pertsonen asebetetze mailarekin eta haien eraba-
kiekin lotzen duen, eta norbanakoen maila egoera sozialekin lotzen duen 
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ikuspegi hau ez da normalean erabili euskal soziolinguistikan, baina onura-
garria izango litzateke erabiltzea.

4.9. Bezeroen	hautapenak	eta	hautapenen	interakzio	kolektiboa

Kontzeptuaren azalpena

Ekonomiaren muina aktore sozialek nola egiten dituzten hautapenak da: 
«Economics is, at heart, concerned with how social actors make choices» 
(Grin 1999b: 37).

Norbanakoen hautapenak beren erabakiak dira, zer egingo duten eta zer 
ez: «Elección individual es la decisión que toma un individuo sobre qué 
hacer, lo que implica necesariamente una decisión de qué no hacer» (Krug-
man eta Wells 2006/2007: 6).

Hautapenen interakzio kolektiboa eta bere azterketa: «Interacción de elec-
ciones: mi elección afecta a la de los demás, y viceversa… Los resultados de 
esta interacción son habitualmente diferentes de los que el individuo quería. 
… Microeconomía es la rama de la Economía que estudia cómo los indivi-
duos toman sus decisiones y cómo interaccionan estas decisiones» (Krug-
man eta Wells 2006/2007: 3 eta 11).

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Herritarren hautapenak eta horien interakzioa giza portaerak dira, kolek-
tiboak eta indibidualak, denboran zehar jokamolde bihurtzen direnak. Ho-
rrela ikusita, giza portaerak, pertsonen erabakitze prozesuaren emaitza be-
zala azter daitezke (Kotler eta Andreasen 1995/2012: 140).

Nolakoa da erosketa prozesua? Bezeroak ustez baliorik handiena eskain-
tzen dion produktua erosiko du. Balio hori produktuaren onuren eta kos-
tuen arteko diferentzia da. Bezeroaren onurak ekonomikoak, zerbitzukoak 
edo psikologikoak izan daitezke, eta kostuak, berdin: dirua, denbora, ener-
gia edota kostu psikikoak:
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Our premise is that customers will buy from the firm that they see 
as offering the highest perceived value… . Total customer value is 
the perceived … value of the bundle of economic, functional, and 
psychological benefits customers expect from a given market offer-
ing. … Total customer costs include the buyer’s time, energy, and 
psychic costs. The buyer evaluates these elements together with the 
monetary cost to form form a total customer cost. (Kotler 2003: 60)

Kausa sozialen bezeroen jokamoldeekin ere berdintsu gertatzen da fun-
tsean, berezitasun batekin: kostu ekonomikoez gain, inplikazio handiko 
erabaki eta kostu ez-monetarioak (balioak, ideiak, onura sozial eta psikolo-
gikoak…) izaten dira normalean:

Customers [of non-profit organizations] are asked to ‘pay’ eco-
nomic costs; sacrifice old ideas, values, and views of the world; sac-
rifice old patterns of behavior; or sacrifice time and energy. In return, 
they can expect products, services, social or psychological benefits, 
or some combination of these. … what make them [non-profits] 
unique is their concentration on exchanges involving non-monetary 
costs on the one hand and social and psychological benefits on the 
other. Influencing such exchanges requires different perspectives 
and modified techniques. (Kotler and Andreasen 1995/2012: 125)

Oro har, mota honetako prozesu konplexu bat gertatzen da: bezeroaren 
inplikazioa → bezeroaren nahiak eta beharrak → informazioa biltzea → 
aukerak baloratzea → hautapena → kanpoko baldintzak → portaera → 
esperientzia → ebaluazioa → etorkizuneko jarrerak edo asmoak:

Exchanges in the non-profit sector are usually high involvement… 
In such highly complex decision situations, customers begin by gather-
ing information to form a choice set of alternative behaviours and to 
determine the criteria which will eventually be used to choose among 
them. The criteria, in turn, will be affected by the customer’s own needs 
and wants… . The next step in a typical process is for the customer to 
evaluate the chosen alternatives on the relevant criteria and to form 
attitudes and behavioural intentions towards each. … In a similar way, 
the eventual course of behaviour will be modified by situational fac-
tors… . Finally, behaviour will result in experience and subsequent 
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evaluations which will influence both attitudes and behavioural inten-
tions in the future. (Kotler eta Andreasen: 1995/2012: 127)

Denaren atzean giza portaerei buruzko sakoneko eztabaidak daude: hau-
tapenak, hautapenen baldintza sozialak, pertsonen askatasuna, habitusaren 
kontzeptua (Bourdieu), agentziaren teoriak, etab.:

Choices may be influenced, or in large part constrained by social 
norms (possibly mediated through an individually developed habitus 
in Bourdieu’s sense), but some space for choice will nonetheless re-
main, and it is this space that economists are interested in. Hence, 
economics … also stresses (positively) the role of choice, in which 
actors have a not insignificant degree of personal freedom. As such, 
it contains a full-blown theory of agency [the term ‘agency’ is used 
here in its standard sociological meaning to refer to the behaviour of 
actors enjoying a certain degree of autonomy in their action ]... the 
important point here is that the subject matter of economics is how 
humans make choices. (Grin 2003: 7-8)

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Bezeroaren inplikazioa → bezeroaren nahiak eta beharrak → informazioa 
biltzea → aukerak baloratzea → hautapena → kanpoko baldintzak → por-
taera → esperientzia → ebaluazioa → etorkizuneko jarrerak asmoak, pro-
zesu hori berdin gertatzen da euskararekin. Gaur egun, jendeak esperientzia 
asko egin ditu eta ebaluatu ditu, eta motibazioak eta etorkizuneko jokabide 
asmoak ebaluazio horien argitara egiten ari da neurri handi batean.

François Grin hizkuntza-hautapena ekonomiaren kontzeptuen argitara azter-
tzen nabarmendu da: hizkuntza helburu bat lortzeko egiten diren hautuen ob-
jektu bezala azter daiteke, pertsonen erabaki ekonomikoek hautapen baldintza-
tu bat islatzen duten bezalaxe: «language can be looked on as an object of 
‘choice’ geared towards a certain goal, in the same very way as all economic 
decisions made by individuals … reflect a constrained choice» (Grin 1990: 155).

Zergatik, jendeak hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeko aukera due-
nean, nahiago du bata ala bestea erabili?, galdetzen du Grinek (1999a: 16), 
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jakinik hautaketa horrek, ziur asko, ondorioak izango dituela hizkuntzen 
iraupen edo ordezkapen prozesuetan. Bada, bata zein bestea erabiliko dute 
haien lehentasun, balio eta beharren arabera, alde batetik, kontuan hartuta, 
bestetik, aukera bakoitzaren kostu materialak eta ez-materialak, hautaketen 
baldintzak direnak, azken finean:

Why, if people have the choice of using more than one [lan-
guage], they prefer to use one or the other–a choice which eventu-
ally affects patterns of language maintenance and shift. … They will 
use one or the other depending on their preferences, values, and 
needs on the one hand, and on the other on various constraints that 
are reflected in the «shadow price»–that is, the implicit material and 
nonmaterial costs of performing various activities in the two lan-
guages they speak. (Grin 1999a: 16)

Managementeko galdera horiek, sozioliolinguistikako hizkuntza-hautape-
na-ren [=language choice] gaiarekin ezkonduko lirateke (ikus Erize 1997). 
Hala ere, oro har, prozesu soziolinguistikoetan guztiz garrantzitsua den hiz-
kuntza-hautapena ez da asko aztertu euskal soziolinguistikan. François Gri-
nek (1990: 155) «a constrained choice» aipatu zuen binomiotik, normalean 
«constrained» aldea nabarmendu da euskal soziolinguistikan, «choice» al-
dea ahaztuta gelditu ohi den bitartean.

Sarreran esan bezala, Soziolinguistika existitzen bada, hiztunok uneoro 
hizkuntzaren erabileran aukera desberdinen artean –bi erregistroren artean, 
bi hizkuntzaren artean, adibidez– bat hautatzen dugulako da, eta hautu 
horiek esanahi eta ondorio sozialak dituztelako (Erize 1997: 123). Hizkuntz 
hautaketaren azterketak egoera jakin batean jendea hizkuntza batean min-
tzatzera eramaten duena zer den ikertuko du. Galdera, beraz, serioa da eta 
esan liteke hautapena hizkuntz bilakabideen muin-muinean dagoela.

Hobe litzateke determinismoa alde batera uztea hizkuntzaren prozesu 
sozialak azaltzerakoan: «Nosotros hacemos nuestra historia, pero en primer 
lugar con premisas y condiciones muy determinadas», esan zuen Engelsek 
(Marx eta Engels 1977: 592), historia pertsonen borondateen elkarrekin-
tzaren emaitza dela gaineratuz: «el resultado final proviene siempre de con-
flictos entre gran número de voluntades individuales, cada una de las cuales 
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está hecha a su vez por un cúmulo de condiciones particulares de existen-
cia» (Marx eta Engels 1977: 592-593).

Era berean, hautaketen sailari garrantzia emateak onura «filosofiko» bat 
du: gizakiei beren askatasuna edo pertsona-izaera aitortzen zaie, gizarte-bal-
dintzen mekanizismo itsuan erortzeko arriskua saihestuz (Erize 1997: 41-42).

Hautaketaren ideia agertu da han hemenka euskarari buruzko lanetan, 
noski. Adibidez: Lertxundi (1995), Zarraga, et al. (2010), Gorrindo (2012) 
edo Sarasua (2013).

4.10. Kausa	sozialen	marketina

Kontzeptuaren azalpena

Kausa sozialen marketina hau da: marketin orokorraren kontzeptuak 
arazo sozialak hobetzeko erabiltzea, portaera sozialak aldatzeko helburuare-
kin, talde hartzaileen eta gizarte osoaren onurarako:

Social marketing is the application of generic marketing to a spe-
cific class of problems where the object of the marketer is to change 
social behaviour primarily to benefit the target audience and the 
general society. (Kotler eta Andreasen 1996/2012: 154)

Kausa sozialen marketina propaganda soziala edo komunikazioa baino 
askoz gehiago da: ideia sozialen onargarritasuna areagotzeko programak di-
seinatzea, gauzatzea eta ebaluatzea da, produktu/zerbitzuaren plangintza, 
prezioa, komunikazioa, banaketa eta ikerketa bezalako tresnak erabilita 
(Kotler eta Zaltman 1971/2012: 23).

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Kausa sozialak helburu sozialak dituztenak dira: portaera sozialak aldatzea, 
ideia sozialak hedatzea… Adibidez: gizartea hobetzeko kausak (giza eskubi-
deak, ingurumena), ohitura osasuntsuak sustatzea (elikadura, tabakismoa jais-
tea) edo kausa altruistak (odola ematea). Kausa hauek «erosten» dituzten 
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bezeroek hainbat onura jasoko dituzte: sozialak, fisikoak edo psikologikoak; 
edo zerbitzuak edo produktuak. Trukean, hainbat kostu ordainduko dituzte 
bezeroek: ordura arteko ideiak edo balioak aldatzea, portaera ereduak aldatzea, 
denbora eta energia, dirua. Dirua, maiz, gutxienekoa izaten da. Kausa sozialen 
erosketen berezitasuna da onurak eta kostuak gehienetan ez-monetarioak di-
rela: sozialak eta psikologikoak (Kotler eta Andreasen 1995/2012: 137).

Kausa sozialen marketinak mota desberdinetako portaeretan eragitea bila-
tzen du: (1) inplikazio altukoak zein baxukoak, (2) taldekoak zein indibidua-
lak, (3) iraunkorrak zein unean unekoak. Eragiteko zailenak inplikazio altuko 
portaera iraunkorrak dira, norbanako nahiz talde mailakoak, eta maiz legezko 
neurriak behar izaten dira epe luzeko emaitzak lortu ahal izateko:

Social marketing can seek to influence behaviour that is: (1) low 
or high involvement; (2) individual or group; or (3) one-off or con-
tinuing. Continuing high-involvement behaviour of groups or indi-
viduals is the most difficult to influence and often requires legal 
measures to achieve any major long-term effect. (Kotler eta An-
dreasen 1996/2012: 154)

Marketin soziala eta negozioen marketina nahiko desberdinak dira, hala 
ere, eta gizarte gaietan arituko den marketin sozialak planteamendu fres-
koak eta berriak sortu beharko lituzke. Marketin sozialak gizarteko sakone-
ko balio eta sinesmenekin lan egin behar izaten du eta bere produktu edo 
ideien onarpena lortzeko oso argudio eta bide esanguratsuak bilatu behar 
ditu (Kotler eta Zaltman 1971/2012: 33).

Kausa sozialen marketinaren lana jendea aktibatzea da, asmo hutsetik 
ekintzara eramatea; maiz, jendeak badaki zer egin beharko lukeen (pisua 
jaistea, ariketa fisikoa egitea, hortzak garbitzea...) baina ez du egiten, eta 
bultzada bat behar du:

When activation is needed. Often people know what they should 
do, but do not act accordingly. For example, … many people «know» 
they should lose weight, get more exercise, floss their teeth, and do 
other things, but they do not do them. … In such situations, the task 
of social marketing is to move people from intention to action. (Fox 
eta Kotler 1980/2012: 97).
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Era berean, behin jendearen ekintza lortuta, hurrengo urratsa portaerak 
iraunkor bihurtzea da (Kotler eta Andreasen 1995/2012: 136). Baina, nos-
ki, herritarren portaerak iraunkor bihurtzeko gakoa jendeak portaera horien 
esperientzia eta balorazio ona egitea da, aldeko jarreretan eta asmoetan 
gauzatuko dena (Kotler eta Andreasen 1995/2012: 127).

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

«Kausa sozialak» dioen tokian «euskara» esango balu, atal honetako kon-
tzeptu eta azterketa gehien-gehienak erabilgarriak lirateke euskararen sus-
tapenean.

4.11. Abantaila	konpetitiboa

Kontzeptuaren azalpena

Abantaila konpetitiboa hau da: enpresa baten gaitasuna jarduera jakin 
batzuk bere lehiakideek baino hobeto garatzeko: «Competitive advantage 
is a company’s ability to perform in one or more ways that competitors can-
not or will not match» (Kotler 2003: 82). Enpresa batek abantaila konpeti-
tiboa du, bere sektoreko lehiakideen batez-besteko errendimenduaren gai-
netik funtzionatzen badu: «achieving above-average performance in an 
industry» (Porter 1985: 11). Abantaila konpetitiboa enpresa baten lehia-
kortasunaren muinean dago, beraz (Porter 1985: xv).

Abantaila konpetitiboaren sorburua enpresak bere bezeroei balioa es-
kaintzeko duen gaitasuna da. Balio horren arabera, prezio bat ordaintzeko 
prest egongo dira. Bezeroentzako balio hori bi motatakoa izan daiteke: pre-
zio baxuagoak kalitate berdinarekin (prezioen lidergoa), edo zerbitzu edo 
kalitate bikainak prezio altuagoarekin (ikus «Diferentziazioa» atala):

Competitive advantage grows fundamentally out of the value a 
firm is able to create for its buyers… Value is what buyers are willing 
to pay, and superior value stems from offering lower prices than com-
petitors for equivalent benefits or providing unique benefits that more 
than offset a higher price. There are two basic types of competitive 
advantage: cost leadership and differentiation. (Porter 1985: 3)
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Beraz, bi abantaila konpetitibo mota daude: (i) kostuen lidergoa, eta (ii) 
diferentziazioa.

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Abantaila konpetitiboa eta estrategia. Abantaila konpetitiboa lortzeko 
hiru estrategia mota daude (Porter 1985: xvi):

–  Kostuen lidergoa (merkeenak izatea).

–  Diferentziazioa (zerbitzu edo kalitate bikainak).

–  Fokalizazioa (focus), segmentu jakin batean fokalizatzea (bai kostuen 
lidergoaz bai diferentziazioaz).

Abantaila konpetitiboaren kontzeptua praktikarekin lotzen da: nola era-
man estrategiak praktikara? Nola lortu kostuen abantaila iraunkor bat? 
Zertan oinarritu enpresaren diferentziazioa? Nola aukeratu segmentu bat 
estrategia segmentu horretan fokalizatzeko? (Porter 1985: xvi).

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

–  Zein motatako abantaila konpetitiboa du euskarak? Zein da euskarak 
bere bezeroei sortzen dien balio berezia, besteek sortzen ez dutena? 
Kostu baxuak? Diferentziazioa?:

  •  Euskararen abantaila konpetitiboa, normalean, ez dago kostuetan 
–euskaraz aritzea zein ikastea neketsuagoa edo «garestiagoa» izaten 
baita kasu gehienetan erdaraz baino–, diferentziazioan baizik.

–  Noiz eta zergatik izango du euskarak diferentziazioaren lidergoa?:

  •  Erdarak eskaintzen ez duen balioa sortzen duenean hiztunentzat.

  •  Nagusiki diferentziazioaren lidergoa izango eta landuko du euskarak: 
euskalduna izatearen onura bereziak, prezio altuagoa ordaintzea me-
rezi dutenak.

–  Zenbat daude bezeroak ordaintzeko prest euskararengatik?:
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  •  Normalean asko, bai diruz bai energia pertsonalez. Euskararen eska-
ria gehienetan ez da prezio baxuekin lotzen (price-insensitive da); bai-
na jende multzo batzuentzat, ordea, bai, kostu txikiekin lotzen da 
(price-sensitive), euskara nahi dute, bai, baina diru asko edo energia 
psikiko asko gastatu gabe.

–  Noiz eta zergatik izango du euskarak kostu baxuen lidergoa?:

  •  Zenbait kasutan euskarak du kostu baxuen lidergoa: euskara lehen 
hizkuntza eta guztiz berezkoa den pertsonen edo guneen kasuetan.

  •  Baina normalean kostu baxuen (prezioen) lidergoa erdarak izaten du: 
gehienetan prezio edo kostu txikiagoa du, «merkeagoa» da.

–  Noiz eta zergatik izango du euskarak fokalizazioaren lidergoa?:

  •  Gaur egun hori du: lidergo fokalizatua du euskararen aldekoen seg-
mentoan (herritarren %55 inguru).

  •  Baina, trukean, populazioaren gainerako segmentuak (herritarren 
%45 inguru) fokutik kanpo geratzen zaizkio euskarari.

  •  Fokalizazioarekin, arazo kontzeptual bat sortzen zaio euskararen mun-
duari: fokalizazioaren estrategia darama praktikan, nahiz eta teorian 
merkatu osoko estrategia eraman nahi duela esan («euskara denona 
da»). Baina praktikan, euskararen aldekoen segmentuan funtzionatzen 
du, segmentu horretan funtzionatzen duten estilo eta helburuekin; bai-
na populazioaren gainerako segmentuetan funtzionatzen ez dutenak.

4.12. Diferentziazioa

Kontzeptuaren azalpena

Enpresa baten diferentziazioa hau da: bakarra izatea bere lehiakideek 
egiten ez duten eta bezeroek baloratzen duten zerbait desberdina eskain-
tzen: «A firm differentiates itself from its competitors if it can be unique at 
something that is valuable to buyers» (Porter 1985: 119).

Desberdina eta baloratua, biak batera. Bakarrik desberdina bada, baina ez 
baloratua, orduan ez dago diferentziaziorik. Gakoa erosleek baloratzea da, 
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bere beharrak asetzen dituelako: «Firms are also often different but not diffe-
rentiated, because ther pursue forms of uniqueness that buyers do not value. 
… uniqueness in meeting buyer needs… . Uniqueness does not lead to diffe-
rentiation unless it is valuable to the buyer» (Porter 1985: 119, 125 eta 130).

Michael Porter-en ideiaren laburpen hau oso egokia da:

Hallar aquel elemento diferencial (servicio, calidad, asistencia 
técnica, etc.) que daba un valor añadido al comprador/consumidor. 
No se trataba simplemento de hacer algo diferente, sino de que esa 
diferencia fuera percibida por el mercado como un plus por el que 
merecía la pena pagar un precio mayor. (Durán-Pich 2010: 242)

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Gizarte erakundeek ere diferentziazioa behar dute, ez bakarrik enpresek: 
«We need product differentiation in the non-profit institution as much we 
need it in business» (Kotler, in Drucker 1990: 60).

Diferentziazioaren onurak: (a) prezio altuagoan saltzea, (b) gehiago sal-
tzea prezio jakin batean, edo (c) bezeroen leialtasuna handitzea (Porter 
1985: 120).

Diferentziazioa berrikuntza, nortasuna eta arriskuak hartzea sustatzen 
dituen enpresa-kultura jakin batekin lortu daiteke: «Differentiation may be 
facilitated by a culture encouraging innnovation, individuality, and risk-
taking» (Porter 1985: 24).

Baina diferentziazioa ere galdu liteke: lehiakideek imitatzen dutenean; 
edo diferentziazioaren ezaugarriek garrantzia galtzen dutenean erosleentzat 
(Porter 1985: 21).

Diferentziazioari eusteko bi gauza behar dira, (a) erosleek produktua ba-
loratzen jarraitzea, eta (b) enpresa lehiakideek ez imitatzea. Beti egoten da 
bezeroen beharrak eta pertzepzioak aldatzearen arriskua, eta horrekin fak-
tore bereizlearen balioa galduko litzateke (Porter 1985: 158).
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Diferentziazioan gerta daitezkeen arazoak edo arriskuak (Porter 1985: 
160-162):

–  Gehiegizko diferentziazioa, batez ere bezeroen balio-katearekin eta per-
tzepzioekin bat ez datozen gauzetan.

–  Prezio garestiegiak jartzea.

–  Produktuan zentratzea bakarrik, eta ez bezeroen balio-kate osoan.

–  Bezeroen segmentu desberdinak ongi ez identifikatzea eta, beraz, haien 
behar desberdinak ase gabe uztea.

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

Euskararen abantaila konpetitibo nagusia (ikus «Abantaila konpetitiboa» 
atala) diferentziazioa da, ez kostua. Euskararen diferentziaziorako gakoa 
herritarren, bezeroen, balorazio positiboa lortzea da. Baina kontuan hartu 
behar da euskarak ez duela lortu herritar guztien balorazio positiboa, «Mer-
katu-kuota» atalean ikusi denez. Alde batetik, biztanleen ia erdiek, oro har, 
ez dute euskara erosten, ez dute baloratzen, beraz. Eta, bestetik, euskara 
baloratzen dutenen artean ere, erosketa maila geratu egin da.

Diferentziazioari esker saltzen da euskara prezio altuagoan, edo gehiago 
saltzen da prezio berean, edo erosleen leialtasuna lortzen da. Leialtasuna 
oso nabarmena izan da beti euskararen kasuan, baina ez erabatekoa, eta 
1960-2000 bitarteko hamarkadetan asko igo ondoren, adierazle batzuk hi-
gatzen hasiak dira. Hala ere, euskalgintzaren diferentziazioari buruzko go-
goeta, oro har, egiteko dago: zein da euskarak bere erosleei eskaintzen dien 
balio desberdina, euskara erostea eta, gainera, erdara baino garestiago, me-
rezi izateko?

José Mª Sánchez Carrión «Txepetx» (1999) aritu zen gai horiei buruz, 
beste terminologia batekin: euskarak erdarak eskaintzen ez duen zerbait 
berezia eskaini behar du, eta hori balioen mundu berri bat da: Berdintasu-
naren Diskurtsoa. Halaber, Jon Sarasua (2013).
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Euskararen kostuak jaistea, baina diferentziazioa galdu gabe, hori da di-
ferentziazioak jartzen duen beste erronka bat. Adibidez, euskara erostea 
«merkeagoa» edo erakargarriagoa izan liteke hauek bezalako kasuetan:

–  Diskurtso zabal eta lagunkoiekin lagunduta.

–  Euskararen gune igorleetan kalitatea bermatuta: profesional onak, hiz-
tun onak, kalitate intelektuala…

–  Euskara bateragarria eginez erdararekin (gaztelania zein frantsesa), eus-
kalduna izateko erdarari uko egiteko eskatzen bazaie herritarrei kostua 
askoz garestiagoa baita.

–  Euskara bateragarria eginez kanpoko hizkuntzekin, ingelesarekin batez ere.

–  Administrazioak euskararen aldeko giroa sortuz gizartean, eta bere era-
kundeetan gauzatuta.

Euskararen munduan badago berrikuntza, pertsonen nortasun propioa 
eta arriskuak hartzea sustatzen dituen kultura? Batzuetan bai, noski; baina 
beste batzuetan kontrakoa gertatzen da, espero den ildotik, ortodoxiatik 
ateratzen denari ez zaio begi onez begiratzen. Baina horrela erakargarritasu-
na eta diferentziazioa galtzen dira…

Diferentziazioan gerta daitezkeen beste arazo edo arrisku batzuk:

–  «Bezeroen pertzepzio eta behar linguistikoak aldatzea».

  •  Herritarren beharrak edo pertzepzioak ari dira aldatzen, ez dira orain 
dela 30 urtekoak bezalakoak.

–  «Gehiegizko diferentziazioa bezeroen balio-katearekin eta pertzepzioe-
kin bat ez datozen gauzetan».

  •  Adibidez: euskara bizi-estilo jakin batzuekin lotzen denean, edo po-
litika jakinekin…

–   «Produktuan zentratzea bakarrik, eta ez bezeroen balio-kate osoan».

  •  Euskararen diferentziazioa herritarren balio-kate osoan oinarritu 
behar da, eguneroko jarduera mota guztietan erabilgarri bihurtu eus-
kara.
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–  «Bezeroen segmentu desberdinak ongi ez identifikatzea eta, beraz, 
haien behar desberdinak ase gabe uztea».

  •  Euskararen bezeroen segmentoak zehaztu, eta segmentu bakoitzari 
eskaintza berezia egin. Oso garrantzitsua. Segmentu posibleak: eus-
kaldunak; ia-euskaldunak; euskaltzale erdaldunak; eta gainerako 
erdaldunak. Antzeko beste segmentazio posible bat: Txepetxen tipo 
linguistikoak (Sánchez Carrión 1987).

4.13. Misioa	eta	bisioa

Kontzeptuaren azalpena

Misioa erakundearen oinarrizko helburua da, bere izateko arrazoia: «the 
basic rationale for the organization» (Drucker 1990: 33). Erakundea zerta-
rako existitzen den esaten digu misioak (Drucker 1990: 3). Bisioa erakun-
deak nahi duen etorkizuneko mundua da, nolakoa nahi duen mundua iza-
tea etorkizunean.

Kontzeptuaren erabilgarritasun orokorra edozein enpresa edo erakundetan

Bisioak jarraitzaile asko eta gogotsuak sortzeko gaitasuna izan behar du. 
Enpresa batean, jarraitzaileak bere bezeroak eta langileak dira, eta enpresak 
bere burua bezeroen sortzaile eta bezeroen zerbitzari bezala (bezero-orien-
tazioa, azken finean) ikusi behar du (Levitt, 1960/1975, 12. or.).

Gizarte erakundeetan ere ezinbestekoa da misio egoki bat izatea: «Ac-
tually, mission comes first. Non-profit organizations exist for the sake of 
their mission. … The first task of the leader is to make sure that everybody 
sees the mission, hears it, lives it» (Drucker 1990: 33).

Misioa aldatu eta berregokitu behar izaten da denborarekin, aldaketa 
demografikoak gertatzen direlako, jarduera batzuek ez dutelako emaitzarik 
ematen eta erakundearen energia alferrik kontsumitzen dutelako, edo hel-
buruak bete direlako (Drucker 1990: 33).
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Gaizki planteatutako helburu edo misioek, ordea, enpresaren edo era-
kundearen etorkizuna kaltetu dezakete: «Examples of industries that have 
been and are now endangering their futures by improperly defining their 
purposes» (Levitt 1960/1975: 3).

Norbaitek pentsa lezake, agian, misioa eta bisioa kontzeptuak, erabiliaren 
erabiliaz higatuegiak daudela, baina, ikusten denez, indartsuak dira eta ba-
dute zer esana.

Kontzeptuaren erabilgarritasuna euskal soziolinguistikan

–  «Misioa aldatu eta berregokitu behar izaten da denborarekin, aldaketa 
demografikoak gertatzen direlako, jarduera batzuek ez dutelako emai-
tzarik ematen eta erakundearen energia alferrik kontsumitzen dutela-
ko, helburuak bete direlako…».

  •  Euskalgintzak egokitzen du bere misioa, aztertzen du funtzionatzen 
duen ala ez, indarrak alferrik gastarazten dizkion? Batzuetan bai eta 
beste batzuetan ez…

  •  Adibidez, Arturo Campionek eta Nafarroako «Asociación Euskara»-k 
XIX. mendearen amaieran formulatu zuten misioak –euskara zaintzea 
eta bultzatzea: «gordetcea, galtzera utzi gabe, ta edatzea aldaitequen 
gucian euscarazco mintzairoa» (jasoa in Erize 1997: 477)– luzaroan 
iraun zuen; eta 1960-1970ko hamarkadetan beste misio bat nagusitu 
zen –Euskal Herri osoa euskalduntzea («Herri bat, nazio bat, hizkuntza 
bat», Frantziako Iraultzaren ereduari jarraituz, nonbait)–, oraintsu arte 
iraun duena. Baina ongi funtzionatzen du Euskal Herri osoa euskal-
duntzeko misio horrek ala jendea erakartzeko energiak alferrik kontsu-
mitzen dizkio euskalgintzari?

–  «Gaizki planteatutako helburu edo misioek, ordea, enpresaren edo era-
kundearen etorkizuna kaltetu dezakete».

  •  Euskararen munduak ere, zein helburu finkatzen duen, bere etorki-
zuna kaltetu lezake.
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Iñaki Martínez de Lunak (2013) eta Jon Sarasuak (2013) guztiz gogoeta 
eta proposamen esanguratsuak egin dituzte gai orokor hauen inguruan.

5. Ondorioak	eta	Eztabaida

Managementeko diziplinak (enpresen eta erakundeen zuzendaritzaz ar-
duratzen den diziplina orokorra, ez bakarrik erakundeen arlo desberdinei 
buruz aritzen diren komunikazioa, marketina edo bestelako diziplinak) 
ekarpen bereziak egiten ahal dizkio euskararen eta, oro har, hainbat hizkun-
tzaren hizkuntza-plangintzari. Bide hori gutxi jorratu da orain arteko litera-
tura soziolinguistikoan.

Managementa ekintzara bideratutako diziplina da, hizkuntza-plangintza 
bezala, eta balioak eta praktika lotzen ditu: desiragarria (balioak) dena 
errealitatera eramatea bilatzen du. Managementaren ekarpen nagusia da 
bezeroa/herritarra erdigunean jartzea: bere nahiak, bere beharrak eta bere 
erabakimena. Managementak besteekin zer nolako harremanak izaten di-
tugun galdetzera eramaten gaitu (nola ikusten gaituzten besteek, eta nola 
ikusten ditugun guk), euskalgintzan kontrako ikuspegia ohikoa den bitar-
tean: zer nahi dugun besteek egitea. Horrek ikuspegi aldaketa ekartzen du, 
geure buruari begiratzea eta galdetzea, ez bakarrik kanpoko faktoreei.

Euskalgintza euskararen kausa edo ideia soziala saltzen duen enpresa edo 
erakunde bat bezala har daiteke. Herritarrak euskalgintzaren bezero bihur-
tzen badira eta euskara erosten badiote (euskararen aldeko jarrerak, euska-
raren ezagutza edo euskararen erabilera) arrakasta izango du euskalgintzak. 
Bezeroek euskara erosiko dute, edo segituko dute erosten, edo ez dute segi-
tuko erosten, edo ez dira hasiko erosten, beren nahi, balioen eta kostuen/
onuren balantzearen arabera. Erabakimena, euskararen kausa erosteko edo 
ez erosteko, bezeroek, herritarrek dute, unean uneko zein iraupen luzeko 
prozesu indibidual eta kolektiboen bitartez.

Bezero-orientazioa versus produktu-orientazioa euskararen sustapenean: 
managementeko kontzeptuen egokitzapen guztia funtsean bi polo horien 
inguruan laburbiltzen da. Alegia, zein dago euskara sustatzeko helburuen 
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eta ekimenen erdigunean: herritarrak eta haien behar eta nahi linguisti-
koak, ala erakunde sustatzaileak eta haien interpretazioak eta nahiak?

Irakaspen nagusietako bat da estrategia bezeroen nahien inguruan anto-
latu behar dela: «Strategy must be customer-centred, visionary, differentia-
ting, sustainable, easily communicated, motivating and flexible» (Kotler eta 
Andreasen 1995/2012: 128):

–  Herritarren nahi eta balio linguistikoak aztertuz eta ikasiz, euskararen 
onurak herritar guztiek onartzen dituztela suposatutzat eman gabe.

–  Nahi horiek betetzen saiatuz.

–  Pentsatu gabe euskalgintzako erakundeen nahiak, berez, herritar guz-
tientzat egokiak izan behar direnik.

–  Euskalgintzak orain arteko estrategien azpian izan dituen usteak eta 
iritziak berraztertuz.

Bestalde, euskalgintzako hainbat arlo edo erakundetan, zuzenean bezero 
errealekin aritzen diren eta bezero kopuruen edo salmenten gorabeherak 
ulertu eta neurtu behar dituzten horietan (irakaskuntza, helduen euskal-
duntze/alfabetatzea, komunikabideak, kultur produkzioa…) oraindik ere 
beharrezkoagoak eta erabilgarriagoak dira managementeko kontzeptuak; 
eta dagoeneko erabiltzen ari dira.

Hizkuntza-hautapena ekonomiaren edo managementeko kontzeptuen 
argitara aztertzea bereziki interesgarria da: hizkuntza helburu bat lortze-
ko egiten diren hautapenen objektu bezala azter daiteke, pertsonen era-
baki ekonomikoek hautapen baldintzatu bat azaltzen duten bezalaxe. 
Zergatik, jendeak hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeko aukera due-
nean, nahiago du bata ala bestea erabili? Hautaketa horrek, ziur asko, 
ondorioak izango ditu hizkuntzen iraupen edo ordezkapen prozesuetan. 
Herritarrek bata ala bestea erabiliko dute haien lehentasun, nahi, balio 
eta beharren arabera, kontuan hartuta, bestalde, aukera bakoitzaren 
onurak eta kostuak (materialak eta ez-materialak), hautaketen baldin-
tzak direnak, azken finean.
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Managementak hainbat galdera egiten dizkio euskararen hizkuntza-plan-
gintzari:

–  «Zergatik ‘erosi’ behar dizuet euskara?» (herritar baten galdera izan 
daitekeena).

–  Zer da nagusi euskararen munduan: produktu-orientazioa ala bezero-
orientazioa?

–  Zer baloratzen dute bezeroek? Zer nahi dute euskara erosten dutenean?

–  Zein dira herritarren behar eta nahi linguistikoak?

–  Zergatik ez dute erosten euskararen bezero ez direnek?

–  Zein da euskararen abantaila konpetitiboa: prezioen lidergoa ala dife-
rentziazioa?

–  Zein da euskararen diferentziazioa, bere erosleei eskaintzen dien balio 
desberdina, euskara erostea eta, oro har, erdara baino garestiago, me-
rezi izateko?

–  Merkatu orokorra ala fokalizazioa?

–  Zer egin euskararen merkatu-kuota berriro hazkunde zikloan jartzeko?

Mugak: managementeko ekarpenak hizkuntza-plangintzara egokitzeko 
ahaleginak baditu mugak ere:

–  Managementeko kontzeptuak inspirazio iturri indartsuak dira, baina ez 
dute errezetarik ematen. Ezin dira modu estuegian ekarri hizkuntza-
plangintzara, baina neurrian erabilita oso emankorrak gerta daitezke.

–  Enpresen alde finantzario edo ekonomiko hutsekin erlazionatuta dau-
den kontzeptuak hizkuntza-plangintzaren kezketatik urruti geratzen 
dira eta, itxura batean, ez dira soziolinguistikan oso erabilgarriak gerta-
tzen, ezta analogiaz ere.

Proposamenak aurrera begira eta lan berrietarako ildoak:

–  Managementaren eta soziolinguistikaren arteko elkarlana zabaltzea, bi 
norabide hauetan:
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  •  Hizkuntza-plangintzatik managementera:

    -  Managementa ikasi, beste arlo batzuetako profesionalek egiten duten 
bezala: osasungintzan, hezkuntzan, bestelako gizarte erakundee-
tan… edo enpresetako gainerako arduradunek ikasten duten bezala.

    -  Managementeko kontzeptuak soziolinguistikan erabili eta bezeroa/
herritarra erdigunean jarri.

  •  Managementetik hizkuntza-plangintzara: managementeko adituek, 
batez ere berezko hizkuntzak dituzten herrietakoek, euskararen ka-
suan bezala, ekarpenak egitea hizkuntza-plangintzari, managemente-
ko kontzeptuei eta teknikei erabilgarritasuna ematen hizkuntza-plan-
gintzan.

–  Soziolinguistikan jadanik zeuden antzeko kontzeptuak berreskuratu 
edo berrindartu: hizkuntza-hautapena (language choice); euskarak 
abantaila kualitatiboa bilatzea erdararekiko: berdintasunaren balioak 
(Txepetx); tipo linguistikoen optimizazioa (Txepetx)…
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Aurrera	begira	(eta	pixka	bat 
atzera	ere	bai)
EPALTZA, Aingeru
Idazlea eta euskaltzain urgazlea

Eztabaida politikoari ihes egitea da Euskaltzaindiaren arau idatzi gabee-
tariko bat. Oraingoan, alabaina, Akademiak hizkuntza politika jarri digu 
solasgai. Nafarroak behar lukeen hizkuntza politika, hain zuzen ere. Horrek 
berez dakar hizkuntzaz bezainbat politikaz mintzatzeko gonbita. Funtsez 
ariko bagara, inguru-mingururik eta hitz-estalirik gabe egitea dugu legez-
koena.

Gainerako euskal herrietan bezala, zain luzeak ditu gure mintzairak Na-
farroan bizi duen egoerak. Haren desagerpena bururatu ez bada, gaur egun-
go euskaltzaleen izerdiari ez ezik, mendez mendeko belaunaldien atxiki-
menduari diogu zor. Hala berean, desagertzeko arriskutik urruntzeko 
euskarak nafar gizartean kausitzen dituen oztopo eta trabak ez dira kontu 
berria. Euskarafobia aspaldi eta sakon sustraitua dago herrialdeko aginte-
guneetan. Joera horren ondokotzat har daiteke UPN, baita, hein handi 
batean, PSN ere.

Bi indar politiko horien eskutan egon dira, 1979tik hona, frankismoaren 
ondoko nafar erakunde publiko nagusiak. Haien ardurapean egon da –ba-
dago oraino–, hizkuntza arloan instituzioetatik bultzatu den politika. Poli-
tika hori, alabaina, beren botoekin benedikatu dute, hauteskundez hautes-
kunde, nafar herritarrek.

Euskararen herriko hiru administrazioen mendeko lurraldeetako bakar 
batean ere ez dago euskara eztabaida politikotik kanpo. Noizbehinkako al-
darrikapen erretorikoengatik ere, adostasunik ez da gure mintzairak behar 
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duen gerizpe instituzionalaren gainean. Iparraldean, hizkuntzari buruzko 
erabakiak kanpoan hartzen dira nagusiki, berezko egitura ezak horretaratu-
rik. Hegoaldean, Espainiar estatuaren izaera deszentralizatuaren ondorioz, 
hizkuntza politika tokian tokiko gehiengo eta gutxiengoen jokoak arabera-
tzen du, hein handi batean. Halaxe da Euskadiko Erkidego Autonomoan 
nahiz Nafarroako Foru Komunitatean. Erresuma zaharrean, ondikoz, eus-
kararen garapenari haize ematea premiagabetzat, kaltegarritzat edo arrisku-
tsutzat jotzen duten indar politikoen alde egin dute nafar gehienek.

Ikusmena lausotuko zaigu hori begitik galtzen badugu.

Legeak	eta	mirariak

Lerro zuzenik gabe, aitzin-gibel handiak ditu azken 30 urteko hizkuntza 
politikak Nafarroan. 1986an onetsi zelarik, «Ley del Vascuence» delakoak 
gutxiengo euskaltzalearen ukoa jaso zuen. Ez zuten guztiek kontrakotasuna 
suhartasun maila berean agertu, baina denek laidogarritzat jo zuten haren 
testua, izenetik beretik haste. Harritzekorik ez. Herrialdea hiru hizkuntza 
eremutan banatu zuten legegileek eta euskararen ofizialtasuna ipar-mende-
baldeko ibarretara mugatu (eremu euskalduna). Nafarroako zatirik handie-
na (eremu ez-euskalduna) gure hizkuntzatik behin betiko urruntzeko bo-
rondatearen ispilu zen legea. Iruñean, Iruñerrian, ipar-ekialdeko ibarretan 
eta Estellerriko zati batean (eremu mistoa) aitortutako sasi-ofizialtasuna 
sobera xuhurra zen kontsolamendutako balio izateko.

Mirariak, ordea, deabruak obratzen ditu zenbaitetan. Urralburu sozialista 
zen urte haietan Nafarroako lehendakaria, eta hark abertzale epelen botoak 
behar hainbat proiektu aitzina eramateko. Trukean, euskararen inguruko 
kontzesioak egiteko prest zegoen gobernuburua. Legearen aplikazio zabala 
ahalbidetu zuten PSNk lehenbizi EAJrekin eta gero EArekin egindako akor-
dioek. Haien itzalpean etorri ziren azken hiru hamarraldietan euskarak Na-
farroako bizi publikoan egin dituen aurrerapauso nagusiak: Hizkuntza Poli-
tikorako Zuzendaritza Nagusiaren sorrera, euskararen sarrera irakaskuntza 
publikoan eta udal administrazioan, diru-laguntza politika, euskararen al-
deko kontzientziazio kanpainak, hizkuntzaren balorazioa foru administra-
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zioan sartzeko, Euskal Herriko gainerako herrialdeekiko lankidetza politi-
koa etab. Guztia, diskretuki, harrabots handirik gabe. Mende berriaren 
bueltan, egoera euskaltzaleen ametsetatik urrun egonagatik, nabarmena zen 
hoberako aldaketa. Horren lekuko genuen D (eta A) ereduko matrikula-
zioen urtez urteko gorakada, are euskaltzaletasunak bizi ez zituen gizarte 
sektoreetan ere.

Dena ez zen urrea izan, bistan dena. Sozialistek, konparaziorako, ez zuten 
Euskalerria Irratia legeztatu nahi izan. Mende laurden bat geroago baimenik 
gabe segitzen du Iruñerriko irrati euskaldunak. Halaber, euskara Nafarroako 
Unibertsitate Publikotik kanpo atxikitzeko borondatea agertu zuen, hasiera-
tik, PSNk, gero, jarrera hori malgutu behar izan bazuen ere. Kontuak kontu, 
urte haietako bertze ikaskizun bat da euskara truka-gai gerta daitekeela. 
Hain justu ere, adostasunik ez izatearen ondorioz, ordezkari politikoek, 
koiuntura politikoaren arabera, alderdien arteko harreman eta tirabiren sub-
jektu bilakatzen dute euskara, bertze edozein salgai baten gisara politikaren 
merkatuan. Egitate horri etekina ateratzen jakin zen garai hartan.

Autogolak

Euskaltzaletasun politikoaren zati batek hondatu zuen arestian aipatu da-
tuak are hobeak izateko aukera. 1995ean aurkeztu zen Foru Parlamentuan 
delako legea aldatzeko proiektua. Xedea, euskarazko irakaskuntza posible 
izatea Nafarroako eremu ez-euskalduneko sistema publikoan. PSNk eta EAk 
adostua zuten proposamena. Ez zuen aitzina egin, HBk bere botoak UPNkoei 
gehitu baitzizkien hura zakarrontzira bidaltzeko. 20 urte geroago, irabazi ga-
beko bataila izaten jarraitzen du. Urtero-urtero, eremu ez-euskaldunean be-
ren seme-alabendako euskarazko irakaskuntza nahi duten aita-amek besta 
egiten dute, orduan esku-eskura egon zena erreibindikatu beharrez.

«Autogol politika». Horrela definitu izan du so-egileren batek euskaltza-
leen sektore handi batek –eta haren ordezkari politikoek– Nafarroan eus-
kararen gainean eraman duena. Hoberenaren peskizan, hobea lortzeko bi-
deak trabatzen ari izan da bat baino gehiago, euskararen izenean. 
Harrigarriki, joera horren jarraitzaileetariko batzuk euskarazko irakaskun-
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tzan, helduen euskalduntze-alfabetatzen edo kulturgintzan lanean beltz ari 
ziren aldi berean, epe luzeko etekinen eske.

Hau ez da plaza aproposa jokamolde hori zerk eragin duen sakon azter-
tzeko. Berehalako aldaketa goitik beherakoaren esperantza ez zen azken 
arrazoietarik izanen. Urte horietan guztietan, Nafarroako euskal inteligen-
tziaren zatirik mardulenak gutxietsi zituen erdibideak, posibilismoak eta 
lorpen tikiak, bete-betean sinetsirik «zerbaitek» (bakoitzak para dezala hor 
nahi duen izena) egora goitik beheiti itzulipurdikatuko zuela eta horrek 
nahi genituen guztiak erdiesteko bidean behin betiko jarriko gintuela. Lo-
gika horri jarraikiz, zertarako 5 eskatu, 3 lortzeko (edo gutiago), luze gabe 
20 eskuratzeko maneran egonen baginen?

Historiak, bistan dena, ez du bidezidor hori hartu.

1998ko udazkenean, Kontseiluak euskararen alde inoiz izan den mobili-
zaziorik handiena bulkatu zuen. «Bai euskarari» kanpainan Nafarroa ez zen 
azken-putz gelditu. Sadar futbol-zelaia mukuru bete zen abenduaren 26ko 
arrats gogoangarrian, Euskal Herriko bertze bazterretan –Agileran, Mendi-
zorrotzan, San Mamesen, Anoetan– gertatu zen gisa berean. Urtebete ge-
roago, orduko arrakastaren abiada profitaturik, euskararendako lege berria 
eskatzeko kanpainari lotu zitzaizkion euskalgintzako eragile nagusiak. Eska-
tu ez ezik, testu berri bat ere proposatu zuten, hainbat hilabetetako bilera 
eta batzarren emaitza. Erdaltzale uzten zuen Euskadin 1982az geroztik in-
darrean zegoen legea. 2000ko udaberrian, 50.000 sinadura bildu ziren testu 
horren alde. Sanzek, Nafarroako orduko lehendakariak, minutu bat ere ez 
zuen galdu haren azterketan: «50.000 sinadura bildu dituzte oraingo legea 
gutxiegi dela diotenak –adierazi zuen–. Nik 125.000 boto ditut, eta horiek 
legeari gehiegizkoa irizten».

Urrunegi,	nonbait

1986ko legea UPNrekin identifikatzeko joera dago egungo euskaldunen 
artean. Egiazki, haren aitatasuna PSNri dagokio gehienbat. Atera, Urralbu-
ru sozialistaren Gobernuak atera zuen aitzina, eta haren bozketan eskuin 
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nabarrista abstenitu egin zen, testua abertzaleen tesietara sobera lerratua 
zegoelakoan. Hala ere, 1991z geroztik, UPN gobernuaz jabetzeak –Allirekin 
lehenbizi, eta Sanzekin berarekin gero– ez zuen funtsezko aldaketarik eka-
rri. Legearen testua ez zen ukitu, ezta kanbiamendu handirik jasan ere sus-
tapen epeleko hizkuntza politikak.

2000ko ekainean zerbait hautsi zen. Orduan gertatu zirenak ezin dai-
tezke noski uler testuinguru politikoari so egin gabe. ETA 1997az geroztik 
zebilen zinegotziak hiltzen. 1998ko Lizarra-Garaziko itunak eta horren 
ondoriozko su-etenak ez zuten giroa baretu, akordioa beren aurkako az-
pilan baten itxuran hartu baitzuten hango eta hemengo indar ez-abertza-
leek. Bai Euskarari kanpaina multzo berean ikusi zuten aunitzek, Lizarra-
ren bertsio linguistikoa. 1999an, ETA bere ekintza armatuei berriz ere 
lotzeak are gehiago mindu zituen bazterrak. ETAren eta abertzaletasuna-
ren aitzakian euskarari erasotzea ez zen gauza berria, baina orduan hasi 
zen gailurra jotzen Espainiako hedabideetan. Nafarroan, garai hartakoa 
da euskararendako lege berriaren inguruko sinadura bilketa. Euskaltza-
leek ondutako testuaren haritik idatzi ziren, Diario de Navarra-n, kontra-
ko lehenbiziko artikuluak. Laster gorpuztu zen tesia: «euskara kontuan 
urrunegi joan gara», «gauza gehiegitan eman dugu amore», «sobera utzi 
diegu». Kanpaina antolatua izan ez bazen, halaxe ematen zuen. Sanzek 
bere egin zuen mezua, eta Sanzekin batera UPN guztiak. PSNk sostengu 
eman zion.

Euskaltzaleoi ahantzia zitzaigun guk botila erdi hutsik ikusten genuen 
tokian bertze batzuk erdi betea ikusten hasiak zirela. Hauek, gainera, gu 
baino gehiago ez dakit, baina bai bederen gu baino indartsuago izaki politi-
koki. Ez zuten legea aldatu behar izan. Aski izan zuten haren interpretazio 
zekenena bulkatzea. Eta horrekin, euskara isolatu, mugatu, bazterreratu, 
geografikoki nahiz sozialki, hazteko aukera guztiak moztu.

Handik hona, sendotutzat jotzen genituen lorpenak erortzen ikusi ditu-
gu, 14 urte hauetan, bata bertzearen ondotik. Hizkuntza Politikorako Zu-
zendaritza Nagusia desegin zuten. Euskadirekiko harremanak eten. Kon-
tzientziazio kanpainak baztertu. Seinaleak eta txartelak erdaldundu. 
Administrazioko lanpostuetan euskararen balorazioa hutsaren hurrengo 
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bilakatu. Kulturarako, euskalduntze-alfabetatzerako edo hedabideetarako 
diru-laguntzak deuseztatu. D ereduaren kontra ingeles ereduak asmatu.

Lehenagotik heldu zen gure hizkuntza eta haren hiztunak kriminalizatze-
ko ahalegina. Handik goiti ezagutu ditugu saiorik zitalenak euskara ETAre-
kin nahasteko. Dena erratera, parekatze hori berariaz eragin nahi balute 
bezala jokatu dute, maiz, erakunde armatuaren aldeko talde eta alderdiek.

Hori guztia aski ez, bere suntsitze lanean, ustekabeko lagunak agertu izan 
zaizkio UPNri. Globalizazioaren testuinguruan, nekeza gertatzen da ez esta-
tusik ez lanposturik segurtatzen ez dizun hizkuntza lehenestea, lan merka-
turako hobeki kokatzen zaituen bertze bat(zu)en aldean. Bertzalde, krisi 
ekonomikoa estakuru, dirua kentzen ari dira, modu basatian, osasunetik eta 
gizarte-zerbitzuetatik. Giro horretan, ez da politikoki hain zuzena euskara-
rendako baliabide gehiago eskatzea. Guztiak, gainera, makaltze egoera ba-
tean harrapatu du euskararen aldeko mugimendua, belaunaldi berrien segi-
da segurtatu gabe eta diskurtsoa berritzeko zailtasunekin.

Hil	ala	biziko	apustua

Dena alde zuten, eta hala ere ez dituzte beren helburuak bete-betean bete. 
Nolatan ez? Noski, euskararen aldeko atxikimendua haiek uste baino sustrai-
tuagoa dago nafar gizartearen sektore handi batean. Noski, euskararenganako 
gorrotoa ez dago haiek nahi bezain hedatua nafar gizartean. Hondamenak, 
nolanahi den, begi bistakoak dira, alderdi guzti-guztietan. Atzerakada ez da 
alimalekoa izan, baina bai nabarmena. UPNk setio egoeran dauka euskara eta 
euskal kultura. Sektore batzuk mugan daude, hatsari ezin lotuz.

Bizkitartean, arruntik lurrundu da 80ko eta 90eko hamarkadetan hain-
bertze euskaltzale nafarrek espero zuten «hori» (bakoitzak para dezala…) 
etortzeko itxaropena.

Euskaltzaleen bulkada ez da urruti ibili 2004az geroztik UPN gobernutik 
kentzeko xedez Nafarroako bizi politikoari inarrosaldi bat emateko gauzatu 
diren ekimenetatik. Konbentzimendu batek bizi ditu haietariko aunitz: Na-
farroan, euskararen garapena –beharbada ezta biziraupena ere– bateraezina 
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da UPNk agintean segitzearekin. UPN Nafarroako Jauregitik bidaltzea hil 
ala biziko apustua da euskaltzaleendako. Edozein eszenategi –edozein– ho-
bea dugu UPN gobernuan betikotzea baino.

Gauza jakina denez, bertzelako gobernu bat eratzeko saioek porrot egin 
dute orain arte. UPN alderdi indartsua da. PPren laguntzaz nahiz hura gabe, 
Nafarroako hautesleriaren zati bat bere egin nahirik lehiatzen diren gaine-
rako talde guztien oso aurretik agertu izan da beti azken mende laurdenean. 
Gauzak beren horretan dauden bitartean, bertze indar politikoen elkar har-
tzeak baizik ezin dio gaina hartu. Abertzaleena eta ez abertzaleena. Ezkerre-
koena eta ez (hain) ezkerrekoena. Bi-hiru aldiz iduri izan du helburua lor-
tuko zela. Guztietan, PSNk egin du huts azken beltzean, batzuetan berak 
erabakita, bertzeetan PSOEk Madrildik behartuta.

Zer aldatu da 2014 honetan? Lehen-lehenik, UPNren –eta PPren– ahul-
tzea, krisi ekonomikoari buru emateko moduagatik eta ustelkeria kasuen-
gatik. Horren ondotik, PSNren gainbehera, bertzeak bertze, UPNri azken 
urte guztietan eman dion sostenguagatik. Inkestek eta azken hauteskundee-
tako emaitzek diote posible dela –posible, ez segurua– Nafarroan bertzelako 
gobernu bat eraikitzea.

Egokiera honetan, barrenak ametsak gauzatzeko eskatuko digu. Buruak, 
berriz, zuhur jokatzeko eta zangoak lur gainean atxikitzeko.

Bi	printzipio

Euskarak zer leku izan behar luke gobernu berrian? Bi printzipio edo arau 
iruditzen zaizkit ezinbertzeko. Lehenbizikoa, euskarak ez luke traba izan 
behar gobernua osatzeko. Bigarrena, euskarak ez luke arma izan behar go-
bernua higatzeko.

Banan-banan aztertuko ditugu.

1. Euskarak ez luke traba izan behar gobernua osatzeko.

    Errana da: alderdi bi edo gehiagoren koalizioak baizik ez du biltzen ahal 
behar bezainbat indar UPN ordezteko. Koalizioetan, ohikoena izaten da 
guztiek bazter utzi behar izatea puska handi bat beren programetatik, 
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minimoetako programa bateratu eta adostua osatu ahal izateko. Euska-
raren inguruan ikusmolde epel eta beroagoak dituen jendeen bilgune 
izanen da, izatekotan, gobernu hori. Halako ataka batean, inozokeria 
litzateke beroenen ikuspegia gailentzen ahal dela pentsatzea. Euskara-
ren kontrako politikak zeharka baizik ez du UPNren eraispena ekarriko. 
Bertzelako faktoreek –denen diruaren erabilera bidegabea, krisiaren 
kudeaketa negargarria– hagitzez eragin zuzenagoa izanen dute euskara-
renak baino. Normaltzat hartu behar dugu krisi ekonomikoak zigortu 
dituen sektoreen aldeko politikak gaina hartzea, puskaz, gure mintzai-
raren aldekoari. Bertzela erranda: euskaltzaleok ezin izanen dugu gure 
maximoen programa eraman gobernu horretara. Ez litzateke ona iza-
nen, gainera, bigarren printzipio edo araua konplituko bada

2. Euskarak ez luke arma izan behar gobernua higatzeko.

    2011n, Jaurlaritzaren inkesta soziolinguistikoak zioen nafarren %35 eus-
kararen aurka daudela, bertze %37, berriz, alde eta %28 ez alde ez kon-
tra. Datuok urruti daude Euskadiko Erkidego Autonomokoetatik. Han 
aldekoak %60 baino gehiago dira, eta kontrakoek, aldiz, doi-doi egiten 
dute %10etik goiti. Bertze datu bat, berriagoa: 2014 honetan Nafarroa-
ko haurretan D ereduan matrikulatu direnak ez dira %30era ailegatu. 
Halakoxea da 2015ean gobernu berriaren aldeko hautua egin lezakeen 
Nafarroa. Soziologia hori aldatzea izan behar luke gobernu berriak egin-
kizun, baina ez du halakorik erdietsiko soziologia hori bera kontuan har-
tzen ez duenak. Balizko gobernu berria bere hilobia zulatzen ibiliko litza-
teke nafar gizartearen zati handi batek erasotzat har litzakeen neurriak 
hartuz gero. Eta orobat bere kohesioa ahulduz gero, gauza jakina delarik 
kohesioa izaten dela koalizio gobernuen arazo nagusietarik. Euskarak 
hats luzeko gobernua behar du, iraunen duena, ez lau urteko legegintzal-
diaren ondotik UPNren itzulera triunfala posible eginen duena.

Legea	nork	aplikatzen	duen

Hori guztia zertan mamitzen da? Nire iritziz, 2000 urteko egoerara itzul-
tzen ere lanak izanen ditu gobernu berriak, ez nahi izanen ez duelako, hain-
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bat urtetan aurrekontuek bertzelako lehentasunak markatuko dituztelako 
baizik. Gauzak hala izanik, gizartearentzat iresgarrienak direnei lehentasuna 
ematea litzateke zuhurrena. Ez da asmatzen ibili beharrik. UPNren politikak 
gupidagabeen zigortu dituen sektoreei berea ematen hasteak ez luke zertan 
saltzen zaila izanik arras euskaltzale ez diren sektoreetan ere. Hedabideei, 
haur eskolei, IKAri eta AEKri, euskara teknikarien sareari, kultur alorrari 
eta abarri kendu zaiena itzultzen ez da lana eskas izanen. Hori guztia bide-
ratzeko, Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusia berpiztea lehen neu-
rrietarik izan behar luke gobernu berriak. Euskararen herriko bertze admi-
nistrazioekiko elkarlanari berriz ere lotzea, horra erakunde horren bertze 
eginkizunetariko bat. Horrekin batera, foru administrazio elebidun bate-
ranzko lehen urratsak abiatzea. Lanpostu publikoen arloan bada zer berres-
kuratua 2000. urteko kontraerreforman Sanzen gobernuak indargabetu zi-
tuen araudietan.

Oraino ez gara legeaz mintzatu. Legea bezain inportantea da hura nork 
aplikatzen duen. Nafarroako azken 30 urteetako historiak garbi erakutsi 
digu: testu berarekin –edo bertsuarekin– arras politika desberdinak bultzatu 
dituzte hemengo erakundeek, agintarien eta koiuntura politikoaren arabe-
ra. Ez dugu, nolanahi ere, legearen garrantzia ukatuko. Agerian da oraingo 
testuak ez digula balio. Lege berria behar dugu, bertzelakoa. Zenbateraino 
bertzelakoa, ordea?

Arestian aipatu ditudan bi printzipioek balio behar lukete lege berrirako. 
Batez ere bigarrenak. Legeak ez luke izan behar gobernuaren kohesioa zan-
gotrabatzeko tresna, ezta hura higatzeko arma ere. Legeak euskararendako 
bertzelako etorkizun bat marrazten lagundu behar luke, garbi izanik hori ez 
dela egunetik arrats etorriko. Iraunen duen –eta modu positiboan aplika-
tzen segituko den– testuak baizik ez lezake halakorik ahalbidetu.

Euskaltzaleen katiximan hagitz txertatua dago euskarak Nafarroa osoan 
izan behar duela hizkuntza ofiziala. Herrialde honetako sektore aunitzetan 
ideia horrek sortzen duen ezinegona kontuan hartuta, gutienez ere eztabai-
datzekoa da horren egokitasuna. Goizuetako medikua euskalduna izatea 
eta Iruñeko pediatria zerbitzuan espezialista euskaldunak egote(n haste)a 
posible eginen duen legea –eta administrazioa– interesatzen zaigu. Fiteron 
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sendagilea euskalduna izatea ederra litzateke, baina hutsala, batik bat ho-
rren kontura jendearen ezinikusiari haize ematen bazaio. Erdibideak posi-
ble dira. Egungo euskal eremua eremu mistora zabaltzea, eta egungo erdal 
eremua misto bilakatzea ez litzateke aurrerapauso makala. Hori, euskaraz-
ko irakaskuntza herrialde osoan ofizialduta, jakina. Hori, bederen, zor zai-
gu, 20 urte geroago.

Euskera 2013_1.indd   156 10/11/14   12:29



Euskera. 2013, 58, 1. 157-160. Bilbo
ISSN 0210-1564

Euskara	Nafarroatik 
XVIII.	Jagon	jardunaldiaren	ondorioak
OSA, Erramun
Sustapen batzordeko idazkaria

Euskaltzaindiaren Jagon saileko Sustapen batzordeak, azken urteetako il-
doari segida emanez, XVIII. Jagon jardunaldia antolatu du Iruñeko Kondesta-
blearen Jauregian, 2013ko azaroaren 15ean. Jardunaldiotan Nafarroan euska-
raren zabalkundean, bai eta sentiberatzean ere ari diren elkarte eta 
erakundeetako ordezkariek parte hartu dute. Era berean, euskararen eremuan 
ari diren hainbat lagunek ere jardunaldiko saio desberdinetan parte hartu dute.

Andres Urrutia euskaltzainburuak, Jose Iribas Nafarroako Gobernuko 
Hezkuntza kontseilariak eta Jean-Baptiste Coyos Jagon sailburuak hasiera 
eman diote jardunaldiari. Lehenbizikoak, Euskaltzaindia sortuz geroztik, 
Iker eta Jagon sailak barruratu dituela aipatu du, gutxiengo batek darabilen 
hizkuntza gutxiagotu baten kasuan, bi eremuok besarkatzeak daukan ga-
rrantzia azpimarratuz. Euskaltzaindiaren kezka eta izateko arrazoi nagusia 
euskara normalizatzea dela azpimarratu du, corpusaren (arauak emanez eta 
hizkuntza bera eguneroko erabilerarako eguneratuz) nola baita estatusaren 
(euskara nonahi baliatu ahal izateko, ofizialtasuna eta erabilera-eremuak 
aldarrikatuz) ikuspegitik.

Jose Iribas Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak, aldiz, Nafa-
rroako Gobernuak euskararekiko duen jarrera, bai eta eginiko ibilbidea ere 
deskribatu ditu. Halaber, Euskaltzaindiak eginiko gonbita eskertu eta Aka-
demiaren lana ere azpimarratu du.

Jean-Baptiste Coyos Jagon sailburuak Sustapen batzordeak azkenaldi ho-
netan eginiko jardunaldiak aipatu ditu, besteak beste, 2011. urtean Gas-
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teizen, Araban euskarak izan duen bilakaerari buruzkoa (Arabatik Arabara 
euskaraz) eta, 2012. urtean, Baionan, Ipar Euskal Herrian euskararen bila-
kaera aztergai (Euskararen oraina eta geroa Ipar Euskal Herrian) izan zutenak. 
Halaber, gaurko jardunaldiaren aurkezpena ere egin du.

Ondoren, Jon Aizpurua Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sail-
buruordetzako Ikerketa zerbitzuburuak eta, aldi berean, Sustapen batzorde-
kide ere badenak eta Julen Calvo Nafarroako Euskarabideko Euskararen 
Prestakuntza eta Sustapenerako zerbitzuburuak, Hurbilpen soziolinguistikoa: 
euskaldunen ezaugarriak eta jarreren bilakaera, 1991-2011 izenburua izan 
duen hitzaldia eman dute.

16 urtez gorako biztanleria aztertuz, egin diren azterketa soziolinguistikoetan 
ikus daitekeenez, eremuen eta hizkuntza gaitasunaren arabera, euskaldunen 
ezaugarrietan eta jarreretan desberdintasunak ikusten dira. Nolanahi ere, 1991-
2011 aldian, hots, orain arte egin diren inkesta soziolinguistikoetako bilakaera 
aztertuz gero, euskara sustatzeari buruzko jarrerak bilakaera baikorra izan du 
Nafarroan. Bilakaera hau adin-tarte guztietan gertatu da, adinez aurreratuenak 
eta gazteenak izanik aldeko bilakaerarik indartsuena erakutsi dutenak.

Era berean, bi-biek Nafarroako elebidunen argazkia egin dute, adinean 
zaharragoak izan ahala lehen hizkuntza euskara dutela, eremu euskaldune-
tan bizi direla eta, aldiz, gazteagoak izan ahala, euskara bigarren hizkuntza 
dutela, eremu erdaldunetan, herri eta hiriguneetan bizi direla azpimarratuz. 
Elebidunen ezaugarriek eragina dute, bai eta bizitokiak ere, euskararekiko 
duten gaitasun erlatiboan eta euskara erabiltzeko izan dezaketen egiazko 
aukeretan ere.

Iritziei dagokienez, elebidunen artean bi hizkuntza izateak ez du berariaz 
arazorik sortzen. Amaitzeko, euskararekiko duten interesean desberdinta-
sunak daude eremuen eta hizkuntza-gaitasunaren arabera.

Mintzaldiaren ondoren, hitza Paula Kasares euskaltzain urgazleak eta 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasleak hartu du. Honek Euskaraz 
hazi egungo Nafarroan izenburua daraman hitzaldia eman du. Aurkeztuta-
koak, hain zuzen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan aurkezturiko dokto-
rego tesia du oinarritzat. P. Kasares, Irurita eta Iruñeko Amaiur ikastolako 
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haurrak oinarritzat harturik, euskararen belaunez belauneko jarraipena nola 
gauzatu den eta egun haurrak zein egoeratan bilakatzen diren euskaldun 
argitzen saiatu da. Horrexetarako, gaira nola hurreratu erabaki behar izan 
du. Izan ere, hizkuntza gertaera soziala den neurrian, ikuspegi soziologiko-
tik, soziolinguistikotik edo antropologikotik aztertzea komeni da?

Era berean, jarraipena denboran zehar aztertzeko, alderdi teorikoak, epis-
temologikoak eta metodologikoak eraiki behar izan ditu. Gauzak horrela, 
Iruritan sasoi batean gertaturiko jarraipenaren etena nola berrosatu den eta 
euskarak atzera egitetik berreskuratzera nola igaro den aztertu ditu, besteak 
beste, gizabanako bakoitzaren harreman-sareetan izaniko bilakaera, era be-
rritzaile batean, aztertuz. Iruñean, ordea, euskarazko sozializazioak izaniko 
hutsartea aztertu du, bai eta egoerari buelta emateko, gurasoen jarrerak izan 
duen garrantzia nabarmendu ere.

Ondorioei dagokienez, hurbilketa teorikoan eginikoaren eta erabiliriko 
metodologiaren balioa berretsi dituela azpimarratu du. Halaber, bere esane-
tan, euskararen jarraipena ez da lineala, gorabeheratsua da eta askotariko 
faktoreek (kanpokoek eta barrukoek) eragiten dute horretan.

Juan Karlos Etxegoien Xamar Sustapen batzordeko aholkulariak Euskara 
jendea dokumentala: dibulgazioaren beharra izenburua izan duen mintzaldia 
eman du. Honetan, topikoak ezabatzeko asmoz, motibazioa eta dibulgazioa 
uztartzeko xedez, Euskara jendea dokumental-sortaren nondik norakoak 
aurkeztu ditu, jardunaldian zenbait adibide erakutsiz.

Xabier Erize soziolinguistak eta Sustapen batzordeko aholkulariak, beste 
hari-mutur bati heldu dio, enpresen eremuko kontzeptuak hizkuntzen sus-
tapenari aplikatuz. Horiek horrela, honako galdera egin du: zergatik erosi 
beharko nuke/genuke euskara? Enpresen eremuan baliatzen diren kontzep-
tuak euskararen eremura eraman ditu, aurrera egin ahal izateko proposa-
menak ere egin ditu. Horrexetarako, enpresen eremuko kontzeptuak eta 
soziolinguistikaren arloan erabiltzen direnak uztartu beharraz eta soziolin-
guistikaren zenbait kontzeptu berreskuratu beharraz jardun du.

XVIII. Jagon jardunaldiaren arratsaldeko saioa Aurrera begira, Nafarroan 
euskara indarberritzeko zein hizkuntza politika? izenburua izan duen mahai-
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inguruarekin hasi da. Aingeru Epaltza euskaltzain urgazleak eta Sustapen 
batzordeko kideak gidaturik, Nafarroan euskararen indarberritzea gertatze-
ko jarraitu beharreko hizkuntza-politikaz, bai eta egin beharreko aldaketez 
ere, jardun dute, hedabideetan, hezkuntzan edo euskararen sustapenean ari 
diren elkarte eta erakundeetako ordezkariek. Horiek horrela, araubide ego-
kiaren beharra, bitarteko juridikoak eta diru-laguntzak, aldeko borondatea, 
atxikimendua, ahulenaren aldeko hizkuntza politika eta abar izan dituzte 
aipagai.

Jagon jardunaldiarekin amaitzeko, hezkuntzan, merkataritzan, adminis-
trazioan, euskararen sustapenean, aisialdian eta abar garabidean dauden 
hainbat egitasmo aurkeztu dute eragile desberdinek jendaurrean, besteak 
beste, hurreratutakoei zenbait azalpen eta argibide emanez.
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Osoko	bilkura
Donostian, 2013ko urtarrilaren 25ean

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Battittu, Jagon 
sailburua,
Azkarate, Miren,
Davant, Jean-Louis,
Goenaga, Patxi,
Haritschelhar, Jean,
Iñigo, Andres,
Irazu, Jose, B. Atxaga,
Lakarra, Joseba,
Larre, Emile,
Lizundia, Jose Luis,
Oihartzabal, Beñat,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaburu, Pello,
Sarasola Ibon,
Toledo, Ana,
Uribarren, Patxi eta
Zalbide, Mikel

Erramun Osa, idazkariordea, Joseba 
Zabaleta, kudeatzailea eta Alfontso 
Mujika, zegozkien gaietan.

Ezin	etorriak	eta	ahalak: Oñederra, Mi-
ren Lourdes, ahala Aurelia Arkotxari; Sa-
laberri, Patxi, ahala A. Iñigori; Torrealdai, 
Joan Mari, ahala A. Sagarnari; Zabaleta, 
Patxi, ahala A. Iñigori. M. Zalbide euskal-
tzainak hasierako gaietan esku hartu du, 
gero, tarte batean atera behar izan duenez 
gero, ahala A. Urrutiari eman dio.

Batzarra goizeko 09:30ean hasi da Do-
nostiako Diputazioaren Jauregian, ez-
kerreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak bertan direla.

Hasieran euskaltzainburuak etorririko 
euskaltzain guztiak agurtu ditu, ondo-
ren batzarrari hasiera emateko.

1.	 Ageriko	bilkurako	(2012-09-28)	
bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz

E. Osak aurkeztu du, ez da oharrik jaso 
eta, beraz, bilera-agiria ontzat eman da.
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2.	 Ageriko	bilkurako	(2012-10-05)	bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz

E. Osak aurkeztu du, eta oharrik jaso ez denez, ontzat eman da.

3.	 Osoko	bilkurako	(2012-12-14)	bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	balitz

Ez da oharrik jaso eta, idazkera eta puntuazio zuzenketa batzuk eginda, bilera-
agiria ontzat eman da.

4.	 Exonomastika

4.1.	 Astronimia	(II):	sateliteen	izenak	onartu,	hala	erabakiko	balitz.	Hitza 
J. L. Lizundiari eman dio euskaltzainburuak. J. Haritschelharren ohar bat heldu 
dela azaldu du, proposaturiko hitzak kasu batzuetan c-rekin eta beste batzuetan 
k-rekin zergatik transkribatu diren galdetuz. A. Mujikak erantzun dio txosten ida-
tzi batekin. Hor, mitologia klasikoaren izendegiaren arabera jokatu dela argitu zaio, 
greko eta latin hitzetarako transkripzioa bera erabiliz, eta k grafia erabili dela Ka-
listo, Kupido edo Karon hitzetan bezala. Ordea, beste izen batzuetan, hala nola 
Caliban, Cordelia edo Cressida modukoak, William Shakespeareren eta Alexander 
Poperen idazlanetako pertsonaien izenak hautatu dira, eta beraz, hor ez dago izen 
mitologikoen jatorririk, eta halaxe utzi dira. I. Sarasolak uste du bide zuzena erabi-
li duela batzordeak.

A. Sagarnak, horren gainean, pertsonak deitzeko modutik helduriko izenek ba-
tzuetan kasuistika zaila agertzen dutela gogoratu du, eta lehen ere horrelako kasuak 
izan ditugula azpimarratu du.

Astronomiako hitz batzuk v ala b-az idazten diren jakiteko, P. Uribarrenek izen 
horiekin zerrenda bakarra aurkeztea proposatu du. A. Mujikak halaxe egingo dela 
esan du. J. L. Davantek ere zailegi deritzo kasu bakoitzaren azalpena eman beha-
rrari. J. Haritschelharrek bilera-agirian bere desadostasuna espresuki agertzea eska-
tu du, euskaraz hitz horiek guztiak b grafiaz nahiago lituzkeelako.

B. Atxagak ere iruzkina egin du: ekonomian diruaren balioaz flotazioa egoten 
den bezala, era berean, bere ustez, hizkuntzetan ere gorabeherak izaten baitira na-
zioarteko izen batzuen grafian.

Euskaltzainen oharrak eta iritziak jaso ondoren, Exonomastikako batzordeak 
«Astronimia (II): sateliteen izenak» txostenean aurkezturiko zerrendak ontzat har-
tu dira.

Euskera 2013_1.indd   166 10/11/14   12:29



Euskaltzaindia. Batzar agiriak 167

Euskera. 2013, 58, 1. 165-171. Bilbo
ISSN 0210-1564

4.2.	 «Astronimia	(III)	izarren	eta	konstelazioen	izenak»	aurkeztea.	Zerrenda 
honen aurkezpen laburra X. Kintanak egin du, eta ondoren hitza A. Mujikari pa-
satu dio. Beronek azalpen xehatua eman du historian zehar izarrei izena emateko 
tradizio ezberdinez: Greziakoaz, Indiakoaz, arabiarraz, etab. Gurean XVI. mendean 
hasi zen euskal tradizioa ere kontuan izan da: Leizarraga, Larramendi, Arana-Goi-
ri, Ibiñagabeitia, Berazadi... eta latinezko izenak eta horien euskarazko ohiko itzul-
penak gogorarazi ditu. J. L. Lizundiak A. Mujikak egindako lan bikaina goraipatu 
du, eskainiriko datu argigarri ugari eta zehatzengatik.

P. Goenagak proposamenetan forma bi ematen direla ohartarazi du, latinezkoa 
eta itzulia, eta beti hola jokatu behar den galdetu du. Hor idazkien maila jasoa 
edota dibulgaziokoa kontuan hartu beharko liratekeela azaldu dio A. Mujikak. Bes-
talde, latinezko izenak euskaraz nola irakurri beharko liratekeen galdetu du. I. Sa-
rasolak uste du irakurtzeko eraz aukera eta tradizio ezberdinak daudela, eta orain-
goz horiek libre utzi beharko liratekeela.

X. Videgainek izen horietako batzuk Atlasean ere badirela gogoan hartzea eska-
tu du, eta horietan inoiz kontraesan batzuk gerta daitezkeela biologiako eta astro-
nomiako izen arrunt batzuen artean: arrabio eta lupu modukoekin, adibidez, ba-
tzuetan ‘salamandra’tzat eta beste batzuetan ‘eskorpioi’tzat hartzen direlako.

Aurkezturiko idatziari oharrak otsailaren 15rako bidaltzea eskatu da.

5.	 Euskaltzain	urgazleen	proposamena	–batzordekideei	dagokienez–	aurkeztu

2012ko abenduaren 14ko Osoko Batzarrean jada finkaturikoari jarraituz, Eus-
kaltzaindiko urgazle berriak izendatzea aztertu zuen Zuzendaritzak. Horrela, 
2005etik Euskaltzaindian lankide eta batzordekide izandakoak aztertu eta, horieta-
tik oraindik izendapenik gabe zeudenekin, zerrenda prestatu zuen, lagun horiek, 
beren batzordeburuekin mintzatu eta adostu ondoren, urgazle-hautagaitzat propo-
satzeko. Guztira 14 pertsona izan dira. E. Osa idazkariordeak azaldu duenez, hau-
tagaiek, banan-banan, beren batzordeburuaren onespena izan dute. Bestetik, pro-
posaturiko lagun guztiek ere hautagai izateko onespena emana dute. Euskaltzainei 
guztien curriculumak banatuko zaizkie. Orain aurkezten den zerrenda otsaileko 
Osoko bilkuran onartzeko da. Zerrenda osoa irakurri da, bakoitzaren lotura Euskal-
tzaindiarekin noizdanikoa den azalduz.

J. L. Lizundiak eragozpen batzuk adierazi ditu, zerrenda horretan exonomastikako 
proposamena falta delako. Oraingo zerrendan agertu ez arren, hori ez dagoela ahan-
tzirik erantzun dio A. Urrutiak, orain ekarri den zerrendaz gainera, aurreko bilkuran 
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jada garbi utzi zenez, irail-urrian, Zuzendaritzak beste zerrenda osagarri bat aurkez-
tuko duelako, horrelako proposamenak bertan sartzeko. Gainera, Exonomastika 
batzordekiderik ez dago egoera horretan, aholkulariak baino, eta, abenduaren ha-
malauko Osoko bilkurak erabaki zuen batzordekideak lehenestea deialdi honetan.

J. Haritschelharrek hitza eskatu du, Isaak Atutxaz mintzatzeko. Ez daki zenbat 
denboraz egon den kide, baina urgazle-izendatzea merezi duela uste du. Berori ere 
bigarren txandarako utziko dela erantzun dio Euskaltzainburuak. A. Urrutiak azal-
du duenez, aurreko Osoko bilkurak erabaki zuenaren arabera egin du Zuzendaritzak 
oraingo proposamena, alegia batzordekide izan eta batzorde lana epe jakin batetik 
aurrera egin dutenena. Bestalde, hautagaien zerrenda hau lankidetza-denboraren 
arabera eratua eta adostua izan den aldetik, bera onartzeko bozketa multzo osoari 
egitea proposatu du euskaltzainburuak, banan-banan jardun gabe. Horrela onartu 
da eta, beraz, botazioa otsailaren 22an egingo da, Osoko bilkuran, zerrenda bakar 
batean eta Zuzendaritzako kide guztiek zerrenda bakar hori izenpetu dutela.

6.	 Euskaltzaindiaren	Batzordeen,	Lantaldeen,	Egitasmoen	eta	Zerbitzuen	
2013.	urteko	planak

Idazkariordeak azaldu duenez, aste honetan txertatu dira jasoriko azken plan-
gintzak. Ondorioz, Zuzendaritzak ez du plana aztertzeko aukerarik izan. Horiek 
horrela, puntu hau datorren Osoko bilkurara, otsailaren 22kora, atzeratzea propo-
satu da. Halaxe egitea erabaki da.

7.	 2013.	urteko	aurrekontuak,	informazioa	eman

Joseba Zabaleta Kudeatzaileak, ahoz, 2013ko aurrekontuei buruzko azkeneko be-
rriak eman ditu. Azken informazioen arabera, Gipuzkoako Batzar Nagusiek Euskal-
tzaindiari 100.000 euro gehiago ematea erabaki dute, EAJ, Bildu eta PSE alderdiek 
adosturiko erdibideko zuzenketa baten bidez. Araban alderdien arteko elkarrizketak 
ez dira amaitu, eta beraz, ikuskizun dago zer gertatuko den. Bizkaiak iazko kopurua 
mantenduko luke eta Nafarroak ere iazkoaren antzeko ekarpena egingo duela dirudi. 
Estatuak, aldiz, % 50 gutxiago bideratuko dizkio Euskaltzaindiari. Iparraldeaz den 
bezainbatean, ez dago informazio berririk. EAEko Aurrekontu Orokorrekin zer ger-
tatuko den ez dakigu, murrizketak egon daitezke, prentsan zabaldurikoaren arabera. 
Nolanahi ere, hainbat zehaztapen falta direnez, itxaron egin beharko da.

Euskaltzainburuak 2012ko itxiera-egoeraz galdetuta, J. Zabaletak erantzun du ez 
dagoela defizitik eta ez duela uste datozen hiletan ere bankuko kontuetan mentsa 
izango denik, oraindik gelditzen den diruarekin martxora arte jarduteko finantzia-
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zioa baitago. Ordutik aurrera, diru berririk ez baletor, kreditu-lerroak baliatu behar-
ko lituzke Euskaltzaindiak.

8.	 Eskuartekoak

8.1.	 Hilberri	txostenak

Gaur 12:00etan hasita, Gipuzkoako Foru-Aldundiaren Jauregiko tronu-aretoan, 
iaz zendu ziren Euskaltzaindiko hiru kideen omenez, Jose Luis Alvarez Enparantza 
‘Txillardegi’ eta Josu Arenaza Lekerikabeaskoa euskaltzain urgazleen eta Karmele 
Esnal euskaltzain ohorezkoaren hilberri-txostenak irakurriko direla gogorarazi zaie 
euskaltzainei. Ekitaldia nolako protokoloaz eginen den ere azaldu du idazkariordeak.

8.2.	 Gaur	euskaltzainek	jasoko	dituzten	liburuak

Aiora Jaka Irizarren Itzulpenari buruzko gogoeta eta itzulpen-praktika Joseba Sarrio-
naindiaren lanetan (Iker, 28). Euskaltzaindiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatea-
ren arteko lankidetza hitzarmenaren emaitza da. Liburu hau urtarrilaren 17an aur-
keztu zen Bilbon, Unibertsitatearen Abandoibarrako eraikinean. Ekitaldi berean, 
III. Koldo Mitxelena sariak banatu ziren.

Txomin Peillenen Jon Mirande, olerkaria (Euskaltzainak bilduma). Liburu hau 
Euskaltzaindiaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren lankidetza-hitzarmenaren 
ondorioz argitaratu da. Obra hau Maulen aurkeztu zen urtarrilaren 19an, udale-
txean.

8.3.	 Eusko	Jaurlaritzako	Kultura	sailburuaren,	Blanca	Urgellen,	urriaren	
19ko	Agindua	dela	eta,	Administrazioarekiko	auzi-errekurtsoaz	azken	berriak

Eusko Jaurlaritzako aurreko Kultura sailburuak 2012ko EAEko Aurrekontu 
Orokorren Legean jasoriko eta Euskaltzaindiari bideratu beharreko 190.000 euro 
atxiki zituela-eta, Euskaltzaindiak aurkezturiko errekurtsoa edo helegitea Blanca 
Urgell Kultura sailburuak ezetsi egin zuen. Horiek horrela, Administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkezteko erabakia hartu zuen Zuzendaritzak 2012ko azaroaren 
7an, Oiartzunen eginiko bilkuran. Ondorioz, euskaltzainei jakinarazten zaie EAEko 
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak Euskaltzaindiak aurkezturi-
ko errekurtsoa tramitera onartu duela 2013 urtarrilaren 23an. Hor zerbait erabaki 
bezain laster, euskaltzainei jakinaraziko zaie.

8.4.	 Eusko	Ikaskuntzaren	eta	Euskaltzaindiaren	arteko	bileraren	berri

Eusko Ikaskuntzako Zuzendaritza izendatu berriak gure Akademiarekin elkarren 
arteko harreman aspaldian motelduak berriz indartu nahi lituzkeela adierazita, 
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2013ko urtarrilaren 10ean Euskaltzaindira bisita egin eta euskaltzainburuarekin, 
idazkariarekin, idazkariordearekin eta kudeatzailearekin bilera bat egin zen. Iñaki 
Dorronsoro presidenteak, Rosa Miren Pagola buruordeak eta Arrate Arín zuzenda-
riak parte hartu zuten, Eusko Ikaskuntzaren izen eta ordezkaritzan. Bileran, beren 
proiektuak azaldu eta Euskaltzaindiarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko go-
goa adierazi zuten. Bilera horretan, erakunde bien artean inoiz izandako arazoak 
hizpide izan zituen A. Urrutiak, batez ere, Euskaltzaindiak, oinarriz bere-berea duen 
arloan, hots, hizkuntzarenean, besteek deus esan gabe, izandako parte hartzeagatik. 
Euskaltzainburuak, gainera, argiro adierazi zien, oinarriz, begi onez dakusala Eus-
kaltzaindiak beste kultura erakundeekin batera jardutea, baina, nori bere esparru 
propioa hertsiki errespetatzeko baldintzapean. Ez zen inolako erabakirik hartu eta, 
Osoko bilkuran gaia azaldu eta eztabaidatu ondoan, berriz ere beste bilera bat egi-
tea pentsatu zen, xede konkretuagoetara iristeko.

B. Atxagak hitza eskatu eta berak Eusko Ikaskuntzarekin izandako harreman eta 
esperientzia txarrak azaldu ditu, erakunde horren antolamendu desegoki eta trake-
tsagatik.

Ondoren J. L. Lizundiak hitz egin du. Bere ustez bidezkoa da Euskaltzaindiak 
Eusko Ikaskuntzaren Zuzendaritza berriarekin harremanak leundu eta normaldu 
nahi izatea, baina aurretik ongi gogoratu behar da bai Mitxelenarekin eta bai Villa-
santerekin ere oso harreman txarrak izan zituztela erakunde horretakoek. Argi gel-
ditu behar zen Literatura batzordea Euskaltzaindiarena zela. Tx. Peillenek ere espe-
rientzia txarra ukan zuela adierazi zuen, berak heriotzaren inguruko errituei buruz 
lan bat euskaraz bidali eta, aurretik ezer erran gabe, erdaraz publikatu zioten eta.

A. Arejitaren ustez oso urrun dago gaurko Eusko Ikaskuntza gerra aurreko era-
kunde hartatik. Halere, gauzak hobetuz gero, interesgarri litzateke elkarren arteko 
harremanak berriz izatea. J. Haritschelharrek esan du Abadiaren inguruan ere an-
tzeko problemak izan zituztela Hendaian. Bere ustez Euskal arloa Euskaltzaindia-
rentzat utzi eta Euskal Herriko erdal (frantses-espainol) literaturak aztertzea nahi 
dute. Dena den, Iparraldeko Eusko Ikaskuntzako kideekin ongi konpontzen dela 
aitortu du.

Beste zenbait euskaltzainen iritziak ere entzun ondoren, guztiak bat etorri dira, 
badela guztientzako lekua, eta garai bateko tirabirak alde batera utzita, komeniga-
rria dela bi entitateen arteko lankidetza sustatzea, betiere, Euskaltzaindiari euska-
raren arautzea eta euskarazko literaturaren ikerketa errespetatuz gero. Oinarri 
horren gainetik, ikerketa arlo batzuetan, hizkuntza, soziolinguistika edo literaturan, 
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adibidez, badukete elkarlanerako eremu zabala erakunde bien artean lantzeko. Bal-
dintza horiek gordez gero, eta nori berea aitortu ondoren, ez legoke gaizki aldizka 
elkarrekin lanean jardutea.

Areago, Euskaltzainburuak galdetu du ea oinarri horiek aintzat hartuta eta ba-
koitzaren egitura eta eginkizunak gordez, ondo ikusten den Zuzendaritzak Eusko 
Ikaskuntzarekin elkarlanerako lankidetza-hitzarmena gauzatzeko urratsak ematea. 
Ontzat eman da eta hala egingo da.

8.5.	 Euskaltzaindiko	Zuzendaritza	Eusko	Legebiltzarrean. Euskaltzaindiaren 
Zuzendaritzak Gasteizen, 2013ko urtarrilaren 22an, Eusko Legebiltzarrean eginda-
ko bilkuraren berri eman du Euskaltzainburuak. Era berean, Bakartxo Tejeria an-
dreak, Eusko Legebiltzarreko presidente izendatu berriak, eginiko harrera ona eta 
berarekin izandako elkarrizketa nola joan zen azaldu du. Ekonomian pairatzen den 
krisi larria gorabehera, Eusko Legebiltzarra Euskaltzaindiari laguntza ematen aha-
leginduko dela adierazi zuen, erakunde bien arteko harreman onak aurrerantzean 
ere bultzatzeko asmoa agertuz. Euskaltzainburuak harrera eta orain arteko laguntza 
eskertu zizkion eta orain arteko lankidetza-bidean jarraitzeko borondatea adierazi 
ere bai.

9.	 Euskaltzaindiak	Joseba	Lakarrari	doluminak	eta	beronen	eskerrak

Joseba Lakarra euskaltzainaren amaren heriotza dela eta, euskaltzainburuak 
Akademia osoaren izenean doluminak adierazi dizkio. Arratzuko euskaltzainak, 
halaber, eskerrak eman dizkio Akademiari bere amaren hileta-egunean herriko eli-
zan izandako partaidetasun eta erakutsiriko atsekabeagatik.

10.	 Azken	ordukoak

Hurrengo bilkura. Hurrengo Osoko bilkura otsailaren 22an egingo da, goizeko 
10:00etan, Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan.

Eta besterik ez dela, Osoko bilkura amaitutzat eman da 11:45 direnean. Bilku-
raren ostean, Ageriko bilkura hasi da eguerdiko 12:00etan.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian, eguerdiko 12:00etan, Euskaltzaindiak, 
aurreko urtean hil diren Karmele Esnal ohorezko euskaltzainaren, eta Jose Luis 
Alvarez Enparantza «Txillardegi» eta Josu Arenaza euskaltzain urgazleen hilberri-
txostenak irakurtzeko, Ageriko bilkura egin du.

Bildu direnak:

Euskaltzain osoak: Andres Urrutia euskaltzainburua, Xarles Videgain buruor-
dea, Xabier Kintana idazkaria, Sagrario Aleman diruzaina, Adolfo Arejita Iker sail-
burua, Jean-Baptiste «Battittu» Coyos Jagon sailburua, Miren Azkarate, Jean-Louis 
Davant, Patxi Goenaga, Jean Haritschelhar, Andres Iñigo, Jose Irazu «Bernardo 
Atxaga», Joseba Lakarra, Emile Larre, Jose Luis Lizundia, Beñat Oihartzabal, Txo-
min Peillen, Andoni Sagarna, Ibon Sarasola, Ana Toledo, Patxi Uribarren eta Mi-
kel Zalbide.

Ohorezko euskaltzainak: Koldo Artola.

Euskaltzain urgazleak: Joxe Austin Arrieta.

Erramun Osa idazkariordea eta Joseba Zabaleta kudeatzailea.

Euskaltzaindiko langileak: Lutxi Alberdi, Jon Artza, Maixa Goikoetxea eta 
Amaia Okariz.

Jose Luis Alvarez Enparantza, Karmele Esnal eta Josu Arenazaren hainbat 
senide.

Mahaiburuan, Andres Urrutia euskaltzainburuarekin batera, Martin Garitano 
Gipuzkoako ahaldun nagusia ere izan da.

Ageriko	bilkura
Donostian, 2013ko urtarrilaren 25ean

Hilberri txostenak
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Ekitaldian zehar, musika izan dute lagun hurreratu direnek. Izan ere, Pier Paul 
Berzaitz eta Joxan Goikoetxea musikariek ere hartu dute parte omenaldian eta 
Bitoriano Gandiagak, Beñat Sarasolak eta Xabier Letek idatzitako poema musika-
tuak interpretatu dituzte. Nemesio Etxanizen eta Maurice Ravelen kanta bana ere 
jo dute.

Andres Urrutia euskaltzainburuak hurreratu diren guztiei ongi etorria eman die, 
bereziki gaurko ekitaldian gogoan hartuko diren euskaltzainen senideei. Ondoren, 
ekitaldiaren aribidea aurkeztu du. Gaurko Ageriko bilkuran, honako hilberri txos-
ten hauek irakurri dira:

–  Jose Luis Alvarez Enparantza «Txillardegi» (1929-2012) euskaltzain urgazlea. 
Jean-Louis Davant euskaltzain osoak eta Joxe Austin Arrieta euskaltzain ur-
gazleak txosten bana irakurri dute.

–  Karmele Esnal (1932-2012) ohorezko euskaltzaina. Miren Azkarate euskal-
tzain osoak irakurri du.

–  Josu Arenaza (1930-2012) euskaltzain urgazlea. Xabier Kintana euskaltzain 
osoak irakurri du.

Jean Louis Davant-ek gogora ekarri du Txillardegi ez zutela inoiz euskaltzain oso 
izendatu, eta aitortu zuen hutsune larria izan zela «euskara batuaren aita euskal-
tzain osoen artean ez egotea». Izan ere, Zuberoako euskaltzainak meritu hori aitor-
tzen dio, hurbiletik jarraitu baitzuen Txillardegi zenak batuaren alde egindako lana, 
Ipar Euskal Herrian abiatuta.

Euskaltzale talde batek landutako proposamenak 1964ko Baionako Biltzarrean 
taxutu zirelarik, «hor onartu ziren euskara batuari buruzko lehen neurriak: grafia eta 
deklinabidea bereziki, baita oinarrizko hiztegi labur bat ere. Aitzineko bilkuretan, 
aditza ere landua genuen, baina hori Baionako Biltzarrak ez zuen onartu, adostasun 
osorik ez baitzegoen biltzarkideen artean: Txillardegik batuko aditza gipuzkeran oi-
narritua zuen, baina lapurterak itzal handia bazuen oraino, euskal literaturaren his-
torian ukan zuen toki handiari esker. Haatik berantago, Euskaltzaindia Txillardegi-
ren ildotik joango zen aditzari dagokiola ere». Handik lau urtera Txillardegik 
Arantzazura igorritako txostena ia osorik onartu zela nabarmendu zuen.

Hortaz, J. L. Davanten aburuz, «Txillardegiren obra nagusia, euskara batuaren 
sorrerakoa da», hain zuzen ere, bere nortasunarekin bat datorrena. Aitzindaria izan 
baitzen bizitzan hainbat arlotan: «Frankismo denborako abertzale berria, sozialista 
librea, Iparraldekoen lagun goiztiarra, idazle polifazetikoa, bide berrien urratzailea».
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Ondoren, omenduaren testu batzuk aukeratu eta aurkeztu ditu Joxe Austin 
Arrietak bere mintzaldian, hilberri txostena paratzean, haietan argi asko islatzen 
baita profeta, filosofo zein olerkari lanetan darion estiloa: «Idazle grinatsurik inor 
izatekotan, Jose Luis dela horretan txapeldun. Bere estiloaren ezaugarririk behar-
bada nabariena horixe du: dena ematen duela denean». Baita politika-eragile be-
zala ere.

J. A. Arrietak esan duenez, «osorik euskarari emana» bizi izan zela eta oraindik 
ere bizirik dirauela Txillardegik, utzi duen lan emankorrari esker. Horixe da, hain 
zuzen ere, gerora geratuko den ekarpena. Eta horregatik, Euskaltzaindia eta Txi-
llardegi lotzen dituen «tirabira mingarrien zauria behar bezala sendatu eta ixteko» 
garaia delako ustea du, eta bide batez hari zor zaion guztia nolabait ordaintzeko. 
Horretarako, proposamen zehatza bota zuen: «Euskaltzaindiari, Unibertsitateari, 
Jaurlaritzari, Aldundiari, Udalari eta legokiekeen instantzia guztiei helarazi: «Txi-
llardegi Katedra» edo «Txillardegi Ikerkuntza Gunea» edo, sinpleki, «Txillardegi 
Enea» deituko litzatekeen proiektu bat diseinatzea,…». Hori euskaltzain oso izan 
ez zen «Euskara-Zain Osoa» gogoan izateko.

Segidan, Miren Azkarate euskaltzainak Karmele Esnalen hilberri txostena ira-
kurri du. Bere iritziz, 1955etik 1997. urtera arte, 42 urteko ibilbide luzean ande-
reñoen lana inork gutxik bezala hezurmamitu zuen emakumea da Karmele Esnal. 
«Andereño», hala zen Esnal, Andereño Karmele. Bere kemena, bere ametsak eta 
bere lana gogora ekarri ditu M. Azkaratek: «Datu hotzen atzean bizitza emankorra 
dago, egitasmo bati eskainitako bizitza, irakaskuntzan 42 urte jardutea baino askoz 
harago doan bizitza».

Esnalek, eta bere lankideek irakasletzan egindako lana aski ezaguna da gaur 
egun, eta euskal gizartean badu aitortza, baina hasierak ez ziren errazak izan. Zail-
tasunak zailtasun baina, frankismo garaian lan egin zuten andereño guztien irakas-
kuntzaren kalitatea aldarrikatu du M. Azkaratek, baita gugan utzitako ondarearen 
balioa ere. «Gerora –esan du– jakin dugu nolako ondarea pasatu diguten ere: abes-
ti eta olerkietan gerraurrekoen ahalegina, Euskaltzaleak mugimenduaren ondarea 
zegoen, eta Iparraldea. Euskal Herria, iragana eta oraina».

Xabier Kintanak Josu Arenazari eskainitako soaldian, haren bizitzaren joan-eto-
rrien kontu emateaz batera, bere izaeraren ezaugarriak eta egindako hainbat kultu-
ra- eta gizarte-lan azpimarratu ditu, egokitu zitzaion askatasunik gabeko garaian 
erakutsi zuen inplikazioaren lekuko. Borroka sindikalean izan zuen protagonismoa 
–ELA sindikatua sortzen lagundu zuen– eta euskarari egin zion ekarpena ere gogo-
ra ekarri ditu.
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X. Kintanaren arabera, Arenazak bizkaieraren defentsa sutsua egin zuen. Era 
berean, hizkuntzaren garbitasunaren alde lanean ekin zuen atsedenik gabe –«euskal 
tradizioko berba jatorragoak aldarrikatzen zituen eta, euskarak bere erroetatik hitz 
berriak sortzeko daukan eskubidea ere»– eta hastapenetako euskara batuaren erai-
kuntzari egin zizkion kritikak garapen prozesua hobetzen lagundu zuten. Izan ere, 
«Behartu egin gintuzten batasunaren aldekook gauzak sakonago aztertzera», X. 
Kintanaren arabera. Hain zuzen ere, gaur egun ezagutzen dugun euskara «gauza-
tzen eta aberasten lagundu zuten eragileetako bat izan zen».

Martin Garitano Gipuzkoako ahaldun nagusiak, aurreko urtean hil diren euskal-
tzainak gogoan hartu ditu, eta, bakoitzak bere arloan edota euskararen mesedetan 
egindako ekarpenak zein merezimenduak nabarmendu ditu. Ondoren A. Urrutiak 
hitza hartu du eta gure aurrekoek, joan direnek, bakoitzak bere arloan, eginiko 
ekarria gogoan hartu du, bai eta euskarak une zail zein errazagoetan izaniko aurre-
rabideak halakoei zor diela azpimarratu ere.

Bukatzeko, Pier Paul Berzaitz eta Joxan Goikoetxea musikarien kanta batekin 
amaiera eman zaio ekitaldiari, 13:40ak direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Goenaga, Patxi
Haritschelhar, Jean,
Iñigo, Andres,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Sarasola, Ibon,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari eta
Uribarren, Patxi

Erramun Osa, idazkariordea, Joseba 
Zabaleta, kudeatzailea, Alfontso Muji-
ka, euskaltzain urgazlea, Jon Artza Eus-
kaltzaindiko Argitalpen zerbitzuburua 
eta Aritz Abaroa, Ahozko Tradizioko 

Hizkeren Corpusa egitasmoaren tekni-
karia, zegozkien gaietan.

Ezin	etorriak	eta	 ahalak:	 Irazu, Jose 
«B. Atxaga», ahala A. Urrutiari; Zaba-
leta, Patxi, ahala A. Iñigori; Zalbide, 
Mikel, ahala A. Urrutiari.

Batzarra goizeko 10:00etan hasi da 
Euskaltzaindiaren Bilboko Egoitzan, 
ezkerreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak bertan direla.

Agurra	 eta	hasierako	oharrak: Eus-
kaltzainburuak, bilduak agurtu ondo-
ren, etorritakoen zerrenda irakurri eta 
jasoriko ahalak adierazi ditu. Ondoren, 
batzarraren erdian, 11:30ean, etena 
izango dela oroitarazi du, Akademiaren 
Egoitzaren beheko solairuko aretoan 
Agurtzane Azpeitiaren Koldo Mitxele-
naren zinema- eta liburu-kritiketako dis-
kurtso estrategiak: enuntziatu parenteti-
koak (IKER, 29) liburuaren aurkezpena 
egiteko, Euskaltzaindiaren eta Mondra-
gon Unibertsitatearen arteko lankide-
tzan argitaratua.

Osoko	bilkura
Bilbon, 2013ko otsailaren 22an
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1.	 Osoko	bilkurako	(2013-01-25)	bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	ba-
litz. Helduriko oharrak seinalatu ditu E. Osa idazkariordeak. Horiek eta beste zu-
zenketa puntual batzuk zuzendu ondoren, aurreko batzarraren akta ontzat eman da.

2.	 Exonomastika

2.1.	 Astronimia	(III):	izarren	eta	konstelazioen	izenak	onartu,	hala	eraba-
kiko	balitz

Exonomastika batzordearen buru den J. L. Lizundiak hitza A. Mujikari eman 
dio. Azalpen idatziak euskaltzainen artean banatu ondoren, jasoriko oharrei eran-
tzun die A. Mujikak. J. Haritschelharrek latinezko formen alde egin du, eta Arctu-
rus eta Sirius gelditu dira. P. Goenaga eta X. Videgainen oharrak ere kontuan har-
tu dira, eta, latinezko jatorrizko grafiaz idatziriko berbetan, lehendik onarturiko 
irizpide bera erabili dela gogorarazi da. Horrelako hitzetan, Euskaltzaindian jada 
euskal ahoskera zaindurako erabakia gogoratzeko oharra sartuko da. Edonola ere, 
latin alfabetorako transkripzioaren taula Gidor

Bilbaori pasatuko zaio, berorrek berrikus dezan.

2.2.	 Astronimia	(IV):	asteroideen	eta	nebulosen	izenak	aurkeztu

J. L. Lizundiak hitza berriz ere A. Mujikari pasatu dio. Beronek azaldu du aste-
roide eta nebulosa handienen izenak besterik ez direla aurkezten, hots, nagusiak. 
Izenak itzultzerakoan, Exonomastika batzordea, Euskaltzaindiak jada onartua dau-
kan mitologia klasikoaz baliatu dela gogorarazi du, bai eta beste hizkuntza nagusie-
tako irizpideez ere, batez ere izen batzuk euskarara itzultzerakoan.

J. L. Lizundiak oharrak martxoaren 15erako bidali behar direla gogorarazi du. 
Ondoren, Exonomastikan daukan buru-kargua uzten duela adierazi du.

3.	 Euskera	agerkaria	hobetzeko	inkesta	aurkeztu

Euskaltzainburuak, aurkezpenean, Euskaltzaindiak Euskera agerkariarekin azken 
urteetan egin den ibilbidea gogora ekarri du. Inguruabar horretan, agerkaria hobe-
tzen jarraitzeko, galdetegi bat prestatu da. Gaur inkesta horren emaitzen berri eman 
eta zer-nolako aldaketak egin daitezkeen azalduko dira. Horretarako, hitza Jon 
Artzari, Argitalpen zerbitzuburuari eman dio.

J. Artzak, bilduak agurtu ondoan, inkestan jasoriko erantzunak azaldu ditu. Oro 
har, erantzun gutxi jaso direla esan du, 21 guztira. Inkesta betetzeko epea otsailaren 
28an bukatzen dela gogorarazi du eta erantzun gehiagoren beharraz mintzatu da. 
Esan duenez, hau ez da azterketa zientifiko bat, baliabide informatikoa erabiliz, egin 
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den hurbilketa bat baizik. Horrela, jasotako iritziak joera batzuk adierazten dituz-
tela  argudiatu du. Galderak, edukiei, euskarriei, prezioei eta bilatzaileari buruzkoak 
izan dira. Behin betiko emaitzak Euskera agerkariaren idazketa batzordean aurkez-
tuko badira ere, J. Artzak behin-behineko emaitza batzuk grafikoen bidez erakutsi 
ditu pantailan.

E. Osak hitza eskatu du eta ondorioei buruz mintzatu da. Erantzun dutenen 
iritziz aldizkarian kendu behar diren atalen artean hitzarmenen testuak aipatu izan 
dira, eta azken aldian horiek laburtzeko ahalegina ere egin da, hitzarmenekin zer 
lortu nahi den kontuan izanda. Antzeko beste aldizkari batzuk ere aztertu beharko 
liratekeela gaineratu du, hortik ideiak atera eta Euskaltzaindikoa hobetzeko. A. 
Urrutiak azaldu duenez, Euskera euskarri informatikoan argitaratzeko ahalbidea ere 
aztertzen hasi da. Era berean, aurrerantzean paperezko edizioak pixkanaka urritzea-
ren alde egin du euskaltzainburuak. M. L. Oñederrak ere argitalpen digitalen alde 
hitz egin du. Nolanahi ere, paperezko inprimaketa ere egin beharko litzatekeela 
uste du, hala nahi dutenen nahia bideratzeko.

4.	 Ahozko	Tradizioko	Hizkeren	Corpusa	egitasmoak	emanikoa	aurkeztu

A. Arejita euskaltzainak aurkeztu ditu proiektu horren hasiera eta aurrerabidea. 
Aurkezpenean, 2008ko azaroan proiektu horretan teknikari gisa lanean hasi zen 
Aritz Abaroaren laguntza izan du. Ondoren, lan horretan erabiliriko metodologia 
ere azaldu du. Lana, hurbiltasunagatik, Bizkaian egin da batez ere. Material horiek 
transkribatu, ordenatu eta ustiatzeko bideak ere azaldu dira. A. Arejitak gogorara-
zi duenez, egitasmoa 2007ko apirilean aurkeztu zen Etxalarko Barne Jardunaldietan 
eta harrezkero beste zenbait lekutan ere erakutsi eta azaldu izan da. Azkenean, 
ekonomia krisia dela eta, egitasmoa geroratzea erabaki da, egoera hobetu arte 
behintzat. Egitasmoak emanikoaren transferentzia Azkue bibliotekara iraganarazi 
da, hots, dokumentuak, multimedia materialak eta Ahozko Ondare Bilduma, ber-
tan artxibatu eta gordetzeko.

Era berean, egitasmoa burutzen izandako laguntzaileen zerrenda ere aipatu du. 
Hasieran xedetzat pentsaturiko helburuei dagokienez, horiek zein neurritan bete 
diren erakusteko, emaitzak honako hauek izan dira: 60 grabazio baino gehiago egin 
dira. Materialen kudeaketari dagokionez, 1400 pasarteraino etiketatu dira jada. 
Bestetik, 500 pasarte transkribatu dira. Era berean, soinuzko artxiboa ere sortu da, 
eta 50 herritan bilduriko 1400 pasartez osaturiko artxibo sailkatua ere prestatu da. 
Horrela, material kontsultagarria sortzea lortu da: ahozko ondare bilduma sortu eta 
osatu da.
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Ahozko ondare bildumari dagokionez, atarikoa, audioak eta testuak bildu dira, 
guztira 41 herritan (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldea). Materialen 
mamiaren ideia emateko, Aramaioko pasarteen transkripzioa entzun ahal izan da. 
Halere, lanak oraingoz bere mugak ditu eta A. Arejitak materialetan egon litezkeen 
akatsak oraindik jorratzeko daudela esan du.

X. Videgainek zorionak eman dizkio A. Abaroari, egindako lan onagatik. P. 
Uribarrenek ere txalotu du lana eta ahaleginak egitea eskatu du, lan hori gorderik 
gera ez dadin, lehenbailehen argitaraturik baizik. Euskaltzainburuak berak ere bere 
poza erakutsi du A. Abaroak egindako lan bikainagatik, eta aurrerantzean ere Eus-
kaltzaindiak berarekin lanean segitzeko asmoa dagoela aurreratu du.

Eginiko lanari buruz, P. Goenagak webgunean jarriko ote den galdetu du. A. 
Urrutiak baietz erantzun dio. Lan horretan grabaturikoak zenbat ordu biltzen duen 
galderari, A. Abaroak erantzun du 200 ordu baino gehiago jaso direla.

Osoko	batzarraren	etena. Batzarraren hasieran Euskaltzainburuak iragarri be-
zala, 11:20 direnean Osoko batzarra eten egin da. Ondoren, euskaltzainak Akade-
miaren egoitzaren beheko solairuko Aretora jaitsi dira, Agurtzane Azpeitiaren 
doktorego-tesia, hots, Koldo Mitxelenaren zinema-eta liburu-kritiketako diskurtso es-
trategikoak: enuntziatu parentetikoak (IKER 29) liburuaren aurkezpena egiteko, Eus-
kaltzaindiaren eta Mondragon Unibertsitatearen arteko lankidetza-hitzarmenaren 
emaitza dena. Aurkezpena egin eta gero, Osoko batzarrak lanean segitu du.

5.	 Euskaltzain	urgazleak	–batzordekideei	dagokienez–	izendatu

Aurreko batzarrean erabaki zen bezala, euskaltzain urgazle izateko hautagaien 
zerrenda lankidetza-denboraren arabera eratua eta adostua izan den aldetik, bera 
onartzeko bozketa multzo osoa kontuan hartuz egingo da.

J. L. Lizundiak kontrako oharra egin du, arautegiaren arabera, hautagaiak ba-
nan-banan izendatu behar direla argudiatuz. Nolanahi ere, dagoen adostasun zaba-
la kontuan hartuz eta, bereziki, hautatze-denbora laburtzeko, hautagai guztiak ba-
tera hautatzea erabaki zen aurreko Osoko Batzarrean. Beraz, J. L. Lizundiak 
bestela baderitzo, eta halaxe agertzea nahi badu, idatziz egitea daukala erantzun dio 
A. Urrutiak. Ondorioz, euskaltzain urgazleak onartzeko bozketa, multzo osoa kon-
tuan hartuta egin da.

Bozketara eraman den zerrenda, ondoko hau da:

 1. Aldekoa, Iñaki
 2. Alkorta, Kaxildo
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 3. Amundarain, Iñaki
 4. Etxebarria, Nagore.
 5. Fernandez, Beatriz
 6. Garzia, Juan.
 7. Gurrutxaga, Antton.
 8. Juaristi, Patxi
 9. Luzuriaga, Gerardo.
10. Martinez de Madina, Elena
11. Mugurutza, Felix
12. Ormazabal, Manu
13. Osa, Erramun
14. Retolaza, Iratxe

Bozketako emaitzak honakoak izan dira: emaniko botoak 23. Horietatik, 21 boto 
baiezkoak, ezezko bat eta boto zuri bat egon da. Horiek horrela, aurkezturiko ze-
rrenda onartu da eta hautagaiak euskaltzain urgazle izendatu dira.

6.	 XVIII.	Barne	Jardunaldiak,	gidoia	aurkeztu

Aurten Euskaltzaindiak bere XVIII. Barne Jardunaldiak egingo ditu Bilbon, 
egoitzan martxoaren 21 eta 22an. Zuzendaritzak jada bertarako programa eta ma-
terialak prestatzen dihardu. Hitza idazkariordeari eman dio euskaltzainburuak, ho-
rren antolaketaren nondik norakoak azal ditzan.

E. Osak Barne Jardunaldietarako ibilbidea gogoratu eta bertan aritzeko prozedura 
azaldu du xeheki. Horiek horrela, 2013-2016 aldian batzordeek, lantaldeek eta egitas-
moek izango dituzten jarraibideak martxoaren 8an aurkeztu beharko dira, berandue-
nez. Jarraibide guzti-guztiak aurkeztu ahal izango dira XVIII. Barne Jardunaldietan.

Era berean, aldirako batzordeetako eta lantaldeetako kideak ere izendatu behar 
direnez gero, proposamenak martxoaren hamabosterako eskatu dira. J. Lakarrak gal-
detu du ea batzorde berriak antola ote daitezkeen. Euskaltzainburuak azaldu dio orain-
go kontua ez dela batzorde berriak sortzea, jada daudenak kide berriekin osatzea baizik.

J. L. Lizundiak arlo iraunkorreko Batzordeak zeintzuk diren argitzeko azalpenak 
eman ditu. Euskaltzainburuak eta idazkariak ere bestelako argibideak eskaini dituz-
te, batzorde suntsikor eta iraunkorrez.

Batzordeek gehienez eduki behar dituzten kideez J. Haritschelharrek galdera egin 
du. Hamabikoa da gehienezko kopurua, XVII. Barne Jardunaldietan erabakirikoaren 
arabera. A. Urrutiak gainerakoak aholkulari izenda daitezkeela adierazi du.
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7.	 Euskaltzaindiaren	 batzordeen,	 lantaldeen,	 egitasmoen	 eta	 zerbitzuen	
2013.	urteko	planak	aurkeztu

Pantailan proiektatu dira batzordeek, lantaldeek eta zerbitzuek bidaliriko plan-
gintzak. Nolanahi ere, batzorde, lantalde eta zerbitzu batzuetako 2013. urteko pla-
nek aldaketak izan ditzakete, XVIII. Barne Jardunaldietan erabakitzen denaren 
arabera. Ondorioz, XVIII. Barne Jardunaldietako txostenekin batera aztertzea ko-
meni da. Halaxe egitea hobetsi du Osoko bilkurak.

8.	 Eskuartekoak

8.1.	 Banatuko	diren	liburuak

Hona hemen gaur euskaltzainen artean banatuko direnak:

–  Agurtzane Azpeitiaren Koldo Mitxelenaren zinema- eta liburu-kritiketako diskur-
tso-estrategiak: enuntziatu parentetikoak (Iker 29). Euskaltzaindiaren eta Mon-
dragon Unibertsitatearen arteko lankidetza-hitzarmenaren emaitza.

–  Ahozko Ondare Bilduma. Ahozko Tradizioko Hizkeren Corpusa egitasmoak 
emanikoa.

8.2.	 Hitzarmenak

8.2.1.	 Elizbarrutietako	apezpikuekiko	hitzarmena. Bilboko, Donostiako eta 
Gasteizko Elizbarrutien eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena izen-
petu da, 2013ko otsailaren 7an. Mario Izeta Bilboko apezpikuak, Jose Ignacio Mu-
nilla Donostiako apezpikuak, Miguel Azurmendi Gasteizko apezpikuak eta Andres 
Urrutia euskaltzainburuak izenpetu dute hitzarmena.

Horren bitartez, Bilboko, Donostiako eta Gasteizko Elizbarrutiek 1900. urtera 
arteko Bataio, Ezkontza eta Heriotza liburuen aurkibideetan oinarriturik, Elizbarru-
ti hauek Euskaltzaindiari jabetzan emango diote, euskarri informatikoan, liburuotan 
ageri diren deiturak biltzen dituen zerrenda. Euskaltzaindiak, arautze lana buka-
tzean, emaitzak biltzen dituen deitura arautuen datutegiaren kopia emango die Eliz-
barrutiei jabetzan, beren ikerketarako eta difusio lanetarako hartaz balia daitezen.

Lan horrek bi epe ukanen ditu: lehenbizikoan hiru Elizbarrutiek 1700. urtera 
arteko deituren erlazioak emango dizkiote Akademiari, beranduenik 2013ko uztai-
laren 31rako, deiturak arautu ditzan. Euskaltzaindiak, berriz, emaitzak biltzen di-
tuen deitura arautuen datutegi bana emango die Elizbarrutiei 2014ko abenduaren 
31rako. Behin lan hori amaitzean, bi aldeek ongi iritziz gero, 1700etik 1900era ar-
teko deituren erlazioak ematea bideratuko da.
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8.2.1.	 Euskaltzaindiaren	eta	UZEIren	arteko	lankidetza-hitzarmena.	2013ko 
martxoaren 6an izenpetuko da Donostian, Luis Villasante Euskararen Ikergunean.

8.3.	 Aurkezpena

Martxoaren 6an, halaber, Donostian, Luis Villasante Euskararen Ikergunean 
Hiztegi Batua (2. itzulia) aurkeztuko da hedabideen aurrean. Egun horretatik au-
rrera Euskaltzaindiaren webgunean egongo da erabilgarri.

8.4.	 EITBko	administrazio-kontseilurako	Euskaltzaindiaren	proposamena

EITBren Administrazio Kontseilua hautatzea dela eta, 5/1982ko Legearen 7. 
artikuluaren 2. puntuari men eginez, Euskaltzaindiak EITBren Administrazio Kon-
tseilurako hautagaia proposa dezan Eusko Legebiltzarraren idatzia jaso da. Hortaz, 
Arautegiak eta Barne-erregelek ezarririko prozedura eta arauak betez, Euskaltzain-
diaren Zuzendaritzak Eusko Legebiltzarrari Adolfo Arejita euskaltzaina eta Iker 
Sailburua proposatu dio EITBren Administrazio Kontseilurako. Hala onartuko 
balu, izendapen hori 2013ko otsailaren 28an egingo luke Eusko Legebiltzarrak.

Era berean, euskaltzainburuak J. L. Lizundiari eskerrak eman dizkio orain arte 
EITBn egindako lanagatik.

J. L. Lizundiak eskerrak eman ditu egin zaion esker-aipamenagatik. Bere garaian 
H. Knörrek bezala, berak ere EITBn egondako denboraren txostena aurkeztu nahi-
ko lukeela adierazi du, bertan egon den artean egindako lorpenak azaltzeko.

8.5.	 Hurrengo	bilkurak

Hona hemen:

–  Martxoaren 21-22an Euskaltzaindiaren XVIII. Barne Jardunaldiak egingo dira 
Bilbon, egoitzan.

–  Era berean, martxoaren 22an Osoko bilkura laburra egingo da Bilbon, berau 
ere egoitzan.

9.	 Azken	ordukoak

9.1.	 Emile	Larreren	istripuaz	informazioa

Emile Larrek etxe aurreko mailetatik erori eta istripu aski larria ukan du. Ospi-
talean dago eta oraindik ez dago bisitak hartzeko moduan. Datozen asteetan eba-
kuntza egingo diote.

Euskera 2013_1.indd   182 10/11/14   12:29



Euskaltzaindia. Batzar agiriak 183

Euskera. 2013, 58, 1. 176-183. Bilbo
ISSN 0210-1564

9.2.	 Elixabete	Perez	Gaztelu	euskaltzain	urgazlearen	ama	hil	dela	jakinarazi	da

Batzarrak bere doluminak bidaltzea erabaki du.

Eta besterik ez dela, Osoko bilkura amaitutzat eman da 13:40 direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Haritschelhar, Jean,
Iñigo, Andres,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oñederra, Miren Lourdes,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Salaburu, Pello,
Sarasola Ibon,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi eta
Zabaleta, Patxi

Osa, Erramun, idazkariordea, Zabaleta, 
Joseba, kudeatzailea, Gurrutxaga, Ant-
ton eta Mujika, Alfontso, euskaltzain 
urgazleak, zegozkien gaietan.

Ezin	 etorriak	 eta	 ahalak:	 Arejita, 
Adolfo, ahala Patxi Uribarreni; Arko-
txa, Aurelia, ahala Sagrario Alemani; 
Irazu, Jose «B. Atxaga», ahala Andres 
Urrutiari; Oihartzabal, Beñat, ahala 
Xarles Videgaini; Zalbide, Mikel, ahala 
A. Urrutiari.

Batzarra goizeko 12:00etan hasi da 
Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ez-
kerreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak bertan direla.

1.	 Osoko	 bilkurako	 (2013-02-22)	
bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz. Ez da ohar idatzirik heldu, baina 
J. L. Lizundiak bi ohar egin ditu ahoz; 
batetik, 6. puntuan –XVIII. Barne Jar-
dunaldiak, gidoia aurkeztu–, «funtsez-
ko batzordeak» ordez, «arlo iraunkorre-
ko batzordeak» jartzeko; bestetik, 8.4 
puntuan –EITBko Administrazio-kon-
tseilurako Euskaltzaindiaren proposa-
mena–, «oroitzapen-idazkia»ren ordez, 
«txostena aurkeztu nahiko lukeela» 
jartzeko eskatuz. Holaxe onartu da.

Osoko	bilkura
Bilbon, 2013ko martxoaren 22an
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2.	 Exonomastika

2.1.	 Astronimia	(IV):	asteroideen	eta	nebulosen	izenak	onartu,	hala	eraba-
kiko	balitz

X. Kintanak hitza Alfontso Mujikari eman eta beronek adierazi duenez, ez da 
oharrik heldu eta, beraz, proposamena ontzat eman da.

2.2.	 Astronimia	(V):	kometak,	izar	iheskorrak	eta	galaxiak	aurkeztu

Exonomastika batzordeak prestaturiko zerrenda berriak A. Mujikak aurkeztu ditu. 
Txosten idatzian termino horietako batzuk itzuli edota egokitzeko orduan kontuan 
izandako irizpideak ere azaldu dizkie euskaltzainei. Era berean, astronimia izenetako 
batzuetan letra grekoak erabiltzen direnez gero, Greziar alfabetoko letren izenak 
arautzeko proposamena ere aurkeztu du. Euskaltzain batzuek ahoz iruzkin batzuk 
egin dituzte dz/z, kh, th eta y letren izen eta ahoskerei buruz. A. Mujikak eginiko 
oharrak zein iruzkinak batzordeak aztertuko dituela esan du. Ondoren, aurkezturiko 
txostenei oharrak-eta egiteko epea apirilaren 15era artekoa dela erabaki da.

2.3.	 Planetetako	jatorri-adjektiboak

Exonomastika batzordean azterturik, beste zerrenda bat aurkeztu du A. Muji-
kak, planetei erreferentzia egiten dieten adjektiboena. Orain arte euskaraz arlo 
horretan izandako tradizioa eta inguruko hizkuntzena ere azaldu du. Hauekiko 
oharrak bidaltzeko epea apirilaren 15a finkatu da.

3.	 Zientzia	eta	Teknika	Hiztegia

Antton Gurrutxagak aurkeztu ditu txostenak.

3.1.	 Izen	Berezia	+	(en)	izen(a)	egiturako	terminoak

Ondoren, aurkeztuko diren zerrenden aitzindaritzat, horietan, izen berezia + 
(-en) izena(a) egitura maiz agertzen denez gero, hasteko, A. Gurrutxagak 17 orrial-
deko txosten bat aurkeztu eta azaldu du euskaltzainen aurrean, egitura berezi ho-
rretan, inguruko kultura-hizkuntzetan zer-nolako irtenbideak eskaintzen zaizkien 
xeheki erakusteko. Bide berean, kasu bakoitzean euskararako hobetsi edota auke-
raturiko bidea azpimarratu da.

3.2.	 Matematika:	oinarrizko	hiztegia	aurkeztu. Horren hurrengo, A. Gurru-
txagak Batzordeak Matematikarako hautaturiko gutxienezko lexikoaren zerrenda 
aurkeztu du, ingeles, espainiera eta frantsesezko baliokideekin xeheki osatua. Hitz 
guztiak orain arteko matematika-testuetatik jasoak izan dira eta Unibertsitateko 
matematikari aholkulariekin adostu dira.
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3.3.	 Fisika:	oinarrizko	hiztegia	aurkeztu

Gauza bera egin du A. Gurrutxagak Fisika hiztegi oinarrizkoarekin ere, prozedu-
ra bera erabiliz.

I. Sarasolak eta A. Sagarnak aurkezturiko lanei, oinarriz, ongi deritzete, baina 
Euskaltzaindiarentzat oro har egiten ari diren beste antzeko lexiko-bilduma batzue-
kin koordinatu beharko liratekeela azpimarratu dute.

A. Sagarnak proposamena, euskaltzainek aztertu ondoren, Akademiak onarpen 
orokorra eman eta eskegirik utzi beharko lukeela uste du. X. Kintanak ere onarpen 
normala eman baina Euskaltzaindiaren hiztegian oraingoz ez sartzea proposatu du, 
zientzia eta teknologia arloko bestelako terminoekin multzo handiago eta oreka-
tuagoa lotu arte behintzat. P. Uribarrenek hitz horiek guztiak, behin onartuz gero, 
hiztegira lehenbailehen iragatea ona litzatekeela adierazi du, horretan interesa du-
tenek nola jokatu jakin dezaten.

A. Urrutiak Euskaltzaindiaren izenean A. Gurrutxagari eta Zientzia eta Teknika 
Hiztegia egitasmoan ari direnei zorionak eta eskerrak eman dizkie. Oharrak egiteko 
epeak honako hauek izanen dira: Matematika lexikorako, maiatzak 15. Fisikarako, 
ordea, ekainak 19. Oharrik gabeko hitzak, besterik gabe, onartuak izanen dira.

4.	 Eskuartekoak

4.1.	 Izendapenak

4.1.1.	 Adolfo	Arejita	EITBko	Administrazioko	Kontseiluko	kide

Eusko Legebiltzarrak 2013ko otsailaren 28an eginiko bilkuran, A. Arejita eus-
kaltzaina eta Iker sailburua, izendatu du EITBko Administrazio Kontseiluko kide.

4.1.2.	 Jon	Casenave	Unibertsitateen	arteko	Euskal	Ikasketen	Saileko	zuzen-
dari

Jon Casenave euskaltzain urgazlea Unibertsitateen arteko Euskal Ikasketen Sai-
leko zuzendari izendatu berri dute.

4.2.	 Azokak	eta	aurkezpenak

4.2.1.	 Euskaltzaindia	Mauleko	II.	Liburu	Azokan

Euskaltzaindiak aurreko martxoaren 16an egin zen Mauleko II. Liburu Azokan 
gune bat ukan zuen eta Akademiak aspaldion argitaraturiko liburu ugari egon dira 
ikusgai.
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4.2.2.	 Euskaltzaindia	Sarako	Liburu	Azokan

Aurten apirilaren 1ean Saran egingo den Liburu Azokan Euskaltzaindiak parte 
hartuko du. Bertan hiru liburu berri aurkeztuko ditu:

–  Jon Mirande, olerkaria. Txomin Peillenek idatzia (Euskaltzainak bilduma, 18).

–  Antoine d’Abbadie, Abbadiaz. Jean-Louis Davantek idatzia (Euskaltzainak bil-
duma, 19).

–  Gratien Adema ‘Zaldubi’: Gaineratikoen bilduma. Henri Duhauk paratua (Eus-
kaltzainak bilduma, 20).

Hiru liburuok Euskaltzaindiaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren artean 
2012an izenpetu zen lankidetza-hitzarmenaren bidez kaleratu dira. Liburuok eus-
kaltzainei apirilaren 26ko Osoko bilkuran eskuraraziko zaizkie.

4.2.3.	 J.	Haritschelharri	omenaldia

Sarako Liburu Azokan bertan J. Haritschelharri omenaldia eskainiko zaio, bere 
bizitzan zehar euskararen alde egindako lan baliosagatik.

4.3.	 2013.	urteko	egutegia	berritu	da

Idazkariordeak 2013ko egutegian eginiko aldaketak aurkeztu ditu. Hona hemen:

–  Urtarrilak	25. Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian:

  •  Osoko Bilkura.

  •  Ageriko bilkura (hilberri txostenak).

–  Otsailak	22. Bilbon, egoitzan: Osoko bilkura.

–  Martxoak	21-22. Bilbon, egoitzan:

  •  XVIII. Barne Jardunaldiak.

  •  Osoko bilkura.

–  Apirilak	26. Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian: Osoko bilkura.

–  Maiatzak	31. Donostian, Luis Villasante Euskararen Ikergunean: Osoko bilkura.

–  Ekainak	28. Gasteizen, Eusko Legebiltzarrean: Osoko bilkura

–  Uztailak	19. Bilbon, egoitzan: Osoko bilkura.

–  Irailak	27. Iruñean (lekua zehazteko): Osoko bilkura.
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–  Urriak	4.Tuteran, Nafarroa Oinez dela eta, Ageriko bilkura. Urrian ez da 
Osoko bilkurarik aurreikusi.

–  Azaroak:

  •  15. Iruñean. XVIII. Jagon Jardunaldia.

  •  29. Zarautzen. Goizean zehar: Osoko bilkura. Arratsaldean, Ageriko bilku-
ra: Ignazio Eizmendi Basarriren jaiotzaren lehen mendeurrena.

–  Abenduak	20: Baionan (lekua zehazteko): Osoko bilkura.

4.4.	 RAEren	300.	urteurrena

Real Academia Españolaren 300. urteurrena dela eta, antolaturiko ospakizunak 
direla eta, ohorezko batzordean parte hartzeko gonbita egin zaio Euskaltzaindiaren 
buruari. Zuzendaritzan gonbita onartu egin da.

4.5.	 Eusko	Ikaskuntza	-	Euskadiko	Kutxaren	Humanitate,	Kultura,	Arteak	
eta	Gizarte	Zientzien	saria

Hautagaiak aurkezteko epea 2013ko apirilaren 30ean amaitzen dela esan zaie eus-
kaltzainei. Iaz, Euskaltzaindiak Joxe Azurmendi euskaltzain ohorezkoa aurkeztu zuen.

4.6.	 Hurrengo	bilkura

Gorago aipatu bezala, Euskaltzaindiaren hurrengo Osoko bilkura Donostian 
egingo da, Gipuzkoako Foru Aldundian, apirilaren 26an, goizeko 10:00etan hasita.

5.	 Azken	ordukoak

5.1.	 Emile	Larreren	osasunaz

Emile Larre euskaltzaina bere etxe aitzinean izandako erorketa dela eta, larriki 
eritu dela jakinarazi da. Pixkanaka onera egiten duen arren, oraingoz bisitekin ez 
nekatzea gomendatu zaie gainerako euskaltzainei.

5.2.	 Korrika	Euskaltzaindiaren	kilometroa

Korrika Baionan amaituko da. Horiek horrela, AEK erakundeak azken kilome-
troetako bat egin dezan proposatu dio Euskaltzaindiari. J. B. Battittu Coyos eta 
Xarles Videgain euskaltzainek eginen dute kilometroa, Euskaltzaindiaren izenean.

5.3.	 Jaurlaritzari	jarritako	errekurtsoaz

Aurreko Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrak onarturiko EAEko Aurrekon-
tu Legean Euskaltzaindiari esleitu beharreko laguntza izendunetik 190.000 euro 
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atxiki zituela eta, Jaurlaritza berriak arazo hori konpontzeko asmoa adierazi dutela 
esan du euskaltzainburuak. Horretarako, alde biek laster bilera bat eginen dute. 
Berri gehiago izan bezain laster, Osoko batzarrari jakinaraziko zaio.

5.4.	 Hilberriak

5.4.1.	 Lutxi	Alberdiren	ama	hil	da

Zezilia Arruabarrena andrea, Lutxi Alberdi Euskaltzaindiko langilearen ama hil 
berri dela jakinarazi da. Alabari doluminak adieraztea erabaki da, Euskaltzaindiaren 
izenean.

M. L. Oñederrak bere kezka agertu du eta era horretako berriak euskaltzainei 
lehenago zergatik ez zaizkien helarazten galdetu du. E. Osa idazkariordeak arrazoia 
eman dio eta horren arrazoia ere argitu du. Izan ere, Euskaltzaindiak ezarririk dau-
ka protokolo bat zeinak ezartzen duen Akademiarekin lotura dutenekin (euskal-
tzain oso, ohorezko, urgazle, batzordekide zein langile) nola jokatu behar den (nori 
jakinarazi, eta abar).

5.4.2.	 Javier	Oleaga	hil	da

1941-1961 artean Euskaltzaindiko idazkaria izandako Nazario Oleaga jaunaren 
semea hil delako berria eman zaie euskaltzainei. Haren senideei Euskaltzaindiaren 
dolumin adierazpena bidaltzea erabaki da.

5.5.	 Rikardo	Badiolaren	erretiroa

Bilera amaitu baino lehen, Rikardo Badiola jauna, azken hamarkadetan Euskal-
tzaindiko argitalpenen arduraduna izandakoa, bere emazteak lagundurik, batzar 
aretora sartu da. Euskaltzainburuak harrera egin dio eta berrogei urteotan Akade-
miaren alde egindako lan handi eta bikaina goraipatu du, hemendik aurrera ongi 
merezitako atsedena gozatzea desiratu dio. Ondoren, R. Badiolak hitza hartu eta 
eskerrak eman dizkie, bai euskaltzainburuari eta bai gainerako akademikoei ere. 
Erakundean elkarrekin izandako harremanak eta eginiko lanak gogorarazi ditu, bai 
eta bidean izan dituen bidelagunak ere, horietako zenbait hil direnak (Rosa Mari 
Artza, Juanjo Zearreta, Xabier Gereño eta Jose Antonio Arana Martija). Bertan 
bilduriko euskaltzain guztiekin oroitzapen-argazkiak egin ondoren, Osoko bilkura 
bukatutzat eman da 14:15ean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Davant, Jean-Louis,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oihartzabal, Beñat,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Sarasola Ibon,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari eta
Uribarren, Patxi.

Osa, Erramun, idazkariordea eta Zaba-
leta, Joseba, kudeatzailea.

Ezin	 etorriak	 eta	 ahalak:	 Arkotxa, 
Aureliak, ahala Miren Lourdes Oñede-
rrari; Irazu, Jose «Bernardo Atxaga»k, 
ahala Andres Urrutiari; Salaburu, Pe-
llok, ahala Miren Azkarateri; Zabaleta, 
Patxik, ahala Andres Iñigori; Zalbide, 
Mikelek, ahala Andres Urrutiari.

Batzarra goizeko 10:00etan hasi da Gi-
puzkoako Diputazioaren Batzar Are-
toan, ezkerreko zutabean ageri diren 
euskaltzainak bertan direla.

Agurra	 eta	hasierako	oharrak: Eus-
kaltzainburuak, bilduak agurtu ondo-
ren, etorritakoen zerrenda irakurri eta 
jasoriko ahalak adierazi ditu.

1.	 XVIII.	 Barne	 Jardunaldietako	
(2013-03-21/22)	bilera-agiria	onar-
tzea,	hala	erabakiko	balitz.

Hiru ohar egin dira; batetik, J. M. To-
rrealdaik 5. orrialdeko «... edukia Pru-
den Gartzia...» jartzen duen tokian «...
proposamen nagusiak Pruden Gartzia» 
jasotzea proposatu du; bestetik, A. To-

Osoko	bilkura
Donostian, 2013ko apirilaren 26an
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ledok dio 11. orrialdeko Literatura Ikerketa batzordearen egitekoak ez direla ondo 
jaso. Ondorioz, atal hori, behin betiko bilera-agirian berridatzi da; azkenik, Corpus 
batzordearen txostenaren aldian, akats bat antzeman da, 2016-2016 jartzen baitu, 
2013-2016 jarri beharrean.

Hiru zuzenketak onartu dira. Horiek horrela, bestelako iruzkinik ez dagoenez 
gero, bilera-agiria onartu da.

2.	 Osoko	bilkurarako	(2013-03-22)	bilera	agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz.	J. L. Lizundiak ohar bat aurkeztu du, R. Badiolak bere erretiroko agur-ekital-
dian aipatu zituen lau lankideak (Rosa Mari Artza, Juanjo Zearreta, Xabier Gereño 
eta Jose Antonio Arana Martija) ez direlako bilera-agirian jaso. Jasotzea hobetsi da. 
Ondorioz, bestelako oharrik ez dagoenez gero, bilera-agiria ontzat eman da.

3.	 XVIII.	Barne	Jardunaldietan	aurkezturiko	txostenei,	aurkitegiari	eta	bar-
ne-erregelak	egokitzeko	proposamenei	eginiko	iruzkinak,	oharrak	zein	ekarpe-
nak	aurkeztea,	eztabaidatzea	eta	onartzea,	hala	erabakiko	balitz

XVIII. Barne Jardunaldietan erabiliriko aurkibidea banatu da. Aurkibide hone-
tan zerrendatu dira XVIII. Barne Jardunaldietan aurkezturiko txostenek jaso dituz-
ten ekarpenak, oharrak edota iruzkinak, bai eta nork eginak diren ere. Horiek 
horrela, ekarpenik, iruzkinik edo zuzenketarik jaso ez duten txostenak onartu dira, 
Barne Jardunaldietan erabakitakoaren arabera.

Ondorioz, «Aldirako (2013-2014 / 2016) ikuspegia eta helburu orokorrak» ata-
la dela eta: euskaltzainburuak aurkezturiko «Abiapuntua (2013-2016)» txostenak 
ez du inolako ekarpenik jaso, beraz, onartu egin da; diruzaintzak aurkezturiko «Di-
ruzaintza» atalak ere ez du oharrik jaso, beraz, hori ere onartu egin da; beste ho-
rrenbeste gertatu da X. Videgainek aurkezturiko «Euskaltzaindia Ipar Euskal He-
rrian (etorkizunerako abiapuntuak eta erabakiak)» txostenarekin ere.

Idazkaritzak aurkezturiko txostenak ekarpen bat jaso du, M. Azkaratek egina. 
Horiek horrela, euskaltzainburuak hitza M. Azkarateri eman dio, ekarpena azal 
dezan. Honek, sei hilean behin batzordeen, lantaldeen, egitasmoen eta zerbitzuen 
jarduna eta plangintzarekin alderatzea eta horren berri Osoko bilkurari ematea 
proposatu du. Euskaltzainburuak erantzun dio eskerrak emanez, eta hori bideratze-
ko prozeduraz mintzatu da. Konforme agertu da eta batzorde, lantalde, egitasmo 
eta zerbitzuen erantzukizuna eskatu du.

M. Azkaratek informazioa aldizka jasotzea ere eskatu du, ibilian dabiltzan 
proiektuen berri jakiteko. Bidezkoa iruditzen zaio A. Urrutiari baina, aldi berean, 
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horiek aldean izan dezaketen konfidentzialtasuna hausteko arriskuaz ere ohartara-
zi du.

X. Videgainek ea nolako txostenez ari garen galdetu du. Lehenago, aldizka be-
deren, arratsaldeko batzarrak egiten zirela aipatu du, hor gainerako euskaltzainei 
horien berri emateko. J. L. Lizundiak, X. Videgainen bidetik, zuzendaritzari, gehien-
bat, kontrol administratiboa dagokiola gogoratu du, baina bada ezaguera akademi-
koaren eremua ere, kontuan hartu behar dena.

P. Uribarreni ondo iruditzen zaio, aldizka behintzat, batzorde, lantalde, egitasmo 
eta zerbitzuek beren lanen berri eskaintzea. A. Urrutiak galdetu du ea noraino 
azaldu beharko liratekeen martxan dauden lan bakoitzaren nondik norakoak. Bere 
ustez, ez betetze larriak behintzat jakinarazi beharko lirateke.

I. Sarasolak horien kontrola zuzendaritzari dagokiola uste du eta, gaizki joaten 
ahalko balira, interesatuei lehenik abisu partikularrak eman beharko litzaizkiekee-
la pentsatzen du, eta kasurik txarrenean, horien egoera Osoko bilkurari azaldu.

Kontua, E. Osaren aburuz, lanen jarraipena egitea da, ez kontrolatzea. Gainera, 
beharrezkoa da desberdintzea, alde batetik, egitasmoak eta zerbitzuak, eta bestetik, 
batzordeak eta lantaldeak. Izan ere, egitasmoetan eta zerbitzuetan pertsona batzuk 
lan horretarako liberaturik daude; beste batzuk, aldiz, kontratuak dituzte; batzorde 
eta lantaldeen kasuan, ordea, parte hartzen duten pertsonak ez daude hain baldin-
tza estuekin lotuak.

A. Arejitak jarraipena aldizka egiteari ondo deritzo, baina ez kontrol hertsiegiaz, 
hori Zuzendaritzari baitagokio. Alde horretatik, besteren artean, egitasmoen berri 
izateko arratsaldeko jarduna, praktikoa izan daiteke.

Euskaltzainburuak M. Azkarateri honako proposamena egin dio: aurten azaroko 
eta abenduko bi Osoko bilkurak horrexetarako baliatzea. Batean, egitasmoak eta 
zerbitzuak aztertuko lirateke. Bestean, batzordeak eta lantaldeak. Ontzat eman da 
M. Azkarateren oharra.

Ondoren, «Arreta bereziko arloak (2013-2014/2016» atala dela eta: J. M. To-
rrealdaik aurkezturiko «Azkue Biblioteka eta Euskaltzaindiaren Artxiboa» txoste-
nak ez du inolako oharrik jaso, beraz, bere horretan onartu da.

P. Salaberrik aurkezturiko «Onomastika arloa» txostenak J. L. Lizundiaren oha-
rra jaso du. Txosten honen 9. orrialdeko esaldi bat ondoko honekin ordeztea pro-
posatu du: «Gasteizko toponimia egitasmoaren teknikaria den Elena Martinez de 
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Madina eta Onomastika zerbitzuaren arduraduna den Mikel Gorrotxategi». P. Sa-
laberri txostengileak onartu du.

A. Sagarnak azalduriko «Jagonet eta hizkuntzaren kalitatea» txostenak, M. Az-
karateren iruzkina jaso duenez gero, euskaltzainburuak hitza M. Azkarateri eman 
dio, azal dezan. Honek, Jagonet zerbitzuak gaika jaso dituen galderak eta emaniko 
erantzunak oinarritzat hartuz, Jagonet zerbitzua Corpus Batzordearen ardurapeko 
izan arren, HIZBEAk ukitzen dituen sailen artean Gramatika batzordea ere bada-
goela azpimarratu du.

I. Sarasolak, bere aldetik, galdetu du ea behatokia noraino izango den arauemai-
le, eta noraino lotzen duen zerbitzu horrek Euskaltzaindia. HIZBEA arauemailea ez 
dela izango eta, Euskaltzaindiak onarturiko arauak zabaltzeaz, gizarteratzeaz eta 
hizkuntzaren erabiltzaileek dituzten beharrak bideratzeaz arduratuko dela esan da. 
Jarrera proaktiboa izango du zerbitzuak. Beharrak antzematen direnean, batzordee-
kin, lantaldeekin, egitasmoekin eta zerbitzuekin lan eginez.

A. Urrutiak HIZBEAk Gramatika batzordea ez ezik beste batzorde, egitasmo eta 
zerbitzu batzuk ukitzen dituela nabarmendu du. Hori horrela izanik, ukituriko ba-
tzorde, lantalde, egitasmo eta zerbitzuen arteko koordinazioa ezinbestekoa dela 
azaldu du.

A. Sagarnak batzuen eta besteen ekarpenak ondo ikusi eta HIZBEAren dizipli-
nartekotasuna izan du hizpide.

I. Sarasolak uste du aukera garbi dagoela, hots, berez datorrenari erantzun edo 
zer behar den pentsatzen hastea, horri erantzuteko. A. Urrutiak esan du Euskal-
tzaindiak orain arte sistema klasikoari segitu diola, eta galderak etorri ahala, horiek 
batzordeetara bidali eta hor erabaki eta erantzun direla, baina horrek argi erakutsi 
du lorturiko emaitzak ez direla hain onak, eta kalitatea jaitsi egin dela.

Aspaldian egin eta metatuz doazen erabakiak kontuan izanda, P. Uribarrenen 
ustez, lexiko eta onomastikaz gero eta galdera gutxiago etorriko dira Euskaltzaindi-
ra, baina gramatikan, ordea, kontsultak, segur aski, ugaldu egingo dira. Eta, galde-
ra horietarako, jendeari kontsulta egiteko tokia eskaini behar zaio. Bide horrexeta-
tik abiatuz, M. Azkaratek pentsatzen du horrelako zalantzak estilo-liburu batean 
jarri eta argitu beharko liratekeela.

I. Sarasolak esan du begi-belarriak erne eduki behar direla eta kalean zer dabilen 
entzun eta ikusi behar dela. X. Kintana ere iritzi berekoa da.
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B. Oihartzabalek pentsatzen du lehenago gauzak ongi aztertu beharra dagoela, 
hortik gero arauak ateratzeko. Gogoan izan behar da, gainera, beste teknikari eta 
profesionalek ere Euskaltzaindia aintzat hartzen dutela, eta beroriek ere erabilera 
batzuk zuzentzen dihardutela.

A. Sagarnaren iritziz jendeak ez ditu aspaldian erabakiak eguneratu. Horretarako 
beharrezkoa iruditzen zaio komunikabideekin harreman hurrekoak izatea. A. Urru-
tiak konforme dagoela esan du eta «koordinazioa» hitza azpimarratu du berriro.

Zuzendu beharrekoen artean, X. Kintanak euskara gaizki tratatzen duten erdal 
erabilera nabarmen batzuk salatu ditu (de sus aitas y aitites...), euskaran oinarrituri-
ko erdal egitura horiekiko kutsadurak gure hizkuntzari kalte handia egiten diolako. 
Erdarakada horiek baztertzeko, erdal prentsaren arduradun batzuekin mintzatu 
beharra aipatu du. Halere, I. Sarasolak uste du erdal testuetako euskarakada oke-
rrak zuzentzen ibiltzea ez dela Euskaltzaindiaren zeregina.

A. Arejitak, I. Sarasolak lehen aipatu duen kezka bera dauka: nola erantzun 
behar dien Euskaltzaindiak heltzen zaizkion galderei, Akademiak kanpoan lehiaki-
de batzuk dituenean. Jagoneten bidez zerbait ezberdin eskaini beharko luke Euskal-
tzaindiak.

Elkarrizketaren ondoren, batzordeak, lantaldeak, egitasmoak eta zerbitzuak jar-
tzea hobetsi da, «Gramatika batzorde» soila beharrean.

Segidan, «Aldirako (2013-2014/2016) ikuspegia eta helburuak, arloka» atala 
dela eta: I. Sarasolak aurkezturiko «Euskaltzaindiaren Hiztegia (adierak eta adibi-
deak)»; X. Kintanak irakurririko «Zientzia eta Teknika Hiztegia»; A. Sagarnak 
azalduriko «Lexikoaren Behatokia»; J. Lakarrak jorratutako «Euskal Hiztegi Etimo-
logikoa»; P. Rekaldek paraturiko «Euskalkien lantaldea»; M. Urkiak landuriko 
«Hiztegi Batuko lantaldea»; A. Arejitak aurkezturiko «Euskararen Herri Hizkeren 
Atlasa» eta X. Kintanaren «Exonomastika» txostenek inolako oharrik jaso ez du-
tenez gero, guztiak onartu dira.

P. Salaburuk XVIII. Barne Jardunaldietan aurkeztu zuen «Gramatika» txostenak 
oharra jaso du, A. Urrutiak idatzia. Azken honek, P. Salaburuk etortzerik izan ez 
duenez gero, maiatzeko Osoko bilkuran gaia aztertzea eskatu du. Osoko bilkurak 
onartu du eskaria. Era berean, M. Azkaratek eskatu du oharra aldez aurretik bidal-
tzeko Gramatika batzordeko buruari. Hala egiteko ahaleginak egingo direla esan da.

Atal bereko gainerako txostenei dagokienez: P. Esnalen «Herri Literatura ba-
tzordea»; J. Haritschelharren «Literatura Ikerketa batzordea»; A. Urrutiaren «Cor-
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pus batzordea»; S. Alemanen «Sustapen batzordea»; M. Zalbideren «Euskararen 
Historia Soziala» eta A. Urrutiaren «Argitalpen batzordea eta Euskera agerkariaren 
Idazketa kontseilua» txostenek oharrik jaso ez dutenez gero, horiek ere onartu dira.

M. L. Oñederrak aurkezturiko «Ahoskera lantalde suntsikorra» txostenak, ekar-
pen bat jaso du A. Urrutiaren aldetik. Aldian zehar garatu nahi den plangintza nola 
gauzatuko den galdetu du, hots, lantaldea izaten segitzea edo batzorde baten izaera 
hartzea ez ote den komeni. Era berean, batzordea izanez gero, osaketa ere zein izan 
daitekeen galdetu du.

Hari horri tira eginez, M. L. Oñederrak azaldu du zergatik Ahoskerarena lantal-
dea den, eta ez batzordea. A. Urrutiak gehitu dio Urkiolako Barne Jardunaldietan 
halaxe eratzea erabaki zela. Horren inguruan, historia eta gogoetak ere egin ditu. 
M. L. Oñederrak A. Urrutiak eginiko galderei erantzuteko tarte bat behar duela 
adierazi du. Izan ere, gaur jaso du A. Urrutiaren ekarpenaren berri, beraz, ez du izan 
astirik galdera horiei buruz gogoeta egiteko.

A. Arejitak uste du M. L. Oñederrari denbora eman behar zaiola, hori erabaki 
dezan. Berak batzorde baten izaera ikusten dio, baina erabakia haren esku utzi 
behar dela uste du.

A. Arejitak hitz egin ondoren, Osoko bilkuran atsedena hartzeko eten laburra 
egin da.

Ordu erdiko etenaren ondoren, elkarrizketari segida eman zaio. P. Goenagak 
hartu du hitza. Honek, A. Arejitaren proposamenari jarraikiz, uste du gauzak egi-
teko denbora eman behar dela, inprobisatzen aritu gabe, eta galdera bat egin du: 
zer arrazoi dago euskaltzain osoei galderak egiteko epe bat jartzeko eta Osoko Bil-
kura arte horien berri ez izateko?

J. L. Lizundiak ere, A. Arejitak esandakoaren bidetik, hurrengo baterako, maia-
tzerako, edo geroagorako utz daitekeela esan du. A. Urrutiak bere harridura adie-
razi du, baina ontzat ematen du, eta ez dauka ezer hurrengorako, maiatzeko batza-
rrerako uztearen kontra. Proposamena nola ekarriko duen galdetu du.

Azkenean M L. Oñederraren esku uztea erabaki da, berak Osoko bilkuran aur-
kez dezan bere proposamena.

Gai honen ondoren, «Batzordeak eta lantaldeak: 2013-2016 aldirako osaketa» 
atala landu da Osoko bilkuran. Aurkitegiko «Hiztegigintza» dela eta, M. Azkaratek 
egin duen ekarpenean, adierazi du hasieratik parte hartu duela Euskaltzaindiaren 
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Hiztegi Batuan, bai eta oraintsu arteko Batzorde ahaldunduan ere. Horiek horrela, 
hurrengo urteetan Hiztegigintza gaiak landuko dituen Batzorde ahaldunduko kide 
izan nahi duela adierazi du. A. Urrutiak esan du Idazkaritzak aurkezturiko txoste-
nean «Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta Adibideak (2. itzulia)» dela batzor-
de horren izenburua, ez, «Euskaltzaindiaren hiztegia (2. itzulia) batzorde ahaldun-
dua». Era berean, hor jaso beharreko hiru euskaltzainen izenak X. Videgain, J-B 
Battittu Coyos eta A. Sagarna direla gaineratu du. Idazkaritzak eginiko okerra onar-
tu eta zuzenduko duela esan du.

A. Sagarnak bere aldetik, «Hiztegi Batuko lantaldearen» osaketa aztertzen ari 
direla eta maiatzeko Osoko bilkurara behin betiko zerrenda ekarriko dutela esan du.

«Zientzia eta Teknika hiztegia biltzeko egitasmoa», «Lexikoaren Behatokia egi-
tasmoa» eta «Euskal Hiztegi Historiko eta Etimologikoa egitasmoa» dauden-daude-
nean utzi dira. Gramatika batzordearen osaketari buruz jaso diren ekarpenak maia-
tzeko Osoko bilkurarako, hots, 2013-2016 aldirako proposamena eztabaidatzen 
denerako utzi dira. «Euskararen Herri Hizkeren Atlasa» dagoen horretan utzi da.

Onomastika batzorde ahaldundua dela eta, J. L. Lizundiak idatzi dituen oharrak 
irakurri ditu; batetik, Batzorde ahaldunduak onomastika arloko kontuen progra-
mazioa Zuzendaritzari aurkeztea eta, honek onartu ondoren, berresteko Osoko 
bilkuran azaltzea proposatu du; bestetik, 4.1. puntuan, Batzorde ahaldunduko idaz-
karia Onomastika zerbitzuburua izatea eskatu du (beste horrenbeste Onomastika 
batzordeari buruz); azkenik, 6. puntuan, lanei buruzko jarraipenari dagokion ata-
lean, alderdi akademikoaren arta Iker sailburuak egitea eta, antolakuntzaren ikus-
pegitik, idazkariordeak koordinatzea proposatu du. Era berean, Batzorde ahaldun-
duko zerrendari beste bi euskaltzain osoen izenak gehitzea proposatu du: P. 
Uribarren eta A. Iñigo.

Lehenbizikoari buruz, batzorde, lantalde, egitasmo eta zerbitzu guztiekin hala 
egiten dela esan du euskaltzainburuak; bigarrena, ordea, Idazkaritzaren hutsa izan 
da. Izan ere, P. Salaberrik halaxe aurkeztu zuen. Idazkaritzak barkamenak eskatu 
dizkio P. Salaberriri; hirugarrenari buruz, koordinazioa idazkariordeak eta P. Rekal-
dek elkarrekin eginen dutela esan da.

Batzorde ahaldunduaren osaketa dela eta, P. Salaberrik ez deritzo ongi batzorde 
ahaldundukoa ez den batek proposamenak, buruarekin kontsultatu gabe, egiteari. 
Inguruabar horretan, P. Uribarrenek zalantzak ditu. Izan ere, beste batzorde batzue-
tan ere badago eta, aurrerantzean, Euskalkien lantaldeko burugoa ere hartuko du. 
Horiek horrela, izatekotan, aholkularia izan daitekeela eta batzordeburuak eska 
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diezaionean bere ekarpena egingo duela adierazi du. A. Iñigok, bere aldetik, iaz, 
Gasteizen, Arabako Foru Aldundian izaniko Osoko bilkuran batzordea uzteko pi-
suzko arrazoiak eman zituela gogora ekarri du, orduko hartan esanikoetan atzera 
egiteko arrazoirik ez du ikusten. J. L. Lizundiak ohar-proposamenak egitea euskal-
tzain baten eskubidea eta obligazioa ere izan daitekeela argitu ondoren, oharrok 
erretiratu egin ditu.

Batzorde ahaldunduko idazkariak ahotsa bai baina botorik ez izatea dela eta, 
elkarrizketa egon da. X. Kintanak pentsatzen du ez dela bidezkoa batzordeko inor 
botorik gabe uztea. I. Sarasolak, bere aldetik, ez ditu ulertzen botodunen eta boto-
gabeen bereizketa horiek. Izan ere, bera egon den batzorde eta lantaldeetan eraba-
kiak luze-zabal eztabaidatu ondoren, adostasunez hartu ohi dira. M. Azkarate I. 
Sarasolarekin bat dator.

P. Salaberrik erabakia interesatuarekin adostua izan dela esan du. X. Kintanaren 
ustez, era horretako salbuespenak arautegian sartu beharko lirateke. Elkarrizketa-
rekin amaitzeko, neurri hori ez dela hain ezohikoa gogoratu du Euskaltzainburuak. 
Ondorioz, gaia batzordeburuak proposatu duen eran geratu da.

E. Osak segitu du sail eta batzorde guztiak nola osaturik gelditu diren azaltzen. 
Ondokoak dira aldaketa izan duten batzordeak: Herri Literatura batzordean Xabier 
Itzainaren izena gehitu da, X. Videgainek proposaturik; Corpus batzordean Eneko 
Barrutiaren eta Juan Jose Zubiriren izenak gehitu behar dira, A. Urrutiak eta A. 
Iñigok proposaturik, hurrenez hurren. Batzorde honetatik A. Iñigoren izena kendu 
behar da, aspaldi bideratu baitzuen eskabidea; Euskalkien lantaldean, burua P. Uri-
barren euskaltzaina izango da, idazkaria, berriz, Paskual Rekalde. Era berean, Juan 
Jose Zubiriren izena gehitu behar da, A. Iñigoren proposamenez. Aholkularien ar-
tean Allande Socarrosen izena gehitu da, J-B Battittu Coyosek proposatuta. Batzor-
de honetatik, A. Iñigoren izena kendu behar da, aspaldi bideratu baitzuen eskabi-
dea; Sustapen batzordean Ibon Usarralderen izena gehitu behar da, S. Alemanek 
proposatuta; Egiturazko batzorde eta egitasmoen kasuan eguneratu dira. R. M. 
Azkue Biblioteka batzordean Marie-Andrée Ouret-en izena gehitu behar da, X. 
Videgainek proposaturik. Nolanahi ere, azken kontu hau ez da ziurra baimena es-
kuratu behar baitu. Horiek horrela, aholkulari izendatzea iradoki du A. Urrutiak.

Laburbilduz, maiatzerako utzi dira Hiztegi Batuko lantaldearen, Gramatika ba-
tzordearen eta Ahoskera lantalde suntsikorraren behin betiko osaketa. Era berean, 
batzordekide izendatu berri diren guztien curriculumak eskuratu ditu Idazkaritzak, 
proposamenak egin dituztenek hala bidalita. Ondorioz, norbaitek curriculumak 
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eskuratu nahi baditu Idazkaritzari eskatzea eta euskarri informatikoan bidaltzea 
erabaki da.

«Barne-erregelen egokitzapenak» atala dela eta, XVIII. Barne Jardunaldietan M. 
Azkaratek, P. Goenagak eta A. Urrutiak eginiko proposamenei J. L. Lizundiaren 
eta A. Urrutiaren iruzkinak eta oharrak jaso dira Idazkaritzan. Horiek horrela, Zu-
zendaritzaren osaera dela eta, M. Azkaratek gehitzeko proposatzen duen puntua 
(13.3) azaldu du (onartuz gero, orain arteko puntuen hurrenkera berridatzi behar 
da). Hona zer dioen: «Bi hilabeteko aurretiaz iragarriko da Osoko bilkuran hauta-
keta noiz izango den. Iragarri eta hurrengo hilabetean jakingo da nor diren hauta-
gaiak eta zein programa duten hurrengo lau urteetarako. Euskaltzainburu izateko 
hautagai bat baino gehiago balego, bakoitzak adierazi beharko du nor diren Zuzen-
daritza osatzeko proposatzen dituen euskaltzainak».

J. L. Lizundiak M. Azkarateren proposamena oinarritzat harturik bi zuzenketa 
egin ditu; batetik, Arautegiak 30. artikuluan dioena eta M. Azkaratek eginiko pro-
posamena uztartzen saiatu da, karguak berritzeko ezarririko epeei dagokienez; bes-
tetik, Zuzendaritza osatzeko bozketa dela eta, karguak banan-banan, ez, taldean, 
bozkatzea jaso dadin eskatu du. A. Urrutiak M. Azkaratek eginiko proposamenak 
goragoko maila duen Arautegiaren 28., 29., 30., 31. eta 32. xedapenekin bateraga-
rria ez dela esan du. Era berean, sistema horren bitartez, hautagai guzti-guztiak 
lurralde jakin batekoak izatea litekeena dela ere esan du. Horiek horrela, halako 
aldaketak adostasun zabalez egin behar direla azpimarratu du. Halaber, gogora eka-
rri du, iaz halako prozesu bati ekiteko eginiko proposamena.

Horiek horrela, hurrengo batean Zuzendaritzak gaia aztertzea eta Osoko Bilku-
rara ekartzea hobetsi da, euskaltzainekin iritzi-truke zabala egin ondoren.

Segidan, Barne-erregeletan 14.7 xedapenean jasorikoa aldatzera datorren pro-
posamena aurkeztu du M. Azkaratek. Hona hemen aldaketa-proposamena: «Zu-
zendaritzari dagokio, dagokion batzordeko euskaltzain osoen proposamenak kon-
tuan harturik, batzordekide izan daitezkeenak, dagokion batzarrean aurkeztea». 
Puntu honetan, A. Urrutiak Arautegiaren 8. xedapena gogora ekarri du, bere iruz-
kinean.

Eztabaida izan da, batetik, komeni ote den batzorde jakin bateko euskaltzain 
osoen eta gainerako batzordekideen arteko bereizketa egitea. M. Azkaratek adiera-
zi du berdin izan daitekeela «batzordekideen» edo «batzordeburuaren» jartzea. Bes-
tetik, «kontuan harturik» aditz esapidearen esanahiak ere zalantza sortu du; horren 
ordez, «entzunik» jar daitekeela onartu du M. Azkaratek. Azkenik, 14.7 xedape-
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nean egin litezkeen aldaketak batzordeei bakarrik ote dagozkien ala lantalde eta 
egitasmoekin ere berdin jokatu behar litzatekeen galdetu du A. Urrutiak. Barne-
erregelen artikulu horretan Batzordeak baino aipatzen ez direnez, horretara muga-
tu duela proposamena erantzun du M. Azkaratek. Baina aipatu da Barne-erregelek 
beharko dutela irakurketa patxadazkoa horrelako kontraesanak saihesteko. Beraz, 
gaia onbideratzeko hurrengo Osoko Bilkuretara proposamen bat ekartzeko erabakia 
hartu da.

14.7 xedapena jorratu ostean, Barne-erregelen egokitzapenei buruzko elkarriz-
keta eten eta hurrengo Osoko bilkuran jarraitzea erabaki da.

4.	 Eskuartekoak

4.1.	Sariak	eta	aitormenak. Europako parlamentari talde batek Euskaltzaindiak 
Europako Herritarra saria jasotzeko proposamena egin duela jakinarazi du euskal-
tzainburuak.

Era berean, jakinarazi da, Ramon Saizarbitoria idazle eta euskaltzain urgazleak 
irabazi duela Espainiako Kritikaren Saria, euskararen arloan, narratibaren atalean, 
Martutene liburuagatik. Euskaltzaindiak, aho batez, R. Saizarbitoriari bere zorionak 
helaraztea erabaki du.

4.2.	 J.	L.	Lizundia	euskaltzain	emeritu.	J. L. Lizundia euskaltzain osoa, 75 urte 
bete dituela eta, Euskaltzaindiaren Arautegiaren laugarren bis artikuluaren eta Bar-
ne erregelen 5.1. xedapenaren arabera, euskaltzain emeritua izatera igaro da, 
2013ko apirilaren 9an. Hortaz, hutsartea iragarri da Arautegiaren 33. artikuluaren 
arabera.

Hutsartea hornitzeko proposamenak hurrengo bi batzarretan aurkeztu ahal izan-
go direla (Arautegiaren 33. artikulua eta Barne-erregelen 64.3. xedapena) eta 
Arautegiaren 34. artikuluak dioena («Euskaltzain osoa izateko proposamena hiru 
euskaltzain osok izenpetu behar du. Proposamenduaz batera, zerrenda bat egin 
behar da, gai bakoitzak dituen merezimenduak xeheki aipatuz») gogora ekarri dira.

4.3.	 Euskaltzaindiak	eta	AEK-k	lankidetza-hitzarmena	izenpetu	dute.	Api-
rilaren 17an, AEK-k eta Euskaltzaindiak bi erakundeen arteko lankidetza-hitzar-
mena sinatu zuten Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan. AEKren izenean Mertxe 
Mujika koordinatzaile nagusiak sinatu zuen, eta Euskaltzaindiarenean Andres 
Urrutia euskaltzainburuak. Eñaut Mitxelena AEK-k kaleratzen duen Aizu! aldiz-
kariaren zuzendaria eta Xabier Kintana Euskaltzaindiko idazkaria ere izan ziren 
ekitaldian.
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Besteren artean, hitzarmen horren ondorioz, Euskaltzaindiak garatzen dihar-
duen Lexikoaren Behatokia izeneko egitasmoa elikatzeko asmoz, argitaraturikoaren 
euskarazko testu multzoa, Aizu! aldizkarian sorturikoa batez ere, Akademiaren es-
kuetan jarriko du AEK-k.

4.4.	 Gaur	banatuko	diren	liburuak.	Ondoko hauek banatuko dira:

–  Antoine d’Abbadie, Abbadiaz, Jean-Louis Davantek idatzia (Euskaltzainak bil-
duma, 19).

–  Gratien Adema ‘Zaldubi’: Gaineratikoen bilduma, Henri Duhauk paratua (Eus-
kaltzainak bilduma, 20).

–  Nafarroako ipar-mendebaldeko hizkeren egitura geolinguistikoa, Amaia Apalauzak 
egina (Mendaur bilduma, X).

–  El paraiso y los gatos, Bernardo Atxagak paratua. Iaz, Madrilen Etxeparek, 
RSBAP eta Euskaltzaindiak antolaturiko Euskarari Gorazarre jardunaldietan 
aurkezturiko ikuskizuna jasotzen duen liburua eta CDa (Madrilgo Círculo de 
Bellas Artes-ekin batera argitaraturikoa).

4.5.	 Eusko	Ikaskuntza	-	Euskadiko	Kutxaren	Humanitate,	Kultura,	Arteak	
eta	Gizarte	Zientzien	saria.	Euskaltzainei sari honetarako hautagaiak aurkezteko 
epea 2013ko apirilaren 30ean amaitzen dela jakinarazi zaie.

5.	 Azken	ordukoak

5.1.	 Hurrengo	Osoko	bilkura	Luis	Villasante	Euskararen	Ikergunean	egin-
go	da. Euskaltzaindiaren hurrengo Osoko bilkura Donostian, Luis Villasante Eus-
kararen Ikergunean egingo da maiatzaren 31n, ohi bezala, goizeko 10:00etatik au-
rrera.

5.2.	 M.	Zalbide	aitona. Jakin berri denez, Mikel Zalbide euskaltzaina aitona 
izan da. Euskaltzainek zorionak bidaltzea erabaki dute.

5.3.	 Nafarroako	gobernuarekiko	hitzarmena.	Euskaltzainburuak azaldu due-
nez, 2013ko apirilaren 10ean, Iruñean, Euskaltzaindiaren eta Nafarroako Gober-
nuaren arteko urteko lankidetza-hitzarmena izenpetu zen. Lankidetza Hitzarmenak 
2013. urteko lan arloak zehazten ditu. Hala, hitzarmenaren arabera, Nafarroako 
Gobernuak aurten 80.000 euro erabiliko ditu Euskaltzaindiak Euskal Corpus Ono-
mastikoan eginen dituen lanetarako, eta Nafarroan Onomastikako eta Toponimia-
ko lanak egiteko. Era berean, Nafarroako Gobernuak bestelako konpromisoak 
hartu ditu: Akademiaren Hiztegi Batua osatuko duela, Nafarroako euskalkietako 
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hitzak sartuz; hizkuntza kalitateko zerbitzua abian jartzen lagunduko duela; eta 
Akademiak eskatutako testuak gaztelaniatik euskarara itzuliko dituela. Euskarabi-
deko langileak arituko dira zeregin horretan.

Sinadura-ekitaldiaren ondoren, Amaia Apaulazaren Nafarroako ipar-mendebale-
ko hizkeren egitura geolinguistikoa (Mendaur bilduma) aurkeztu da Euskarabidean.

5.4.	 J.	L.	Lizundiak	zuzentzen	duen	Euskaltzaindiaren	historia	egitasmoa. J. 
L. Lizundiak galdetu du martxoko XVIII. Barne Jardunaldietan «Egitasmo Institu-
zionalak» aztertzea hurrengorako utzi zenez gero, gaur aztertuko ote diren. A. Urru-
tiak adierazi du Zuzendaritza J. L. Lizundiarekin hitz egiten ari dela, egitasmo ho-
rren zuzendaritza eramateko baldintzak adosteko asmoz. Adostasuna lortu ondoren, 
gaia Osoko bilkurara ekarriko duela esan du. Gauzak horrela, J. L. Lizundiak orain 
arte izan duen zuzendaritza zereginean desistitzen duela adierazi du. Honi buruzko 
argibideak aurrerago azaltzeko asmoa daukala ere gaineratu du.

5.5.	 Emile	Larreren	osasunaz.	A. Urrutiak Iparraldeko euskaltzainei E. Larre-
ren osasunaz galdetu die. X. Videgainek erantzun dio eta, astiro bada ere, onera 
egiten ari dela azaldu du.

Eta besterik ez dela, Osoko bilkura amaitutzat eman da 14:30ean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Davant, Jean-Louis,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oihartzabal, Beñat,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Sarasola Ibon,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi,
Zabaleta, Patxi eta
Zalbide, Mikel.

Osa, Erramun, Zabaleta, Joseba, Muji-
ka, Alfontso eta Gurrutxaga, Antton, 
zegozkien gaietan.

Ezin	etorriak	eta	ahalak: Arejita, Adol-
fok ahala X. Kintanari; Irazu, Jose «Ber-
nardo Atxaga»k, ahala A. Urrutiari; 
Salaburu, Pellok ahala M. Azkarateri.

Batzarra goizeko 10:15ean hasi da Do-
nostiako Luis Villasante Euskararen 
ikergunean, ezkerreko zutabean ageri 
diren euskaltzainak bertan direla.

Hasieran euskaltzainburuak etorririko 
euskaltzain guztiak agurtu ditu, eta on-
doren maiatzeko Osoko batzarrari ha-
siera eman zaio, eguneko gaien ordena 
ezarriz.

1.	 Osoko	 bilkurako	 (2013-04-26)	
bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz

Iritsi diren oharrak erantsita, behin-
behineko bilera-agiria banatu da. On-
doren, M. Azkaratek egin dituen oha-
rrak irakurri ditu. Horiek horrela, 
laugarren orrialdeko «P. Salaburuk 
XVIII. Barne Jardunaldietan aurkeztu 
zuen ...» pasartearen amaiera era hone-

Osoko	bilkura
Donostian, 2013ko maiatzaren 31n
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tara geratzea onartu da: «Era berean, M. Azkaratek eskatu du oharra aldez aurretik 
bidaltzeko Gramatika batzordeko buruari. Hala egiteko ahaleginak egingo direla 
esan da.»

Era berean, 7. orrialdean 14.7 xedapena dela eta, M. Azkaratek adierazi du ko-
meni dela eztabaidaren nondik norakoak zehaztea. Ondorioz, pasartea honela ge-
ratu da: «Eztabaida izan da, batetik, komeni ote den batzorde jakin bateko euskal-
tzain osoen eta gainerako batzordekideen arteko bereizketa egitea. M. Azkaratek 
adierazi du berdin izan daitekeela «batzordekideen» edo «batzordeburuaren» jar-
tzea. Bestetik, «kontuan harturik» aditz esapidearen esanahiak ere zalantza sortu 
du; horren ordez, «entzunik» jar daitekeela onartu du M. Azkaratek. Azkenik, 14.7 
xedapenean egin litezkeen aldaketak batzordeei bakarrik ote dagozkien ala lantalde 
eta egitasmoekin ere berdin jokatu behar litzatekeen galdetu du A. Urrutiak. Bar-
ne-erregelen artikulu horretan batzordeak baino aipatzen ez direnez, horretara mu-
gatu duela proposamena erantzun du M. Azkaratek. Baina aipatu da Barne-errege-
lek beharko dutela irakurketa patxadazkoa horrelako kontraesanak saihesteko. 
Beraz, gaia onbideratzeko hurrengo Osoko Bilkuretara proposamen bat ekartzeko 
erabakia hartu da.»

J. L. Lizundiak bi ohar egin ditu; batetik, 6. orrialdeko «Batzorde ahaldunduaren 
osaketa dela eta...» paragrafoaren azken esaldiaren harira; eta bestetik, 9. orrialde-
ko 5.4 puntuari. Horiek horrela, lehenbiziko iruzkina honela geratu da: «J. L. Li-
zundiak ohar-proposamenak egitea euskaltzain baten eskubidea eta obligazioa ere 
izan daitekeela argitu ondoren, oharrok erretiratu egin ditu». 5.4. puntua, ordea, 
honela idatzirik geratu da: «5.4. J. L. Lizundiak zuzentzen duen Euskaltzaindiaren 
historia egitasmoa. J. L. Lizundiak galdetu du martxoko XVIII. Barne Jardunaldie-
tan «Egitasmo Instituzionalak» aztertzea hurrengorako utzi zenez gero, gaur azter-
tuko ote diren. A. Urrutiak adierazi du Zuzendaritza J. L. Lizundiarekin hitz egiten 
ari dela, egitasmo horren zuzendaritza eramateko baldintzak adosteko asmoz. Ados-
tasuna lortu ondoren, gaia Osoko bilkurara ekarriko duela esan du. Gauzak horre-
la, J. L. Lizundiak orain arte izan duen zuzendaritza zereginean desistitzen duela 
adierazi du. Honi buruzko argibideak aurrerago azaltzeko asmoa daukala ere gaine-
ratu du».

M. L. Oñederrak ere, ahoz, 5. orrialdearen hasierako bi lerroak egokitzeko eska-
tu du. Horiek horrela, honetara geratu da pasartea: «Hari horri tira eginez, M. L. 
Oñederrak azaldu du zergatik Ahoskerarena lantaldea den, eta ez batzordea. A. 
Urrutiak gehitu dio Urkiolako Barne Jardunaldietan halaxe eratzea erabaki zela.»
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Ohar horiek jaso dira eta bilera-agiria ontzat eman da.

Exonomastika batzordeko idazkaria den Alfontso Mujika eta Zientzia eta Tek-
nika hiztegiko Antton Gurrutxaga beranduago etorriko direnez gero, aztergaien 
laugarren puntua jorratu da.

4.	 XVIII.	Barne	Jardunaldietan	aurkezturiko	txostenei,	aurkitegiari	eta	bar-
ne-erregelak	egokitzeko	proposamenei	eginiko	iruzkinak,	oharrak	zein	ekarpe-
nak	aurkeztea,	eztabaidatzea	eta	onartzea,	hala	erabakiko	balitz

Hasteko, M. Azkaratek eta A. Urrutiak Barne-erregeletako 14.7 xedapenari buruz 
eginiko eztabaidari, aurreko Osoko bilkuratik datorrenari segida eman zaio. Puntu 
honi dagokionez, proposatu dena aurretiaz oharrik jaso ez duten Barne-erregeletako 
zenbait artikulurekin kontraesanean dagoela adierazi da, hala nola, 29.10, 47 eta 48 
artikuluekin. Ondorioz, halakoa onartuz gero, orrazketa orokorra egin beharko litza-
tekeela esan da. Oro har, ondo ikusi da Osoko bilkuran batzordeetan, lantaldeetan 
edo egitasmoetan ari diren euskaltzain osoen eta gainerako kideen iritziak entzun 
ondoren, Zuzendaritzak horiek Osoko bilkurara eramatea. Nolanahi ere den, J. La-
karrak adierazi du batzorde, lantalde eta egitasmo guztiak ez direla maila berekoak.

J. L. Lizundiak esan du horrek ukituriko artikuluak hurrengo batean berrikusi 
beharko liratekeela, kontraesanak baztertu edo zehaztapen ezberdinak ekarri eta 
erabakitzeko. A. Urrutiak, bere aldetik, Barne-erregeletan jasorikoa de iure horrela 
izan arren, de factoko prozedura bestelakoa izan dela gaineratu du. B. Oihartzabalek 
batzordeetatik helduriko proposamenak Zuzendaritzak tramitatu eta aurrera ekar-
tzen dituela eta, prozedura hori izkribuz finkatzea eskatu du.

M. Azkaratek 14.7 xedapenari dagokion testua finkatu nahiko luke. Beste ho-
rrenbeste adierazi du P. Goenagak ad kalendas graecas-erako utzi gabe. J. L. Lizun-
diak ere puntu hori aditu batzuekin (B. Oihartzabal, P. Zabaleta...) tratatu nahi 
luke, udazkenean edo, Zuzendaritzaren ponentziarekin adosteko. X. Videgainek 
beharrezkoa dakusa batzorde horretan M. Azkarate, J. L. Lizundia, B. Oihartzabal 
eta P. Zabaleta izatea.

A. Urrutiak adierazi du, Zuzendaritzari zor zaion errespetuagatik, berorri utzi 
behar zaiola horretan gogoeta egiten. P. Uribarrenek uste du koordinazioa Zuzen-
daritzari dagokiola, gramatika, hiztegigintza edo dialektologian zeinek bere kontu-
tik jokatu gabe. Koordinazioa Zuzendaritzak hartu behar duela esan du.

M. Azkaratek galdetu du ea onartzen den 14.7 xedapenean batzordeetan, lan-
taldeetan eta egitasmoetan ari diren euskaltzain osoekin kontsultatzeko borondatea 
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idatziz jartzea. A. Urrutia bat dator irizpide horrekin, baldin eta batzorde, lantalde 
eta egitasmoen kideak ere aintzat hartzen badira.

14.7 artikuluari eginiko oharrak eztabaidatu ondoren, Barne-erregelen 45. arti-
kuluari eginikoak aurkeztu eta eztabaidatu dira. «Batzorde iraunkor bakoitza gu-
txienez bost lagunek osatuko dute eta gehienez, hamabik» izan da eztabaidatu 
dena. Gehienezko hamabiko kopurua dela eta, M. Azkaratek, P. Goenagak eta A. 
Urrutiak egin dizkiote oharrak. P. Goenagak eskatu du aldatzea, hots, XVII. Barne 
Jardunaldiak egin aurretik zegoen eran uztea, gutxieneko kopurua jarriz baina 
gehienezko kopurua zehaztu gabe. A. Urrutiak proposatu du Batzorde iraunkor 
bakoitza gutxienez bost lagunekin eratzea eta gehienez hamabost lagun izatera iris-
tea. Hori proposatzeko, ekonomia izan du hizpide. J. L. Lizundiak gogoratu du 
lehen ere ez zela onartu kopuruak mugatzea.

Iritzi-trukearekin amaitzeko, irizpide ekonomikoak eta akademikoak kontuan 
hartuz, Batzorde iraunkor bakoitza gutxienez bost lagunez eratzea eta gehienez ha-
mabost lagunekin mugatzea hobetsi da.

Barne-erregeletako 45. artikulua eztabaidatu ondoren, Osoko bilkuran etena 
egin da. Izan ere, Herri Literatura batzordeak antolaturiko jardunaldietako txoste-
nak-eta gaurtik aurrera Euskaltzaindiaren webgunean eskainiko direnez gero, egi-
niko lanaren aurkezpena egingo da. Euskaltzainen eta hedabideen aurrean egingo 
den agerraldian, A. Urrutia euskaltzainburuak eta Pello Esnal batzordeburuak par-
te hartuko dute.

Aurkezpenaren ondoren, 12:15 direnean Osoko bilkurari segida eman zaio.

M. Azkaratek eta A. Urrutiak Barne-erregeletako 49. artikuluari eginiko oha-
rrak aurkeztu dira. Euskaltzainburuak galdetu du ea horrek zer-nolako planteamen-
dua behar duen, ez baitago inon arauturik. M. Azkaratek ulertzen du horren pro-
zedura eta antolamendua arautu beharko litzatekeela geroko batean.

I. Sarasolak ez dakusa horren beharrik eta era horretako figura berriak sartzea 
konplikazioa dela iruditzen zaio. B. Oihartzabalek uste du batzorde bakoitzak ba-
duela bere barne ibilbidea egiteko eskubidea, eta hor autonomiaz jokatzeko aska-
tasuna utzi beharko litzatekeela. Horren harira, A. Urrutiak gogorarazi du autono-
mia ez dela anarkia, eta koordinazioa eta ekonomia ere hartu behar direla kontuan, 
besteren artean, kudeatzailearekin hitz eginez.

M. Azkarateren arabera talde-eragile ere izan daiteke, batzorde eragilearena. I. 
Sarasolak uste du hobe litzatekeela izenik ez ipintzea. A. Sagarnak, bere aldetik, 
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oharra egin du, gehiegizko erreglamentismoaren arriskuan ez erortzeko. P. Uriba-
rrenen iritziz ez da halakorik behar.

Iritzi-trukearen amaieran M. Azkaratek hitza hartu du eta adierazi du proposa-
mena erretiratzen duela. Nolanahi ere den, onartu zaio gisa horretako talde anto-
laketa Gramatika batzordean zein bestelakoetan izatea, Barne-erregeletan adieraz-
ten duten bezalaxe..

Horren segidan, 64. artikuluari P. Goenagak, M. Azkaratek, J. L. Lizundiak eta 
A. Urrutiak eginiko oharrak aurkeztu eta eztabaidatu dira.

A. Urrutiak, Kataluniako Institut d’Estudis Catalans-eko Secció Filològica-ren 
antzera, hautagaien profila aurretik zehaztu beharko litzatekeela esan du, bai 
osoentzat, bai eta urgazleentzat ere. Hor gogoeta sakona beharko da, Euskaltzain-
diaren etorkizunari buruz. M. Azkarate bat dator iritzi horrekin, gaiak patxadaz-
ko gogoeta sakona merezi du eta. Bere aldetik, J. Lakarrak hautagaien merezi-
menduak azaldu eta aurkeztu beharko liratekeela esan du. J. L. Lizundiak 
azpimarratu du Euskaltzaindiaren beharrak, komenentziak eta hautagaien mere-
zimenduak azaltzeko aukera ere eskaini beharko litzaiekeela hautagaiak aurkez-
ten dituztenei.

Gai beraren inguruan, euskaltzainburuak esan du gustatuko litzaiokeela J. M. 
Torrealdaik Azkue Bibliotekari buruz prestatu duen bezalako txostena izatea, hor 
Euskaltzaindiaren egoera eta premia nagusiak ager daitezen, Euskaltzaindiaren 
etorkizuna baita jokoan.

P. Zabaleta bat dator J. Lakarra eta J. L. Lizundiarekin, hautagaien merezimen-
duen azalpena eta aurkezpena egiteko aukerarekin, baina ez gehiagorekin. X. Vi-
degainek horretarako askatasuna erabiltzea eskatu du, baina ez unibertsitateko 
merezimendu-eskala hertsiaren arabera jokatuz. Horren ondorioz, merezimenduak 
agertzeko aukera eskaintzea erabaki da, berorrez baliatzea aukeran utzirik, Barne-
erregelek behar duten patxadazko idazketa horretan puntu hau jasoz.

M. Azkaratek, A. Urrutiak eta J. L. Lizundiak Barne-erregelen 67. artikuluari 
eginiko oharrak aurkeztu dituzte. M. Azkaratek Osoko bilkuraren eskubide-egin-
beharrak zehaztu/jaso egin beharko liratekeela esan du, hori zehazteko gogoeta 
irekiz. Euskaltzainburuak gogorarazi du erakunde baten aginte-organo gorena Oso-
ko batzarra dela, erakundearen osotasuna gogoan izanda. J. L. Lizundiak egin duen 
ekarpenean 67.5 xedapena osatzera datorren iruzkina egin du. Iruzkinean, Osoko 
bilkurari legozkiokeen egitekoak proposatzen ditu.
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J. Lakarrak araudietan banaketak nola egiten diren gogorarazi du, eta, organo 
bakoitzak dituen ahalmenez kanpokoak delegatzea dagoela gaineratu du. J. L. Li-
zundiak subiranotasuna Osoko batzarrari dagokion arren, proposamenak aztertzeko 
eta kritikatzeko epeak ematea eskatu du. P. Zabaletaren ustez, Osoko batzarrari 
dagokio erabakitzeko azken hitza, eta hori ez litzateke mugatu behar. Bestalde, 
galdetu du zeintzuk diren munta handiko gaiak. Ondorioz, 67. artikulua orain arte 
egon den eran uztea proposatu du. M. Azkaratek eta J. L. Lizundiak egin dituzten 
ekarpenak kontuan hartzea eskatu dute. Nolanahi ere, Barne- erregelek behar du-
ten patxadazko gogoeta horretan puntu hau ere jorratzea hobetsi da.

Aurrekoaren ondoren, Barne-erregelei eginiko oharrei buruzko eztabaida etetea 
eta hurrengo Osoko bilkuran segida ematea erabaki da.

XVIII. Barne Jardunaldiei segida emanez, Aurkitegiko Hiztegi Batuko lantaldea-
ren osaketa aurkeztu du A. Sagarnak. Ondorioz, Hiztegi Batuko lantaldearen 2013-
2016 aldirako osaketa honela geratu da:

Arduraduna: Urkia, Miriam.
Kideak:
  – Aduriz, Jose Antonio
  – Arrarats, Irene
  – Arregi, Ainhoa
  – Baraiazarra, Luis
  – Dufau, Aines
  – Gurrutxaga, Antton
  – Rekalde, Paskual
  – Sagarna, Andoni
Aholkularia:
  – Davant, Jean-Louis

P. Salaberrik, bere aldetik, XVIII. Barne Jardunaldietan Onomastikaren ere-
muan egin behar dituen koordinazio zereginak betetzeko, P. Rekalde Onomastika 
batzordeko kide izatea komeni dela esan du. Onartu da, beraz, eta haren izena 
gehituko da.

Puntu honekin amaitzeko, I. Sarasolak honelako gaiak tratatzeko era luzeegiagatik 
protesta egin du, Osoko batzarraren gainerako arazoei denbora kentzen dietelako.

Aztergaietan aurreikusiriko laugarren puntua aztertu ondoren, bilera-deiko 2. 
gaia aztertu da Osoko bilkuran.
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2.	 Exonomastika

2.1.	 Astronimia	(V);	kometak,	izar	iheskorrak,	galaxiak	eta	beste.	Onartze-
ko,	hala	erabakiko	balitz.	Ordu bat eta hamarrean sartu da batzar aretoan Alfon-
tso Mujika, Exonomastika batzordeko idazkaria, eta euskaltzainak agurtu ditu. X. 
Kintana batzorde bereko arduradunak hitza eskaini dio. Azaldu duenez, proposa-
menari oharrik ez zaio egin. Nolanahi ere den, martxoaren 22ko Osoko bilkuran 
Astronimiako araugaiaren azken atala aurkeztu zenean, euskaltzain batzuek aipatu 
zuten ezen, galaxien izenei dagokienez, Xren	galaxia moldearen ordez egokiagoa 
izango zela aposizioak erabiltzea X	galaxia, ikusirik kometekin eta beste objektu 
batzuekin hala proposatu dela. Ondorioz, Astronimia. Galaxiak eta nebulosak. Apo-
sizioak ala eraikuntza sintagmatikoak txostena aurkeztu da. Txostenean, Exonomas-
tika batzordeak aurkezturiko autozuzenketa hobetsi da Osoko bilkuran.

2.2.	 Planeten	jatorri-adjektiboak.	Onartu,	hala	erabakiko	balitz. Planeten 
izenetatik sorturiko adjektiboen zerrendaz ez da oharrik aurkeztu. Horiek horrela, 
martxoaren 22an aurkeztutakoa bere horretan onartu da.

2.3.	 Greziar	alfabetoko	letren	izenak	arautzeko	proposamena	onartu,	hala	
erabakiko	balitz.	I. Sarasolak eta X. Videgainek egin dituzte oharrak. Ohar horiek 
kontuan izanda Exonomastika batzordeak letra batzuen izenen grafiak birkontside-
ratu eta ahoskerak egokitu ditu. Era berean, kh-rako jarririko oin-oharra kentzea 
erabaki da. Ondorioz, greziar alfabetoko letren izenen zerrenda ontzat eman da.

3.	Zientzia	eta	teknika	hiztegia

3.1.	 «Izen	berezia	+	(-en)	izena(a)	egiturako	terminoak»	onartu,	hala	era-
bakiko	balitz. Biltzar aretora sartu eta bilduak agurtu ditu Antton Gurrutxagak. 
Aztertzeko gaia dela eta, beste hizkuntzetako adibideak eta jokabideak azaldu ditu 
xeheki. Euskarazko testuen lekukotasunaren arabera, halako proposamenak egin 
ditu, gisa bereko kasuetan jarraibide berbera eredutzat harturik. M. Azkaratek aur-
kezturiko txostena ere horrekin bat datorrela ikusita, proposamena ontzat eman da.

3.2.	 «Matematika:	oinarrizko	hiztegia»	onartu.	Hala	erabakiz	gero.	Era be-
rean, A. Gurrutxagak Matematikaren oinarrizko hiztegiaren proposamenari, aurreko 
hilean aurkeztuari inork ez diola oharrik aurkeztu esan du. Beraz, onarturik geldi-
tu da.

Euskaltzainburuak, M. Azkaraterekin bat etorriz, lexiko-material hauek testu-
gintzan eta irakaskuntzan izan ditzaketen ondorioengatik, lehenbailehen jakinara-
zi eta barreiatzea komeni dela esan du.
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5.	 Eskuartekoak

5.1.	 Euskaltzaindiaren	Iparraldeko	urteko	batzarra.	Maiatzaren 22an egin zen 
Ipar Euskal Herriko euskaltzainen bilkura, Baionako ordezkaritzan. Frantziako Es-
tatuko Elkarte-legeak dioena betetzeko, bilera hau urtero egiten da, eta hor Ipar 
Euskal Herriko euskaltzainek –oso, ohorezko eta urgazleek– parte hartzen dute. 
Horiez gainera, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzako kideak ere izan ziren.

Andres Urrutia euskaltzainburuak hasiera eman zion bilerari. Ondoren, 2012ko 
ekitaldien txostena aurkeztu zuen Xarles Videgain iparraldeko ordezkariak. Bes-
talde, Joseba Zabaleta kudeatzaileak 2012ko kontuen txostena eta 2013ko aurre-
kontua aurkeztu zituen. Azkenik, 2012. urteari zegokion Aditegi txostena ere 
aurkeztu zen.

5.2.	 Euskaltzaindiak	Frantziako	Kultura	eta	Hedabideen	ministroari	bidali-
riko	gutunaren	berri	eman,	2012ko	ekainaren	23an	igorriarena.	Europar Esta-
tuetan mintzatzen diren eskualdeetako hizkuntzen eskubideen alde karta bat sina-
tua dute Europar Batasunaren kide gehientsuenek, Frantziako Estatuaren 
salbuespenarekin. Horrek hainbat hiztunen eskubideak urratzen ditu, Iparraldeko 
euskaldunenak bereziki. Hortaz, eta iparraldeko hautetsi, kultura eta irakaskuntza 
arloetako lagun askoren protestari atxikiz, Euskaltzaindiak gutun bat bidali dio 
Hezkuntza-ministroari, besteren artean, euskararen eta Frantziako beste hizkun-
tzen ofizialtasuna onar dezan.

5.3.	 Eusko	Jaurlaritzari	 jarririko	helegitea	kendu	da.	Aurreko legealdian, 
Eusko Legebiltzarrak Euskaltzaindiarentzat onartu zuen diru-laguntzaren zati bat 
(190.000 euro) Eusko Jaurlaritzak atxiki zuela eta, Akademiak helegite bat jarri 
zuen epaitegian. Harrezkero, Eusko Jaurlaritza berriak arazo hori konpontzeko, 
2013. urtearen barruan, ohiko diru-laguntzatik aparte, Euskaltzaindiarentzat 
190.000 euroko laguntza bideratzeko prozesua hasi duenez gero, Euskaltzaindiaren 
Zuzendaritzak helegitea kentzea erabaki duela jakinarazi da.

5.4.	 Euskadi	Literatura	saria,	itzulpen	arlorako	epaimahairako	Euskaltzain-
diaren	ordezkaria.	Jose Austin Arrieta euskaltzain urgazlea izatea proposatu du 
Zuzendaritzak, 2013ko maiatzaren 16an eginiko bilkuran.

5.5.	 Karmele	Rotaetxe	ohorezko	euskaltzainaren	hilberri	txostena.	K. Ro-
taetxe euskaltzain ohorezkoa, gaixotasun luze baten ondorioz, 2013ko maiatzaren 
2an hil dela jakinarazi da. Haren hileta-elizkizunak Bilboko Done Bikendiko elizan 
egin eta hara Euskaltzaindiko Zuzendaritzako zein gainerako kide ugari joan ziren. 
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Haren hilberri txostena Xabier Altzibar euskaltzain urgazleak prestatzea proposatu 
du Zuzendaritzak, 2013ko maiatzaren 16an eginiko bilkuran. Onartu da Osoko 
bilkuran.

5.6.	 Euskaltzaindiaren	hurrengo	batzarra.	Euskaltzaindiaren ekaineko batza-
rra Eusko Legebiltzarrean egingo da hilaren 28an. Egun berean, Orotariko Euskal 
Hiztegiaren bertsio elektroniko berritua ere aurkeztuko da, Eusko Legebiltzarreko 
Tomas Moro gelan.

6.	 Azken	ordukoak

6.1.	 Ahoskera	Lantaldea	Batzordea	bihurtzeko	proposamena	banatu	da.	M. 
L. Oñederrak proposamen idatzi bat banatu du, horren helburuak, egitekoak, eta 
osakideak proposatuz. Idatzia 4. puntuari dagokio eta aurreko Osoko bilkuran es-
katurikoa da. Nolanahi ere, denbora faltaz ez da ahoz aurkeztu. Horiek horrela, 
txostenari ekarpenak egiteko tartea ireki da, ekainaren 19an amaitzen dena. Hu-
rrengo Osoko bilkuran txostena eta iristen diren oharrak aurkeztu eta eztabaidatu-
ko dira.

Eta besterik ez dela, Osoko bilkura amaitutzat eman da, 14:05 direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Sarasola, Ibon,
Uribarren, Patxi eta
Zalbide, Mikel.

Osa, Erramun eta Zabaleta, Joseba.

Ezin	etorriak	eta	ahalak: Miren Azka-
ratek ahala Patxi Goenagari; José Irazu 
«Bernardo Atxaga»k ahala Andres 
Urrutiari; Pello Salaburuk ahala Patxi 
Goenagari; Joan Mari Torrealdaik aha-
la Andoni Sagarnari; Patxi Zabaletak 
ahala Andres Iñigori.

Osoko bilkura goizeko 10:05ean hasi 
da Gasteizen, Eusko Legebiltzarraren 
egoitzan, ezkerreko zutabean ageri di-
ren euskaltzainak bertan direla.

Hasieran euskaltzainburuak bilduriko 
euskaltzain guztiak agurtu ditu, etorri-
rikoen zerrenda eta ahalak irakurri 
eta, quoruma badela egiaztatu ondo-
ren, ekaineko Osoko batzarrari hasiera 
eman dio, eguneko gai-ordena jarrai-
tuz.

Idazkariordeak eguneko egitarauari bu-
ruzko ohar batzuk egin ditu.

1.	 Osoko	 bilkurako	 (2013-05-31)	
bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz

Ahoskerari buruzko txostena dela eta 
(Azken ordukoetako 6.1. puntua), M. 
L. Oñederrak adierazi du denbora fal-
taz zegokion unean aurkezteko modu-
rik izan ez bazuen ere, euskaltzainen 
artean azken orduan banaturiko idatzia 
laugarren puntuari, hots, «XVIII. Bar-

Osoko	bilkura
Gasteizen, 2013ko ekainaren 28an
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ne Jardunaldiei» dagokiola, eta beraz, han jaso beharko litzatekeela aipamena. Izan 
ere, aparteko kontua dela ematen du.

A. Urrutiak adierazi du kronologikoki halaxe egin zela eta ondo jasota dagoela 
bilera-agiri proposamenean. Nolanahi dela ere, txosten hori laugarren puntuarekin 
lotzeko esaldi bat gehitzea iradoki du. Horiek horrela, honela uztea onartu da: «...
proposatuz. Idatzia 4. puntuari dagokio eta aurreko Osoko bilkuran eskaturikoa da. 
Nolanahi ere, denbora faltaz ez da ahoz aurkeztu. Horiek horrela...».

P. Goenagak adierazi du ez daukala zuzenketa zehatzik egiteko. Alabaina, lau-
garren puntuan azaltzen diren «hobetsi» eta gisakoek zer adierazi nahi duten gal-
detu du. Barne-erregeletako atal batzuetan erabaki zehatzak hartu ote ziren ez 
baitago garbi.

J. L. Lizundiak proposatu du bilera-agiriko 4. puntua erabakitzea hurrengo bate-
rako uztea, berak beste modu batera formulatu nahiko lukeelako eta Idazkaritzari 
laguntza eskaini dio zeregin horretarako. Era berean, batzuetan ohargileek oharrak 
nori egin dizkioten ez dela jartzen aktan azpimarratu du.

A. Urrutiak J. L. Lizundiari erantzun dio, esanez oharrak garaiz eta idatziz egitea 
komeni dela, besteren artean, bilera-agiriaren onarpena arindu ahal izateko. P. 
Goenagari ere erantzun dio, esanez 2015. urtean ere Barne Jardunaldiak egingo 
direla, eta Barne-erregelak orduan ere eguneratu edo aldatu daitezkeela. Ondorioz, 
Barne-erregelen moldaketa egin ahal izateko, Zuzendaritzari denbora ematea eska-
tu du. Hori ez da epemugarik gabe kontuak bere horretan uztea, Zuzendaritzak 
konpromisoa hartu baitu Osoko bilkuran prozesu horri buruz pentsatzeko eta udaz-
kenean abian jartzeko. «Hobetsi» eta gisako idazketak direla eta, A. Urrutiak esan 
du M. Azkaratek proposamen zehatz batzuk egin zituela, eta horietako hainbat 
irizpide gisa onartu zirela Osoko bilkuran. Beste batzuk, ostera, zehaztu gabe zeu-
denez gero, aurrerago hausnartzeko eta zehazteko utzi ziren.

P. Goenagak esaera batzuen esangura argitzea besterik ez duela nahi izan argitu du.

Idazkariordeak bilera-agiriei buruz egon daitezkeen oharrak, iruzkinak edo zu-
zenketak idatziz egitea ona litzatekeela esan du, proposatzen diren aldaketen au-
rrean euskaltzainen iritzia zein den jakiteko, eta horiek kontuan izanik, zuzenketak 
ganoraz eta denboraz egin ahal izateko. Era berean, bilera-agiriko puntuen hurren-
kera gaizki dagoela esan du (4. zenbakiarekin bi puntu azaltzen dira eta. Era berean, 
2. puntuko azpi-atal bat, 3.2. zenbakiarekin ageri da), beraz, behin betiko bilera-
agirian konponduko da.
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Amaitzeko, euskaltzainburuak ea bilera-agiria onartzen den galdetu du. J. L. 
Lizundiak 4. puntuari, hots, «XVIII. Barne Jardunaldiei» buruzko atalari erreserba 
egiten diola eta bilera-agirian espresuki jaso dadin eskatu du. Era berean, gainerako 
puntuei buruzkoa onartzen duela dio. Ondorioz, ohar horiek jasota, bilera-agiria 
ontzat eman da.

2.	 «Zientzia	eta	Teknika	Hiztegia»

2.1.	 «Fisika:	oinarrizko	hiztegia»	onartu,	hala	erabakiko	balitz.	Ez da oharrik 
etorri eta, beraz, onartu egin da. Zerrenda horren erabilera dela eta, aparteko tokian 
barik, I. Sarasolak eskatu du zerrenda onartu hori berehalaxe Hiztegi Batuan txerta-
tzeko. X. Kintanak bestela argitaratzea hobetsiko luke, zientzien zerrenda horiek hiz-
tegi orokorraren osotasuna, hasiera honetan behintzat, desoreka ez dezaten. Hitz ho-
rien estatusa zein den, hots, jada onarturik daudela, argi uzteko eskatu du J. Lakarrak, 
eta A. Arejita berarekin bat etorri da. A. Sagarnak esan du hitz zerrenda onartuei es-
tatusa Euskaltzaindiaren batzarrak ematen diela, eta, erabiltzaileen erraztasunerako, 
bai Hiztegi Batuan eta bai zerrenda berezietan argitaratzea komeniko litzatekeela.

Idazkariordeak erabiltzaile potentzialen (unibertsitateak, argitaletxeak, irakas-
leak eta abar) onerako, zerrendak, Euskaltzaindian onartu ondoren, ahalik laste-
rren aurkeztea eta zabaltzea proposatu du.

I. Sarasolak uste du esplizitatu behar dela hitzen estatusa zein den, bai eta ea 
onarturiko guztiak maila berean dauden ere. A. Urrutiak aspaldi hori idatzirik da-
goela gogorarazi du: bakoitza arau, gomendio edo zer den xehatuz. Hala komeniko 
balitz, hori berrikusi beharko litzatekeela ere esan du. Era berean, Informatika zer-
bitzuburuari zerrendak erabiltzaileei eskuratzeko zenbat denbora beharko den au-
rreikuspena egin dezan eskatuko zaio.

Tx. Peillenek galdetu du nolakoak diren IVAP-HAEE deiturikoaren eta Euskal-
tzaindiaren arteko harremanak. Horri buruz, A. Urrutiak erantzun dio esanez lan-
kidetza-hitzarmena dutela Euskaltzaindiak eta IVAP-HAEE erakundeak. Horren 
barruan, egiteko zegoen jardunaldia ez da oraindik egin, asmoak bai, baina eragoz-
penak ere egon direlako.

3.	 XVIII.	Barne	Jardunaldietan	aurkezturiko	txostenei,	aurkitegiari	eta	bar-
ne-erregelak	egokitzeko	proposamenei	eginiko	iruzkinak,	oharrak	zein	ekarpe-
nak	aurkeztea,	eztabaidatzea	eta	onartzea,	hala	erabakiko	balitz

3.1.	Barne-erregelak.	Atal honetan, A. Urrutiaren zenbait ohar, aurrekoetan 
aurkeztu eta eztabaidatu ez direnak, eta ohar hauetako batzuei J. L. Lizundiak egi-
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niko iruzkinak gelditzen dira. Atal honi ekitean, eztabaida egon da erabili beharre-
ko prozedurari buruz. J. L Lizundiak proposatu du oharrik jaso ez duten A. Urrutia-
ren ekarpenak bere horretan onartzea. Era berean, bere oharren harira, A. 
Urrutiari eskatu dio proposamenak erretiratzea, besteren artean, Barne-erregelen 
eztabaida gehiegi ez luzatzeko. Halaber, euskaltzainburuari esan dio beren arteko 
desadostasunak berek telefonoz edo ados ditzaketela.

A. Urrutiak adierazi du bere ekarpenak aurkeztu eta eztabaidatu nahiko lituz-
keela, gainerako guzti-guztiek egin ahal izan duten moduan. Era berean, Barne-
erregelak direla eta, J. L. Lizundiarekin idatzizko testuak trukatu behar baditu, prest 
dagoela eta idatzitakoaren zuzeneko berria Zuzendaritzari eta Osoko bilkurari 
emango diela gaineratu du, berak ez baitu ezer ezkutuan egin gura.

P. Salaberri pribatuki edo erdi ezkutuan egindako tratu horiek direla eta, egin 
den proposamenarekin ez dator bat, Osoko batzarraren onespenetik iragan gabeak 
liratekeelako. Aurretik, gainera, gutxienez Zuzendaritzatik pasatu beharko lukete, 
iritzia jasotzeko. A. Urrutiak berretsi du P. Salaberrik esandakoa eta azpimarratu 
du horrexegatik egin duela bere proposamena.

Ondoren, Barne-erregeletako 16. artikuluari eginiko zuzenketak aurkeztu dira. 
Oharra A. Urrutiak egin du, eta honek eginikoari J. L. Lizundiak iruzkina egin dio. 
16. artikuluari buruzko eztabaida hurrengorako utzi da.

Segidan, 43. artikuluari eginiko gehitzea aurkeztu du A. Urrutiak. Zuzenketa 
honen bidez, Egiturazko batzordeetan Azkue Bibliotekari «Azkue Biblioteka eta 
Artxiboa» deitzea proposatu du. Onartu da.

Barne-erregeletako 51. xedapenari A. Urrutiak eginiko iruzkina aurkeztu da. Pro-
posatutakoaren harira, eztabaida egon da idatziaren hizkuntza-zuzentasuna dela eta. 
Azkenean, honela geratu da: «Batzordeek beren langintza garatzeko eskubidea dute, 
betiere Euskaltzaindiak onarturiko plan estrategikoaren arabera, eta emaitzen kontua, 
Osoko bilkurari emango diote, honek, hala legokiokeenean, azter eta berrets dezan».

Barne-erregeletako 62. artikuluari A. Urrutiak eginiko ekarpena eta azken honi 
J. L. Lizundiak aurkeztutako zuzenketa hurrengorako utzi dira.

83. artikulua dela eta, 16. artikuluan eginiko zuzenketarekin (Artxiboa gehitzea) 
bat datorrenez gero, onartu da. 85. artikuluari A. Urrutiak eginiko oharra onartu 
da aldaketa txiki batekin. Hona hemen: «...laguntza ematea eta Euskaltzaindiaren 
ondare akademikoaren gizarteratze lana sustatzea dira, Azkue Bibliotekaren...». 87. 
artikuluaren eztabaida hurrengorako utzi da.
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88. artikuluari A. Urrutiak eginiko oharra onartu da, aldaketa txiki batekin: 
«Azkue Bibliotekaren eta Artxiboaren kontabilitatea erakundearen kontabilitate 
orokorraren barruan eramango da». Puntu honi dagokionez, J. L. Lizundiak ados-
tasuna erakusteaz gain, iraganean halaxe ez izateak arazoak sortu zituela gainera-
tu du.

Ondoren, Barne-erregeletako 92. artikuluari A. Urrutiak eginiko iruzkinak eta 
oharrak aztertu dira. Artikulu honi eginiko oharrak hiru izan dira; batetik, 92.2 
xedapenaren akabuan esaldi bat gehitzea onartu da («Batzorde honek aholkuak 
emango ditu, Zuzendaritzaren edo Osoko bilkuraren eskariz, Azkue Bibliotekari eta 
Artxiboari buruzko gaietan»); bestetik, 92.3 idatzian «Bibliotekako eta Artxiboko» 
testua jartzea onartu da; azkenik, 92.6 puntua gehitzea proposatu du A. Urrutiak. 
Testuak ondorengo hau dio: «Artxiboaren ibilbidea atontzeko batzordeño suntsi-
korra, Zuzendaritzak izendatua, Bibliotekako eta Artxiboko batzordeari adierazita». 
92.6 puntua gehitzea ez dela beharrezko iritzi da Osoko bilkuran. Ondorioz, erreti-
ratu egin du A. Urrutiak.

93. artikuluari A. Urrutiak eginiko ekarpena eta azken honi J. L. Lizundiak 
aurkeztutako zuzenketa hurrengorako utzi dira.

94. artikuluan bi ekarpen egin ditu A. Urrutiak; «Azkue Bibliotekako eta Artxi-
boko langileak...» eta paragrafoaren bukaeran «plan estrategikoaren arabera». Biak 
onartu dira Osoko bilkuran.

95. eta 96. artikuluei A. Urrutiak eginiko ekarpenak eta hauei J. L. Lizundiak 
aurkeztutako zuzenketak hurrengorako utzi dira.

97. artikuluaren amaierako esaldia moldatzea proposatu du A. Urrutiak. Hona 
hemen: «Idazkari lanak, Argitalpenen zerbitzuaren arduradunak egingo ditu eta 
bereziki zainduko da Akademiaren argitalpenen hizkuntza-kalitatea». Oharra onar-
tu da Osoko bilkuran.

98. artikulua eguneratzeko zenbait proposamen egin du A. Urrutiak; hirugarren 
paragrafoko «Argitalpen zerbitzuaren arduraduna...» onartu da Osoko bilkuran, bai 
eta 98.3 eta 98.4 xedapenei eginikoak ere. 98.6 xedapena gehitzea onartu da, idaz-
keraren aldetik zuzenketaren bat egin ondoren. Ondorengoa da gehituriko pasar-
tea: «Idazkariordearen agindupean argitalpenaren ikusgarritasuna eta gizarteratzea 
zehaztea eta argitalpenaren jarraipena egitea, euskalgintzaren barruan».

102. artikulua eguneratzea proposatu du A. Urrutiak amaierako esaldian «... 
honetan, argitalpen zerbitzuaren arduradunaren laguntza izango du». Onartu da.
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103. artikulua dela eta, ordea, bigarren paragrafoaren hasiera honela gera dadin 
proposatu du euskaltzainburuak: «Idazkariordeak koordinatuko ditu, lantalde ho-
rren barruan, prentsa eta komunikazio zerbitzuaren arduraduna, argitalpen zerbi-
tzuaren arduraduna eta Informatika...». Azken ohar hau ere onartu da Osoko 
bilkuran.

Amaitzeko, 105. artikuluaren 105.5 xedapenari esaldi bat gehitzea proposatu du 
A. Urrutiak, zera dioena: «Idazkariordeak koordinatu eta lagunduko ditu lan ho-
netan». Azken hau ere onartu egin da.

3.2.	Ahoskera	Lantaldea	Batzorde	bihurtzeko	proposamena.	Barne-erregelak 
eztabaidatu ondoren, aurreko Osoko bilkuran M. L. Oñederrak aurkezturiko pro-
posamena eta azken honi egin zaizkion oharrak aurkeztu dira. Bi ohar egin zaizkio, 
gutunen bidez Euskaltzaindira helaraziak. Bata X. Kintanarena, eta bestea, A. 
Urrutiarena.

Xabier Kintanak berea irakurri du, eta Euskaltzaindiaren batzordeetan orain arte 
ohiko araubidea batzordea euskaltzain osoz zein urgazleez osatzea izan dela gogora-
razi du. Hori dela eta, ez deritzo zuzen, fonologian lehendik ere urgazle adituak 
izanda, horien ordez pertsona berriak osakide izendatzeari, lehenagoko urgazleak 
bazterrean aholkulari gisa utzirik, eta dio hori interesatuak bigarren mailara zoko-
ratzetzat uler daitekeela.

A. Urrutiak ere berea irakurri du eta galdetu du M. L. Oñederraren proposame-
nean aholkulari izateko aurkeztu diren pertsona horiekin aldez aurretik mintzatu 
den. Ez dio egoki iritzi, halaber, urgazle diren aholkulariak, beraiei kontsulta egin 
gabe, kide proposatzen direnekin batera ez jartzea, guztiak Ahoskera batzordekide 
izan daitezen, Euskaltzaindiaren tradizio anitza jasoz.

M. L. Oñederrak biei erantzun die, beste testu bat irakurriz. Horretan batzorde 
hori eratzeko bere gaitasuna zalantzan jartzen dela deitoratu du. Ukatu egin du bere 
proposatuetarik inor beheratu duenik, eta bere jendearekin kontatzeko eskubidea 
duela azpimarratu du. Izenak zerrendan jarri baino lehenago guztien adostasuna 
izan duela gaineratu du. Bestalde, batzordekide zein aholkulari izatean ez dagoela 
inolako mailaketa edo hobespen asmorik azpimarratu du. Halaber, M. L. Oñede-
rrak, bere proposamenari forma arazoak egotzi zaizkionez, galdetu du zer gertatu 
den duela bi urte Ahoskera lantaldeak Zuzendaritzari aurkezturiko txostenarekin.

A. Urrutiak aholkulari izateko adostasuna aholkulariengandik lortu dela aktan 
jarri beharra dagoela esan du, eta horretaz bere erreserba daukala gaineratu du, 
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Euskaltzaindiari inork egotzi ez diezaion berez ez duen erantzukizuna. M. L. Oñe-
derrak gaineratu du, aholkularien adostasuna badela aholkulari izateko. A. Urru-
tiak gaineratu du M. L. Oñederrak bere erantzunean erabili duen esamoldea «nire 
jendea behar dut», oso esanguratsua dela, bertara biltzen baita, ziur asko, Euskal-
tzaindiaren kontzeptu jakina eta hurbileko irizkideak soil-soilean batzen dituena. 
Era berean, azpimarratu du Euskaltzaindia Euskal Herriko guztiena dela, eta iritzi 
eta jatorri desberdinetako euskaltzaleak biltzen dituela. Gaineratu du, bere propo-
samenean M. L. Oñederrak aurkeztutako kide eta aholkulariak batzordekide ikus-
ten dituela, alor horretako aditu esanguratsuak direlako.

X. Kintanak ere erantzun du, eta, M. L. Oñederrak bere erantzunaren testuan 
dioenaren aurka, azpimarratu nahi izan du berak bere idazkian ez duela deus esan 
M. L. Oñederraren gaitasunaren aurka. Kritikatu duen bakarra prozedura izan da, 
batzorde batean osakideak eta aholkulariak ez baitira inoiz jo maila berekotzat.

P. Uribarrenek beharrezkoa deritzo lantalde horren lanari koordinazioa ematea, 
gauzak elkarlanean egin daitezen. P. Goenagak ez du uste M. L. Oñederrak gaizki 
jokatu duenik, hor ezkutuko interesak gordetzen direla iradoki nahi izatea bezala. 
J. Lakarrak ez deritze ongi M. L. Oñederraren proposamenari egindako kritikei, eta 
pertsonekin zuzenik sartzea ez dela egoki esan du.

Eztabaida amaitzeko M. L. Oñederrak eginiko proposamena onartu da Osoko 
bilkuran. Era berean, A. Urrutiak aholkulariek erakutsiriko adostasuna dela eta, 
bilera-agirian espresuki erreserba jaso dadin eskatu du, alegia, M. L. Oñederrak 
bermatzen duela aholkulari izateko proposatutako horiekin aholkulari estatusa izan 
dezaten kontsultak egin dituela eta horien baietza baduela; bestela bada, bere de-
sadostasuna gordetzen du, aktan egiten duen erreserbaren bidez.

3.3.	XVIII.	Barne	Jardunaldietan	Gramatika	batzordeak	aurkezturikoari	egi-
niko	oharrak.	Gramatika Batzordearen 2013-2016 plangintza eta osaketa dela eta, 
A. Urrutiak txosten bat egin du. Euskaltzainen artean testu idatzia banatu ondoren, 
irakurri egin du. Banatutako idatzian batzorde horren egitekoez, eratzeko moduaz 
eta lan prozeduraz gogoeta batzuk egin ditu. Bestalde, bere ustez, euskaldun jen-
deak gramatika arloan dituen eguneroko eta egiazko premiak eta Gramatika batzor-
deak orain arte aztertu duen problematika, aski urrun daude, eta arautze eta didak-
tika hutsuneak dakuski. Hortaz, lan egiteko bi plano daudela uste du, elkarren 
osagarri izan daitezkeenak.

Ondoren, P. Goenagak galdetu du A. Urrutiak eginiko oharra noizkoa den, hots, 
XVIII. Barne Jardunaldietan aurkeztu ziren txostenei ekarpenak egiteko irekiriko 
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aldian aurkeztu den. Hori erantzunez, A. Urrutiak adierazi du Gramatika batzor-
deak prestatuko duen Gramatikaren aurkibidea eskatu zuela plangintza aurkeztu 
zen egunean bertan, Osoko bilkuran, eta ondoren Idazkaritzari igorririko idatzi 
batean. Erantzunik ez duela jaso gaineratu du. Beraz, hori jakin gabe egin zuela 
ezarririko epearen barruan bere ekarpena. Nolanahi ere, eskatutakoa eskuratu bi-
tartean, ekarpena osatzeko eskubidea gordetzen zuela adierazi zuen bere sasoian 
Osoko bilkuran, gordetze hori errepikatu duela gaia aipatu den bakoitzean. Artean, 
eskaturiko informazioa ez da etorri eta Barne Jardunaldietan gai horri buruzko pro-
zesua hasi denean, aurkezten du berea. Hortaz, eskatu du horri buruz eztabaidatzea 
eta aurkeztutakoari buruzko oharrak egiteko aldia irekitzea.

Horiek horrela, aurkeztutako idatziari ekarpenak uztailaren 12rako bidaltzea 
onartu da Osoko bilkuran.

A. Urrutiaren txostenean Euskal Herriko Unibertsitatearen webgunean, egun 
ere, iazko azaroaren datarekin, Comisión de Gramática de la Real Academia de la 
Lengua Vasca nola agertzen den azaldu du, hau da, Euskal Herriko Unibertsitatea-
ren Ikerketa taldea balitz bezalaxe, eta horri bitxia iritzi dio, ez baita ohikoa era-
kunde batek beste baten lanak bereak balira bezala agertzea. Puntu hori argitu 
beharko litzatekeela uste du, orain arte behintzat, erakunde bien arteko harrema-
nak onak izaten segi dezaten.

4.	 Eskuartekoak

4.1.	 J.	L.	Lizundia	euskaltzain	osoa	emeritu	izatera	igarotzearen	ondorioz	
hutsartea	betetzeko	hautagaiak.	J. L. Lizundia euskaltzainak aurtengo apirilean 75 
urte bete ditu eta, Euskaltzaindiaren arauetan ageri denez, emeritu egoerara igaro 
da. Ondorioz, hutsartea 2013ko apirileko Osoko bilkuran iragarri zen.

Arauetan ezarririk dagoenez, hutsartea iragarri eta hurrengo bi Osoko Bilkure-
tan aurkezten ahal dira hautagaiak. Idazkariordeak, Euskaltzaindiaren erregistroan 
bi hautagai aurkeztu direla adierazi du. Ondokoak dira hautagaiak, aurkezturiko 
data kontuan hartua; batetik, Itziar Laka euskaltzain urgazlea (2013-05-31n aur-
keztua), P. Salaburuk, M. Azkaratek, B. Oihartzabalek eta P. Goenagak sinatua; 
eta bestetik, Jabier Kaltzakorta euskaltzain urgazlea (2013-06-21ean aurkeztua), A. 
Arejitak, X. Kintanak, P. Uribarrenek eta A. Urrutiak sinatua.

Hautagaien curriculumak banatu ditu aldez aurretik Idazkaritzak. Nolanahi ere, 
norbaitek berriz eskuratu nahi balitu Idazkaritzari eskatzea iradoki du idazkarior-
deak. Horiek horrela, bozketa hurrengo Osoko bilkuran, uztailaren 19koan egingo 
dela jakitera eman da.
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4.2.	 Euskaltzaindiari	2013ko	Europar	Hiritarraren	saria	eman	dio	Europako	
Parlamentuak. Euskaltzainburuak adierazi duenez, Europar Parlamentuak Euskal-
tzaindiari, euskararen eta euskal kulturaren alde egiten diharduen lanagatik, Euro-
par Hiritarraren saria ematea erabaki du. Sariarekin batera datozen domina eta 
diploma urriaren 16an eta 17an jasoko ditu Euskaltzaindiak Europar Parlamentuan.

4.3.	 Atlasaren	4.	liburukiak	Juan de Iciar	saria	jaso	du.	Euskaltzaindiak argi-
taratu duen Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren IV. liburukiak saria jaso du pasa 
den ekainaren 11n, «Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi» deiturikoa-
ren eskutik.

4.4.	 .eus	domeinua.	Urtebete oso bat ebaluazio fasean eman ondoren, ICANN 
erakundeak Euskararen eta Euskal Kulturaren Komunitatearen .eus domeinua 
onartu du.  Hala adierazi zen joan den ekainaren 15ean, Euskaltzaindiaren egoitzan 
egindako prentsaurrekoan. Euskaltzaindia .eus fundazioko kide izan da sorreratik. 
A. Sagarna euskaltzaina izan da Euskaltzaindiaren ordezkaria eta elkarteko presi-
dentea, aldi batean. Azken bi urteotan, J. M. Torrealdai da Euskaltzaindiaren or-
dezkaria eta elkarteko presidentea. Horiek horrela, biei egin duten lanagatik eske-
rrak ematea erabaki da Osoko bilkuran.

4.5.	 B.	Etxepareren	Linguae Vasconum Primitiae	liburuaren	argitalpen	be-
rria.	A. Urrutiak aurkeztu du auzia. Duela zenbait hilabete, Nevadako Unibertsi-
tateak Euskaltzaindiari baimena eskatu zion Bernard Etxepareren Linguae Vasco-
num Primitiae liburuaren ingeles itzulpena argitaratzeko. Euskaltzaindiak, kontratu 
baten bidez, baimen hori eman zion dohainik, tirada mugatu eta zehatz bat agertze-
ko, betiere Euskaltzaindiak itzulpen horretan eta obra oso horren aurretiko edizioe-
tan dauzkan jabetasun eskubideak liburuan argi eta garbi agertu beharko zirela argi 
utzirik.

Liburua, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin argitaratu da, bai eta pren-
tsan horren aurkezpena egin ere. Baina obra ikusita, sinaturiko kontratuan ezarri-
riko baldintza batzuk ez direla bete ageri da, Euskaltzaindiaren eskariz Jon Artatxo 
legelariak egindako txostenean zehazki adierazten den bezala. Txostena Joseba 
Zabaleta kudeatzaileak irakurri du. Zuzendaritzak, horren argitan, Nevadako Uni-
bertsitateari kontu eta argitasunak eskatuko dizkio, eta Bizkaiko Aldundiaren Kul-
tura arduradunei gertaturikoaren informazioa emango.

Era berean, Osoko bilkurara hurreratzerik izan ez duten euskaltzainei Jon Arta-
txo abokatuak prestaturiko irizpena bidaltzea erabaki da, bai eta Osoko bilkuraren 
karpetan jasotzea ere.
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4.6.	 Espainiako	sari	nazionalak.	Urtero bezala, Espainiako Kultura Ministerio-
tik eskabide bat igorri diote Euskaltzaindiari, Espainiako Literatura Sari Naziona-
letarako epaimahaikide batzuk izendatzeko. Eskari hori Euskaltzaindiaren Zuzen-
daritzan aztertu ondoren, proposatu direnen zerrenda irakurri du euskaltzainburuak. 
Hona hemen:

Premio Nacional de la Letras Españolas
Aurelia Arkotxa

Xabier Kintana

Premio Nacional de Literatura (Poesia)
Amaia Jauregizar

Sebastian Gartzia

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
Mari Jose Olaziregi

Xabier Kaltzakorta

Premio Nacional de Literatura (Narrativa)
Patri Urkizu

Miren Billelabeitia

Premio Nacional de Literatura (Ensayo)
Juan Luis Goikoetxea

Sagrario Aleman

Premio Nacional de Literatura (Literatura Dramática)
Karlos del Olmo

Arantza Fernandez

Premio Nacional a la Mejor Traducción
Kaxildo Alkorta

Lourdes Auzmendi

Premio Nacional de Periodismo Cultural
Goizalde Landabaso

Felipe Juaristi

4.7.	 J.-B.	Battittu	Coyosen	emaztearen	heriotza. Euskaltzainburuak B. Coyos 
Zuberoako euskaltzainaren emaztearen heriotzaren berri eman du. Elizkizunak 
ekainaren 12an, Mugerren egin zirela gaineratu du eta bertan, A. Urrutia euskal-
tzainburuarekin batera, S. Aleman, J. L. Davant, J. Haritschelhar, P. Charritton, 
A. Iñigo, X. Kintana, B. Oihartzabal, Tx. Peillen, P. Uribarren, X. Videgain, M. 
Zalbide, Xipri Arbelbide, J. Zabaleta eta E. Osa izan ziren, besteak beste. Euskal-
tzainburuak Osoko batzarraren izenean bere doluminak adierazi dizkio. Bere alde-
tik, J.-B. Coyosek eskerrak eman ditu.
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4.8.	 Emile	Larreren	istripuaz.	X. Videgainek berrikitan azaldu duenez, E. Larre 
euskaltzain emeritua erori eta kolpatua izan da. Aulki batean egoten da, nekatua 
eta mugitzeko eragozpenarekin. Medikuek, edonola ere, lasaitasuna gomendatu 
diote. Iparraldeko euskaltzain oso batzuek bisita egin diote aurreko egunetan eta 
informazio hori jaso dute.

5.	 Azken	ordukoak

5.1.	 Hurrengo	bilera.	Euskaltzaindiaren uztailaren 19ko Osoko bilkura Aka-
demiaren egoitzan egingo da, Bilbon, goizeko 10:00etan.

Eta besterik ez dela, Osoko bilkura amaitutzat eman da, 14:45 direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Charritton, Piarres,
Davant, Jean-Louis,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi eta
Zabaleta, Patxi.

Zabaleta, Joseba, kudeatzailea eta Osa, 
Erramun, idazkariordea.

Ezin	etorriak	eta	ahalak: Jose Irazu «B. 
Atxaga»k ahala Andres Urrutiari; 

Beñat Oiartzabalek ahala Xarles Vide-
gaini; Pello Salaburuk ahala Miren Az-
karateri; Ibon Sarasolak ahala Miren 
Azkarateri; Mikel Zalbidek ahala An-
dres Urrutiari.

Batzarra goizeko 10:10ean hasi da Eus-
kaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezke-
rreko zutabean ageri diren euskaltzai-
nak bertan direla.

Hasieran, euskaltzainburuak euskal-
tzain guztiak agurtu eta etorririkoen 
zerrenda eta ahalak irakurri ditu. On-
doren, quoruma badela egiaztatuta, 
uztaileko Osoko batzarrari hasiera 
eman zaio, eguneko gaien ordenaren 
arabera.

1.	 Aurreko	 Osoko	 batzarraren	
(2013-06-28)	batzar-agiria	onartzea,	
hala	erabakiko	balitz

P. Charrittonek esan du J-B. Coyosen 
emaztearen hiletan bera eta emaztea 
ere izan zirela, eta aktan hori eranstea 
nahiko lukeela. Ontzat eman da.

Osoko	bilkura
Bilbon, 2013ko uztailaren 19an
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M. L. Oñederrak ekainaren 28ko Osoko Batzarrean irakurri zuen testua bilera-
agiriari osorik eranstea eskatu du, ez baitago konforme paperean jaso denarekin. 
Horrela erabakitzen bada, A. Urrutiak eta X. Kintanak idatzirikoak ere eranstea 
eskatu dute.

A. Urrutiak onartzen du eranskin hori gehitzea, baina horrek orain arteko ohi-
tura hausten duela azpimarratu du, ohiko sistema aldatzen delako.

J. L. Lizundiak esan du Euskera agerkarian Barne jardunaldien txostenak eta 
argitaratu izan direla eta horixe dela biderik egokiena testu hauek argitaratzeko.

P. Goenagak aktak egiteko bi modu direla esan du a) akta zehatz amaigabeak, 
eta b) akta laburtua, horretan, lehenik puntua aipatuz, eta ondoren proposamena 
eta erabakia emanez.

A. Arejitak esan du beste erakundeetan ere aktak holakoak izaten direla, hots, 
labur eta objektiboak.

J. L. Lizundiak batzar-agiriko 3.1. puntua dela eta, desadostasuna agertu du. 
Halaber, testu bat irakurri du ondokoa dioena: «Azalpen bi egin beharra dut: Lehe-
nik, ekaineko aktari buruzkoa da, zeren eta Idazkaritzatik bidalitako formatutik 
ezin baita aldaketa proposamenik idatzi edota erantsi. Orrialde osoko testu “alter-
natibo” bat idatzi beharko nuke eta, ez dut, horrexetarako, astirik. 18 desadostasun 
ditut: batzuk nik esandakoak jaso gabe, aldaketak, zehaztapenak, erratu argitzeak 
edo gehitzeak dira, eta ezinezkoa da idazkariaren testu hain “oparoari”, segizio zeha-
tza egitea, word eran ere, posible izan banu, oso zaila izango zen. Beraz, edota, ba-
tzar-agiriaren 3.1 puntuaren testua, mahai gainean geroratzen da, hurrengo bilku-
ran onartzeko moduan, edo, bestela, batzar-agiria nire kontrako botoarekin 
geldituko da. Gainera, beste modu batez esanda, neurekiko aipamen zuzenak, ak-
tak, oker bildu dituelako».

A. Urrutiak galdetu dio M. L. Oñederrari ekainean irakurririko testua eranskin 
gisa argitaratzea nahi duen. M. L. Oñederrak hala egin dadin nahi duela adierazi 
du. A. Urrutiak eta X. Kintanak ere euren testuak aktaren eranskin gisa argitara-
tzea eskatu dute. Ondorioz, M. L. Oñederrak irakurririkoa, bai eta A. Urrutiak eta 
X. Kintanak eginiko testuak, J. L. Lizundiak proposatutakoaren arabera, Euskera 
agerkarian argitaratuko dira, Barne jardunaldietako txostenak argitaratzen dire-
nean. Horrela argi geratuko da bakoitzak adierazi duena.

Ondoren, batzar-agiriaren testua euskaltzainek onartzen duten galdetuta, bilera-
agiria ontzat eman da, J. L. Lizundiaren kontrako botoarekin.
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2.	 J.	L.	Lizundia	euskaltzain	emeritu	izatearen	ondoriozko	domina-hutsar-
tea:	hautagaiak	bozkatzea

J. L. Lizundia, adinagatik, emeritu izatera iragan berri dela jakinarazi da. Hutsartea 
betetzeko bi hautagai aurkeztu dira; batetik, Itziar Laka; bestetik, Jabier Kaltzakorta.

Botazioa egin aurretik, bozketarako behar-beharrezkoa den quorumari buruz, 
hots, Arautegiaren eta Barne-erregelen 65. eta 68. xedapenen ondorioei buruz iri-
tziak agertu dira. J. L. Lizundiaren iritziz, 14 boto behar dira Arautegiak eta Barne-
erregelek finkaturiko gehiengo osoa eskuratzeko, beste euskaltzain batzuk ere bat 
datoz iritzi horrekin. Beste batzuen iritziz, ordea, 13 boto behar dira. Xedapenek 
diotena interpretatzeko orduan adostasunik egon ez denez gero, kontuan hartuko 
den irizpidea botoetara eraman da.

Emaitza honakoa izan da: gehiengo osoa eskuratzeko 14 boto izatearen alde 9 
boto, 13 boto izatearen alde 13 eta 2 boto zuri. Kontuan izanik, zuzenean edo or-
deztuak dauden euskaltzainak 25 eta bilduriko botoak 24 direla, botoak berriz zen-
batu dira, emaitza berbera izanik. Azkenean, botoak jasotzeko erabiliriko kutxaren 
azpialdean beste boto bat agertu da. Ondorioz, emaitzaren inguruan zalantzarik 
egon ez dadin, bozketa errepikatzea eskatu da.

Bigarren bozketa horren emaitza ondorengo hau izan da: jasoriko boto kopurua 
25; gehiengo osoa eskuratzeko 14 boto izatearen alde 7 boto; 13 boto izatearen alde 
14 eta 4 boto zuri.

Hutsartea betetzeko egin beharreko botazioan beharrezkoa den gehiengo osoa 
zein den argitu ondoren, aurkezturiko bi hautagaietako bat izendatzeko bozketa 
egin da. Hona hemen emaitza: Jabier Kaltzakortak 16 boto; Itziar Lakak 9. Ondo-
rioz, Arautegiak eta Barne-erregelek finkaturiko gehiengo osoa eskuratu duen Ja-
bier Kaltzakorta euskaltzain oso izendatu du Osoko bilkurak.

Izendapena egin ondoren, 12:00etan etena egitea eta ordu laurdeneko atsede-
naldia hartzea erabaki da Osoko bilkuran.

12:15 direnean segida eman zaio Osoko bilkurari.

3.	 XVIII.	Barne	jardunaldietan	aurkezturiko	txostenei,	aurkitegiari	eta	bar-
ne-erregelak	egokitzeko	proposamenei	eginiko	iruzkinak,	oharrak	zein	ekarpe-
nak	aurkeztea,	eztabaidatzea	eta	onartzea,	hala	erabakiko	balitz.

Aurreko Osoko bilkuran, Barne-erregelak deituriko atalean, A. Urrutiak eginiko 
zenbait ekarpen eta hauei J. L. Lizundia euskaltzainak eginiko iruzkinak eztabaida-
tu gabe geratu zirenez gero, proposamen-egileek gaur aurkeztu dituzte.
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Barne-erregeletako 16. artikuluari (Koordinazio bilerak) eginiko ekarpenak. A. 
Urrutiak 16. artikuluko lehenengo paragrafoaren bigarren lerroan «ahal delarik, 
aldiro...» gehitzea proposatu du. J. L. Lizundiak, bere aldetik, paragrafo berean «...
arabera, gutxienez, hilean bi aldiz, ...» eta paragrafoaren bukaeran «bilduko dira» 
gehitzea proposatu du. Azkenean, 16. artikuluko lehen paragrafoa osorik ezabatzea 
erabaki da Osoko bilkuran.

Horren ondoren, 62. artikuluari eginiko ekarpenak aurkeztu eta eztabaidatu 
dira. A. Urrutiak eginiko proposamenak azkeneko Barne jardunaldietan zerrenda-
turiko zerbitzu guztiak gehitzen ditu, bai eta Barne-erregeletako eztabaidan zerbitzu 
batek izaniko izen osaketa ere (Azkue Biblioteka eta Artxiboa). J. L. Lizundiak, 
zerbitzuen atalean «ordezkaritzak» gehitzea proposatu du. Halaber, paragrafo ho-
nen amaieran «Lehenbiziko lau zerbitzuak erakundearen egoitzan kokatuko dira. 
Jagonet Donostiako ordezkaritzan eta, Hizkuntza kalitateari buruzko zerbitzua...». 
J. L. Lizundiak zerbitzuak kokatzeko eginiko proposamenaren harira, A. Urrutiak 
dio halako kontuak ez direla gehiegi zehaztu behar, kokapen geografikoak gehiegi 
muga ez gaitzan. P. Salaberri ere bat dator A. Urrutiaren iritziarekin. A. Sagarnak 
dio gaur egun kokapen fisikoa ez dela beharrezkoa. J. Lakarrak eskatu du zerbitzuei 
atxikiriko langileez ez ahanztea. Azkenean, A. Urrutiak 62. artikuluari eginiko egu-
neraketa onartu da. Halaber, A. Urrutiak idatziriko testuari J. L. Lizundiak propo-
saturikoa («ordezkaritzak») gehitzea ere onartu da. Zerbitzuen kokaguneari buruz 
eginiko proposamena, berriz, erretiratu egin du J. L. Lizundiak.

Orain arte indarrean egon den 87. artikuluari testu bat gehitzea proposatu du A. 
Urrutiak, «... eskuratzeko, betiere, erakundearen ahal eta baliabide ekonomikoen 
arabera» hain zuzen. J. L. Lizundiak, ostera, zera gehitzea proposatu du: «eskura-
tzeko, betiere, salbu onartutako Aurrekontuetan murrizketak egin beharra suerta-
tzen bada Diruzaintza, beronek, Zuzendaritzari eta osoko bilkurari kontu emanda».

J. L. Lizundiaren oharrari erantzun dio A. Urrutiak, eta, bere ustez, Biblioteka-
rekin ez da zertan salbuespenik egin behar. A. Arejitak ere uste du dagoen moduan 
aski garbi adierazirik dagoela. Horiek horrela, J. L. Lizundiak bere ekarpena erreti-
ratu du. Ondorioz, A. Urrutiak proposatutakoa onartu da.

92. artikulua dela eta, A. Urrutiak hiru iruzkin egin ditu; batetik, 92.2; bestetik, 
92.3.an lehenago onarturiko Bibliotekari «eta Artxiboa» gehitzea; azkenik, 92.6 
«Artxiboaren ibilbidea atontzeko batzordeño suntsikorra». J. L. Lizundiak azken 
honi egin dio oharra. Azkenean, batzordeño suntsikorrarena jasotzea beharrezkoa 
ez dela iritzita, azken bi ekarpenak erretiratu egin dituzte egileek.
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93. artikulua dela eta, A. Urrutiak eta J. L. Lizundiak eginiko iruzkinak eta 
oharrak aztertu dira. J. L. Lizundiak 93.1 xedapenari eginiko gehitzea onartu da 
(«batzordearen proposamenez eta Osoko bilkurari kontu emanez»). Halaber, 
93.2an J. L. Lizundiak eginiko gehitzea ere onartu da («eta batzordea entzun ondo-
ren»). Ondorioz, 93.1 eta 93.2 atalei egin dizkion oharrak erretiratu egin ditu A. 
Urrutiak. 93.3 xedapenari eginiko gehitzea onartu da, moldaketa txiki bat egin 
ondoren. Hona hemen: «Zuzendaria eta langile finkoak Euskaltzaindiaren langileak 
dira, ondorio guztietarako». J. L. Lizundiak 93.3ri eginiko gehitzea erretiratu du.

95. artikulua dela eta, A. Urrutiak eginiko ekarpena onartu da. Ondorioz, J. L. 
Lizundiak orain arte indarrean egon den xedapena bere horretan eginiko iruzkina 
erretiratu egin du.

Amaitzeko 96. artikuluari eginiko gehitzea aurkeztu du J. L. Lizundiak. Ekarpe-
nak «Euskaltzainburua da agerkariaren zuzendaria» jasotzea proposatzen du, «Bu-
rua beti izango da euskaltzainburua» beharrean. Onartu da.

Barne-erregeletako artikuluei eginiko oharrak eta ekarpenak eztabaidatu ondo-
ren, XVIII. Barne jardunaldietan Gramatika batzordeak aurkezturiko plangintzari 
aurkezturiko ondoko hiru txosten hauek jaso eta euskaltzainen artean banatu dira:

a)  Miren Azkarate euskaltzainaren gutuna, «A. Urrutia euskaltzainak Grama-
tika batzordeari buruz eginiko oharrak direla eta»(3.2.2.1.).

b)  Andres Urrutia Euskaltzainak egindako idazkia «Gramatika batzordeari bu-
ruzko oharrak» deritzona (3.2.2.).

c)  Pello Salaburu, Miren Azkarate, Patxi Goenaga eta Beñat Oihartzabal eus-
kaltzainek egindako idazkia, «Gramatika batzordeaz Andres Urrutia euskal-
tzainak egin duen proposamenari oharrak» goiburuduna (3.2.2.2.)

Astirik ezaz, Gramatika batzordearen inguruko kontu eta egitekoak zehazteko 
eztabaida iraileko Osoko bilkurarako uztea erabaki da.

4.	 Eskuartekoak

4.1.	 Arabako	ordezkaritza	 lekuz	aldatu	da.	 Joseba Zabaleta kudeatzaileak 
azaldu du, Euskaltzaindiak Gasteizen orain arte Círculo Vitoriano-ren eraikinean 
zeuzkan bulegoak, Foru Aldundiaren erabakiz, handik kendu eta Elizbarrutiaren 
Seminario Zaharraren eraikinera aldatu beharko dituela. Horretarako uztailaren 
31ra arteko epea eman du Diputazioak. J. L. Lizundiak protesta egin du, honezkero 
Diputazioak gauza bera bigarren aldiz egin duelako.
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4.2.	 Hurrengo	Batzarrak

–  Irailean:	Euskaltzaindiaren hurrengo Osoko batzarra Iruñeko udaletxean egi-
nen da, goizeko 10:00etan.

–  Urrian:	ez da Osoko Batzarrik izanen.

–  Azaroan:	Azaroren 29an Euskaltzaindiak Osoko batzarra Zarautzen bildu eta 
bertan omenaldia egingo zaio Basarri bertsolari eta euskaltzain ohorezkoari, 
haren jaiotzaren ehungarren urteurrena ospatzeko. Era berean, bezperan, hi-
laren 28an, Euskaltzaindiaren Herri Literatura batzordeak hiri berean ageriko 
ekitaldia egingo du haren omenez.

5.	 Azken	ordukoak

5.1.	 Frantses	ministroaren	 erantzuna: X. Videgainek 2013ko maiatzaren 
20an, Euskaltzaindiak euskara Ipar Euskal Herrian sustatzeko asmoz, Madame 
Aurélie Filippetti Kultura eta Komunikazio ministroari bidaliriko proposamenei 
erantzunez, Laurence Engel Kabinete zuzendariak uztailaren batean igorri duen 
gutunaren berri eman du. Gutunean Euskararen Akademiak eginiko proposame-
nak aztertu dituztela adierazten da.

5.2.	 P.	Charritton-ek adierazi du Ohorezko euskaltzainak izendatzeko orduan, 
Jon Landaburu hizkuntzalaria kontuan hartua izan dadin. Hego Amerikan hizkun-
tza indigenen eremuan egin duen lan eskerga azpimarratu du. Halaber, gaineratu 
du 2012. urtean Linguapax saria eman ziotela.

5.3.	 Jabier	Kaltzakorta	euskaltzain	hautatu	berriaren	etorrera. Bileraren bu-
kaeran, J. Kaltzakorta jauna batzar aretora etorri da. Euskaltzainburuak bere izen-
dapenaren berriaz batera, euskaltzain guztien izenean zorionak eta ongi etorria 
eman dizkio, gainerako euskaltzainek ere berretsiak. Euskaltzain hautatu berriak 
euskaltzainak agurtu eta guztiei eskerrak eman dizkie, bai eta izendapen horri da-
txezkion betebeharrak ahalik eta zintzoen betetzen ahaleginduko dela adierazi ere.

Eta besterik ez dela, Osoko bilkura amaitutzat eman da, 13:45 direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Charritton, Piarres,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Lizundia, Jose Luis
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Salaburu, Pello,
Toledo, Ana,
Zabaleta, Patxi eta
Zalbide, Mikel.

Mujika, Alfontso, Osa, Erramun eta 
Zabaleta, Joseba, zegozkien gaietan.

Ezin	etorriak	eta	ahalak: Jose Irazu «B. 
Atxaga»k ahala Andres Urrutiari; Ja-
bier Kaltzakortak ahala Adolfo Arejita-

ri; Joseba Lakarrak ahala Miren Lourdes 
Oñederrari; Beñat Oiartzabalek ahala 
Xarles Videgaini; Ibon Sarasolak ahala 
Pello Salabururi; Joan Mari Torrealdaik 
ahala Andoni Sagarnari; Patxi Uriba-
rrenek ahala Andres Urrutiari.

Batzarra goizeko 10:10ean hasi da 
Iruñeko Udaletxean, ezkerreko zuta-
bean ageri diren euskaltzainak bertan 
direla.

Hasieran, euskaltzainburuak euskal-
tzain guztiak agurtu eta etorririkoen 
zerrenda eta ahalak irakurri ditu. On-
doren, quoruma badela egiaztatu eta 
gero, iraileko Osoko batzarrari hasiera 
eman zaio.

Hasteko, euskaltzainburuak Jean Ha-
ritschelhar euskaltzainburu ohiaren 
eta euskaltzain osoaren heriotzaren 
berri eman eta haren senideei Akade-
miaren doluminak bidaltzea proposatu 
du. Osoko batzarrak proposamena 
onartu du.

Osoko	bilkura
Iruñean, 2013ko irailaren 27an
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Era berean, Jabier Kaltzakorta jaunaren gutuna jaso dela jakinarazi du euskal-
tzainburuak. Idatzian, euskaltzain-izendapena onartzen duela eta euskaltzain oso 
izateari dagozkion eginkizunak zintzo eta leialki beteko dituela adierazten du.

Ondoren, bilera-deian ageri diren puntuak eta gaiak jorratu dira.

1.	 Aurreko	Osoko	batzarraren	(2013-07-19)	akta	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz

J. L. Lizundiak behin-behineko bilera-agiriko 2. orrialdeko «... Barne-erregelen 
65. eta 68. xedapenen... finkaturiko gehiengo osoa eskuratzeko» zatia honela jaso-
tzea eskatu du: «... Barne-erregelen 65. eta 68. xedapenen ondorioei buruz J. L. 
Lizundiak dio 14 boto behar direla Arautegiak eta Barne-erregelen finkaturiko 
gehiengo osoa eskuratzeko. Iritzi berekoak dira beste euskaltzain batzuek ere. Bes-
te batzuen iritziz, ordea,...». Halaber, 3. orrialdeko «Horren ondoren...» paragrafoa-
ren amaieran berak idatziriko ekarpenean jasotako galdera ikurrak ezabatzea eska-
tu du. Paragrafo honekin zein hurrengoarekin paragrafo bakarra egin dadin eskatu 
du. Amaitzeko, 4. orrialdean, «95. artikulua dela eta,...» hitz bat falta dela esan du, 
ondoko hau: «... bere horretan uzteko eginiko iruzkina...».

Era berean, 5. orrialdean, azaroaren 28an dioen tokian, 29a eta, azaroaren 27an 
dioen tokian, ordea, 28a azaldu behar direla esan da.

Eginiko zuzenketa guzti-guztiak onartu dira Osoko bilkuran.

2.	 Antroponimiaren	(eta	mitonimiaren)	aurkezpen	orokorra

X. Kintanak gaiaren premia azpimarratu eta aurkezpen laburra egin du, irudiz 
erabilera oso mugatua duten hitz berezi horiek irakaskuntzan, testugintzan eta 
entziklopedia eta dibulgazio-lanetan adibidez, kultura-hizkuntza guztietan ezin-
bestekoak direla gogoratuz. Ondoren, Exonomastika batzordeburuak hitza Al-
fontso Mujika batzordeko idazkariari eman dio, beronek proposamenaren xehe-
tasunak eskain ditzan. Euskaltzainen artean banatu den 11 orrialdeko testuari 
jarraikiz, A. Mujikak oraingo zerrenda honen helburuak, lan egiteko metodolo-
gia eta hautapena egiteko irizpideak azaldu ditu, bai eta aurrera begira kontuan 
hartuko diren historialdi eta eremu geografikoak ere, horietatik, pausoz pauso, 
izenik garrantzizkoenak aztertu eta proposatzeko. Hasteko, honako hauek azpi-
marratu ditu:

–  Antzinateko ekialdea (I) (Brontze Aroa eta Goiz Burdin Aroa): Mesopotamia 
(21 izen).
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–  Mesopotamiako mitologia: Antzinateko pertsona-izenak (II): Mediako Inpe-
rioa (K.a. 728-549) eta akemenestarren Inperioa (K.a. 550-330); Antzinateko 
pertsona-izenak (III): Egipto.

–  Egiptoko mitologia: Antzinateko pertsona-izenak (IV): Egipto; Antzinateko 
pertsona-izenak (V): Judea eta Israel; Antzinateko pertsona-izenak (VI) Itun 
Zaharreko pertsona-izenak; Antzinateko pertsona-izenak (VII): Itun Berriko 
pertsona-izenak

3.	 Antzinatea	(I):	Mesopotamia	(Sumer,	Akad,	Asiria,	Babilonia).	Pertso-
na-izenak	eta	mitologia	araugaia	aurkeztea

Aurreko puntuari segida emanez, aipaturiko zerrenda horretako lehen multzoa 
aurkeztu du A. Mujikak, hots, Sumer, Akad, Asiria eta Babiloniako erregeena. 
Horien izenak transkribatzeko, orduko Mesopotamiako hizkuntza nagusiak zein-
tzuk ziren gogorarazi du, bai eta guregana orain arte nolako tradizioez heldu diren 
ere (Bibliako hebreera, greziera, latin eta espainol eta frantsesetik). Ondoren, iker-
keta berrien arabera, haiekin erabiltzen zen idazkera kuneiformearen argitan, jato-
rrizko hizkuntza horien egiazko fonetikaz gaur dakiguna azaldu du, dibulgaziozko 
eta zientzia mailako lan jasoagoetarako proposamenak eginez, eta zerrendako izen 
konkretu batzuen berezitasunak nabarmendu ditu.

Hitza euskaltzainen esku utziz, idazkera kuneiformearen transkripzioa dela eta, 
M. L. Oñederrak, bokalen kasuan, lapsus bategatik, «i» bokala bi aldiz ageri dela 
ohartarazi du, azkena «u» dela seinalatuz. J. L. Lizundiak Siriako egoera berezia 
azaldu nahi izan du, hor behialako menekotasun kolonialaren indarraz frantses 
grafiek izandako eragina azpimarratzeko.

P. Charriton «j» grafiari Hegoaldeko batzuek ematen dioten espainol balioaren 
aurka mintzatu da. Euskaltzaindiak «j» grafiarako aspaldian hobetsia duen ahoske-
ra zein den gogoratu zaio.

Puntu honekin amaitzeko, oharrak, idatziz, urriaren 31rako bidaltzea erabaki da.

4.	 XVIII.	 Barne	 Jardunaldietan	 aurkezturiko	 Gramatika	 batzordearen	
2013-2016	aldiko	plangintzari	eginiko	iruzkinak,	oharrak	zein	ekarpenak	aur-
keztea,	eztabaidatzea	eta	onartzea,	hala	erabakiko	balitz

Lehenago egin ziren oharrak banatu dira euskaltzainen artean. A. Urrutiak eus-
kaltzainei jakinarazi die EHUko webgunean, ikertaldeen eremuan, agertzen dena. 
Izan ere, bertan Euskaltzaindiak garatzen dituen egitasmo eta batzorde batzuk age-
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ri dira, EHUko egitasmoak balira bezalaxe. Hori Euskaltzaindiaren baimenik gabe 
egin dela adierazi du eta arazoak ekar ditzakeela, jabetza intelektualaren aldetik.

M. Azkaratek esan du horrek ez dakarrela inolako eskubide uzterik. EHUko 
webgunean ageri baita taldea (grupo) Comisión de Gramática de la Real Academia 
de la Lengua Vasca dela. P. Salaburuk gauza bera uste du. A. Urrutiak hori Uni-
bertsitateko errektorearekin argitu nahi luke. Irtenbidea EHUrekin hitzarmen bat 
sinatzea dela uste du. P. Goenagak galdetu du hitzarmenetan ikerketen gaia nola 
ageri den.

Ondare intelektuala ere argitu eta zehaztu beharko litzatekeela azaldu da.

M. L. Oñederrak esan du EHU-UPVko webgunean ageri den informazio hori 
ikerketa merezimenduz ari dela eta ez duela esan nahi inoren ondaretik ezer ken-
tzen denik. A. Sagarnak nahastea grupos hitzak sorrarazten duela uste du, eta hor 
proyectos ajenos en los que participan miembros de esta universidad gisako azalpena 
erantsita arazoa konponduko litzatekeela azpimarratu du.

E. Osak esan du elkarteekin, erakundeekin eta unibertsitateekin izenpeturiko 
lankidetza-hitzarmenetan sinatzaileek ikerketa proiektuak garabidean jartzeko au-
kera dutela jasotzen dela. Xedapen hori kontuan hartuz, izenpetzaileek urtez urte 
finkatu behar dituzte ikerketa-egitasmoak, bai eta elkarrekin argitaratuko dituzten 
lanak, alde bakoitzak egingo duen ekarpen ekonomikoa barne.

Ondoren, eztabaida talde-eragilearen figura eta zereginetara lerratu da.

P. Zabaletak eskatu du A. Sagarnaren testua (grupos-i buruz) eranstea. Batzorde 
batek ezin dezake arauemaile maila izan, Euskaltzaindiaren ordezkari gisa baizik.

A. Urrutiak legelarien arteko akordioa behar dela uste du, baina, edonola ere, 
talde eragilea ezin dela arauemaile izan. M. Azkaratek esan du ez zaiola Euskal-
tzaindiari eskumenik kendu nahi izan.

P. Salaburuk lau euskaltzainek paraturiko idazkia irakurri du. Ondoren A. Urru-
tiak bere erantzuna ere irakurri du, argi utzirik hori bere izenean egiten duela, eta 
ez euskaltzainburu gisa.

P. Goenagak bi gauza adierazi ditu. Batetik, hor interes gatazka bat dagoela uste 
du, eta, bestetik, ez deritzo zuzen euskaltzainburua moderatzaile izateari. A. Urru-
tiak adierazi du batzarburu izateari uzteko ez daukala arazorik.

P. Salabururen ustez, A. Urrutiaren oharrak ez dira ñabardurak, batzordearen 
orain arteko lana hausten dute, bai helburuetan, eta bai lan egiteko prozeduran 
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sartzen delako. Gainera, EGLUko eta Jagoneteko datuak batzordeari ukatu zaizkio-
la deitoratu du.

M. Azkaratek esan du ez dela egia batzordeak gainerako euskaltzainak informa-
ziorik gabe eduki dituenik.

A. Urrutiak adierazi du EGLUren testuak ez zaizkiola batzordeari inoiz ukatu. 
Kezkagarria deritzo, bestalde, P. Salaburuk esandakoari, eta galdetu ere egin du ea 
batzordekideek ordu libreetan egindako gramatika behar al duen Euskaltzaindiak, 
ala horri begira etengabeko lanean eta lehenbailehen atera beharko dena. Diru 
publikoa erabiltzen den neurrian, erantzukizunez jokatu beharra dagoela gogora-
razi du.

Batzordearen osaketa dela eta, P. Salaburuk adierazi du Gramatika batzordeak 
ez duela jende berririk nahi, ez baitu ikusten horren premiarik.

A. Urrutiak esan du Gramatika batzordeak bere lanarekin segi dezakeela, baina, 
horrez gainera, orain arteko martxa ikusita, jendearen eguneroko premiei ere eran-
tzun behar zaiela eta Euskaltzaindiak eginkizun hori duela. Halaber, informazioa 
ematea dela eta, bere sasoian Gramatika batzordeburuari abian dagoen gramatika 
argitalpenaren aurkibidea euskaltzainei eskuratzeko eginiko eskaria zergatik ez 
zaion erantzun galdetu du. Izan ere, aurkibide hori behar-beharrezkoa da zer egin 
nahi den zehazki jakiteko eta Osoko bilkura horren jakitun geratzeko.

E. Osak Jagoneten egoeraz informazioa eman du. Webgunean ageri diren galde-
rak zein erantzunak txukuntzeko eta eguneratzeko prozesua abian dago.

P. Salaburuk adierazi du berak erabaki zuela gramatika argitalpenaren aurkibi-
deari buruz eskatzen zitzaion informazioa ez ematea.

M. Azkaratek Gramatika batzordea urtean bi edo hiru aldiz elkartzen denez 
gero, talde eragilearen lanaren garrantzia nabarmendu du. Izan ere, Gramatika ba-
tzordearen lana errazteko ezinbestekoa baita talde eragilearen ekarria.

X. Videgainek arauemailea den beste talde bat nahi du. P. Salaburuk ez dakusa 
hori posible, aurreikusiriko lanak eginkizun dauden bitartean.

A. Urrutiak eskatu du berak egindako proposamena banatzeko eta irakurtzeko 
baimena. Osoko bilkurak horrela onartu du.

A. Urrutiak irakurririko testuaren harira, P. Salaburuk adierazi du proposamen 
horrek egitekoak kentzen dizkiola Gramatika batzordeari, ez deritzo onuragarri, ez 
eta posible ere. A. Urrutiak, ordea, nahitaezkoa dakusa Euskara Batuaren eskulibu-
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rua izango denari ekiteari, bestea, alegia, Gramatika Batzordeak egin asmo duen 
hori errespetaturik ere.

P. Goenagak presakako bidean, kontuak behar bezala aztertu eta ikertu gabe 
eginez gero, arriskuak ikusten ditu eta EIMAko bi adibide hartu ditu hizpide («in-
peratiboak beti aditzaz hasten OMEN dira»). M. Zalbidek EIMA dela eta, hastape-
netik izan duen eginkizuna eta egin dituen ekarpenak azaldu ditu. Izan ere, behar 
gorri bati erantzuten saiatu da EIMA eta sasoi bateko astakeriak bideratzeko pro-
zedurak-eta jarri ditu abian. Halaber, askotariko materialek gutxienekoak bete di-
tzaten oinarriak ere ezarri ditu, besteak beste kalitatea bermatzeko prozedurak 
abian jarriz. Era berean, materialak aztertzen dabiltzan aztertzaileen berdintze-
saioak ere egin ditu EIMAk. Horiek horrela, gaur egun argitara ematen diren ma-
terialen mailak oso gora egin du azken urteetan, eta ez dute bestelako hizkuntzetan 
argitaratutakoen inbidiarik, berriki egin den azterketa batek erakusten duen bezala.

J. B. Coyosek, Ipar Euskal Herritik ikusita, euskara erabiltzen dutenen egunero-
ko premiak hor daudela eta ez direla ahanztekoak azpimarratu du.

P. Zabaleta J. B. Coyosen kezkarekin bat dator. EGLUren lorpenen artean za-
lantzarik gabe gramatika-terminologia finkatzea izan dela ohartarazi du.

E. Osak adierazi du EIMA zegoen behar bat erantzuten ahalegindu dela eta 
Euskaltzaindiak ere erabiltzaileen (argitaletxeak, kazetariak, irakasleak eta abar) 
beharrei erantzuten saiatu beharko lukeela, eta hurreko Euskaltzaindia eskatzen 
dutela euskara-erabiltzaileek.

A. Sagarnak adierazi du behar hori sentitzen dutenek eskertzen dutela araua eta 
beharrezkoa ere badela. X. Videgainek, ostera, zalantza-eremu bat beti irekia utzi 
behar dela azpimarratu du.

M. Azkaratek EGLUko hizketa estratosferan dabilen galdetu du. Halaber, oina-
rrizko terminologia beharrezkoa dela deritzo.

P. Goenaga Gramatika batzordeaz esandakoaz, itxia delako baieztapena, kezka-
tua azaldu da.

A. Iñigok Gramatika batzordeak orain arte egin duen lana miresgarria dela esan 
du. Nolanahi ere, uste du Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasle gehienentzat 
EGLU lanak ez direla eskuliburu praktikoak. Bere iritziaren arabera, bai irakasle 
horiek, bai euskal gizartea orokorrean, Euskaltzaindiak azken hamabi urte hauetan 
eman ez dituen gramatikari buruzko arau praktikoen edo gramatika arauemaile 
praktiko baten esperoan daude. S. Alemanen arabera, askok ikusten dute gramati-
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ka txiki baten beharra. Adibideak eta ereduak jarri beharko lirateke, esaten dena 
aringarri eta ulergarri gerta dadin.

A. Urrutiak Gramatika batzordeak aldirako programa xehatuagorik Osoko bil-
kurara ekar dezan proposatu du. Halaber, Euskara Batuaren eskuliburua (EBE) ere 
zehatzago ekartzeko konpromisoa ere hartu du. Uste du bi-biak bateragarriak dire-
la. Nolanahi ere, koordinazioaren premia nabarmendu du eta bere burua eskaini du 
Gramatika batzordearen hurrengo bilkurara joateko, eta kideei adierazteko eta 
azaltzeko bere proposamena. P. Salaburuk ez du uste hori egingarria denik. P. Goe-
nagak eskatu du aukera ematea beste proposamen bat aurkezteko berek dena egin 
ahal izateko.

J. L. Lizundiak idazkari akademiko karguaz eta Gramatika batzordeko kide ba-
tera izateaz honako hau argitu nahi du: idazkari karguaz ez dela ondorioztatzen 
batzorde horretako edo besteko izateko meriturik, izan daiteke beste edozein eus-
kaltzainen maila berean. Horiek horrela, galdetu du A. Urrutiak aurkezturiko bi 
proposamenetatik zein den proposatzen dena.

M. Azkaratek uste du berek dena aurreikusi dutela beren programan.

P. Salaburuk, bestalde, adierazi du ezin diola batzordeari iritzirik eskatu, infor-
mazio nahikorik ez duelako A. Urrutiaren proposamenak. Horiek horrela, A. Urru-
tiari behin betiko txostena aurkezteko eskatu zaio. A. Urrutiak berretsi du bere 
eskaintza Gramatika batzordearen aurrean agertzeko eta azalpenak emateko.

Denbora aurrera doanez gero, eztabaida etetea eta hurrengo Osoko bilkuran 
segitzea erabaki da.

5.	 Eskuartekoak

5.1.	 Jean	Haritschelharren	hilberri	txostena.	J. Haritschelharren hilberri txos-
tena egiteaz nor arduratuko den galdetu ondoren, Zuzendaritzak Beñat Oihartzabal 
euskaltzaina proposatzen du. Bileran ez dagoela eta, berari galdetzea erabaki da.

5.2.	 Espainiako	sari	nazionalak. Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol Mi-
nisterioak Euskaltzaindiari modalitate bakoitzerako bina izen proposa dezan eskatu 
dio. Euskaltzaindiak bidali ditu proposamenak. Nolanahi ere, Ministerioak eraba-
kiko du nor izendatzen duen.

5.3.	 Hitzarmenak

5.3.1.	 Editorial	Iparragirre	S.A.ren	eta	Euskaltzaindiaren	arteko	lankidetza	
hitzarmenaren	eranskina.	Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan sinatu da, 2013ko 
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irailaren 11n. Horren bitartez Noticias Taldeak argitara ematen duen Ortzadar 
gehigarriaren testu-multzoa Lexikoaren Behatokirako baliatuko da.

5.3.2.	 Iruñeko	Udalaren	eta	Euskaltzaindiaren	arteko	urteko	hitzarmena.	
Gaur Iruñeko Udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko 2013ko hitzarmena izenpetu 
da, erakunde bien arteko harremana sendotzea helburu. Besteak beste, Euskaltzain-
diak hizkuntzari buruzko aholkularitza emango dio Iruñeko Udalari; Akademiaren 
argitalpenen zenbait ale eskuraraziko dizkio eta kultur hedapenerako jarduerak, 
ikastaroak, hitzaldiak eta abar bultzatuko ditu. Udalak, berriz, 2013 urtean 5.100 
euro bideratuko dizkio Euskaltzaindiari laguntzatzat.

5.3.3.	 EiTB	eta	Euskaltzaindiaren	arteko	hitzarmena. Urriaren batean EiTB 
erakundeak eta Euskaltzaindiak 2013-2016 aldirako lankidetza-hitzarmena izenpe-
tuko dute. Horren bitartez EiTBko hedabideetan euskararen erabilera ona sustatu-
ko da; kalitatezko euskara eredu estandarra, eta euskalkien aberastasuna bistara-
tzen eta balioan jartzen lagunduko dute, hizkuntza erregistro egokiak erabiliz, saio 
bakoitzari eta komunikazio egoera bakoitzari dagokion eran. Horretarako, EiTBk 
Euskaltzaindiko Hizkuntza Kalitatearen Behatokiaren laguntza eta lankidetza uka-
nen ditu.

Lankidetza-eremuak Hiztegi Batua eta Onomastika alorra izango dira, hor era-
biltzen diren toponimo, exonimo, antroponimo eta abarri begira. Era berean, hiz-
kuntzaren gramatika eta ahoskera ere zainduko dira. Lankidetza-hitzarmen hori 
tarteko dela, EiTBk 18.000 euro bideratuko dizkio Euskaltzaindiari.

5.3.4.	 EEPren	eta	Akademiaren	arteko	lankidetza-hitzarmenaren	gehiga-
rria. Urriaren 15ean Baionan Euskaltzaindiko ordezkaritzan, EEPren eta Euskal-
tzaindiaren artean indarrean dagoen lankidetza-hitzarmenaren 2013ko gehigarria 
izenpetuko da. Horrela 140.000 euro bideratuko dizkio EEP erakundeak Euskal-
tzaindiari, 2013. urtean egingo dituen lanetarako.

5.4.	 Hurrengo	bilkurak

Urrian ez da Osoko bilkurarik izanen, urriaren 25a EAEn jai eguna da eta. Beraz, 
hurrengo Osoko bilkura azaroaren 29an eginen da, Zarautzen. Era berean, egun 
horretan Ageriko bilkura ere egingo da, Basarri bertsolari eta euskaltzain ohorez-
koaren jaiotzaren mendeurrena gogora ekartzeko.

Azaroaren 15ean Euskara Nafarroatik izenburutzat dutela Euskaltzaindiak 
XVIII. Jagon jardunaldia eginen du Iruñean, Kondestablearen Jauregian, Jagon sai-
leko Sustapen batzordearen eskutik.
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6.	 Azken	ordukoak.	Azken ordukorik ez da egon.

Eta besterik ez dela, Osoko bilkura amaitutzat eman da, 15:00ak direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Charritton, Piarres,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Kaltzakorta, Jabier,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oiartzabal, Beñat,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaberri, Patxi,
Salaburu, Pello,
Sarasola, Ibon,
Toledo, Ana,
Torrealdai, Joan Mari,
Uribarren, Patxi eta
Zabaleta, Patxi.

Gorrotxategi, Mikel, Osa, Erramun eta 
Zabaleta, Joseba, zegozkien gaietan.

Ezin	etorriak	eta	ahalak: Adolfo Arejitak 
ahala Jabier Kaltzakortari; Aurelia Arko-
txak ahala Sagrario Alemani; Jose Irazu 
«B. Atxaga»k ahala Andres Urrutiari; 
Mikel Zalbidek ahala Andres Urrutiari.

Batzarra Zarauzko Udaletxeko Batzar 
aretoan hasi da 10:00etan, ezkerreko 
zutabean ageri diren euskaltzainak ber-
tan direla.

Hasieran, euskaltzainburuak euskal-
tzain guztiak agurtu eta etorririkoen 
zerrenda eta ahalak irakurri ditu. On-
doren, quoruma badela egiaztatuta, 
Euskaltzaindiaren azaroko Osoko ba-
tzarrari hasiera eman zaio.

P. Salaburuk eskatu du gaien ordena 
Gramatika batzordearen plangintzari 
eginiko iruzkinekin hastea, hori dagoe-
nean utziz gero, horretarako astirik ez 
dela izanen pentsatuz. Euskaltzainbu-
ruaren ustez, ordea, astia bada puntu 
hori bere lekuan tratatzeko, gai ordena 
aldatu gabe. Horiek horrela, eguneko 
gaien ordenaren arabera hasi da bilkura.

Osoko	bilkura
Zarautzen, 2013ko azaroaren 29an
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1.	 Osoko	bilkurako	(2013-09-27)	bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz

M. Azkaratek 3. orrialdeko «M. Azkaratek esan du horrek ez dakarrela inolako 
eskubide uzterik» testuaren ordez, beste bat proposatu du idatziz. Ondoko hau: «M. 
Azkaratek esan du horrek ez dakarrela inolako eskubide uzterik. EHUko webgu-
nean ageri baita taldea (grupo) Comisión de Gramática de la Real Academia de la 
Lengua Vasca dela». Onartu da zuzenketa.

P. Uribarrenek 3. orrialdean bere izena agertzen denez gero, eta berak bilkura 
horretara joaterik izan ez zuenez gero, aipamena beste bati dagokiola nabarmendu 
du. Bilera-agiri proposamenean jasorikoa P. Zabaletak esan zuela argitu da.

A. Iñigok 5. orrialdeko «Nolanahi ere, irakasle gehienek ez dutela usaindu ere 
egiten gaineratu du. Gizarteak arau praktikoak behar ditu» testuaren ordez, beste 
bat proposatu du idatziz. Ondoko hau: «A. Iñigok Gramatika batzordeak orain arte 
egin duen lana miresgarria dela esan du. Nolanahi ere, uste du Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako irakasle gehienentzat EGLU lanak ez direla eskuliburu praktikoak. 
Bere iritziaren arabera, bai irakasle horiek, bai euskal gizartea orokorrean, Euskal-
tzaindiak azken hamabi urte hauetan eman ez dituen gramatikari buruzko arau 
praktikoen edo gramatika arauemaile praktiko baten esperoan daude». Onartu da 
zuzenketa.

Gai honekin amaitzeko, J. L. Lizundiak 5. orrialdeko «J. L. Lizundiak bateraezin-
tasunaren gaia aipatu du. Izan ere, bere iritziz Euskaltzaindiko idazkari kargua eta 
Gramatika batzordeko kidea izatea ez dira ezkongarri» testuak ez du islatzen berak 
esanikoa. Horiek horrela, beste testu bat proposatu du idatziz. Ondoko hau: «J. L. 
Lizundiak idazkari akademiko karguaz eta Gramatika batzordeko kide batera iza-
teaz honako hau argitu nahi du: idazkari kargutik ez dela ondorioztatzen batzorde 
horretako edo beste baterako kide izateko meriturik, izan daiteke beste edozein 
euskaltzainen maila berean». Azken iruzkin hau ere onartu da Osoko bilkuran.

Bestelako oharrik ez dagoenez gero, onartu da 2012ko irailaren 27ko Osoko 
bilkurako bilera-agiria, egin zaizkion oharrak txertatu ondoren.

2.	 Exonomastika.	Antzinatea	(1):	Mesopotamia	(Sumer,	Akad,	Asiria,	Ba-
bilonia).	Pertsona-izenak	eta	mitologia	araua	onartzea,	hala	erabakiko	balitz

X. Kintanak adierazi duenez, proposamenaz ez da oharrik jaso eta, beraz, Exo-
nomastika batzordearen izen zerrenda horietako izen-proposamenak ontzat eman 
dira.
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3.	 Onomastika:	Pertsona	izenen	gomendioa	aurkeztu

Onomastika Batzorde ahaldunduaren burua den P. Salaberrik hirurogeita hamar 
orrialdeko txosten idatzia ekarri du, euskaltzainen artean banatua, horren ondoan 
hiru puntuko gomendioa proposatuz, pertsona-izenak formaren arabera gizonezko 
ala andrazkoenak ote diren bereizteko. Ondorio horiei begira eginiko txosten luze 
eta mardulean, datu ugari eta xeheki dokumentatuak eskaintzen dira pertsona-
izenen arloan. Hor XIX. mendetik gaur arte gertaturiko aldaketa nabarmenenak 
bildu, sailkatu eta aztertu dira, horien erabilera eta maiztasunari buruzko zuzenta-
sun- eta egokitasun-irizpideak eskaintzeko helburuaz.

X. Kintanak esan du hizkuntza egitura eranskaria duten gainerako hizkuntzen 
antzera, euskarak ez duela genero gramatikalik bereizten, eta, horregatik, ez dagoe-
la hitzen morfologian horiek maskulinotzat zein femeninotzat jotzeko inolako ezau-
garririk. Halere, badira, hitz edo izen batzuk jendeari sexu baterako edo besterako 
egokiago iruditzen zaizkionak, estatistika lekuko. Bestalde, P. Salaberrik gogorara-
zi egin du, Espainiako legeriak argi agintzen duela pertsona-izenek garbi utzi behar 
dutela sexu bakoitzari nolako izena dagokion, izen berberak bietarako baliorik izan 
gabe. Horren arabera: –a edo –e duten hitzak eta toponimoak emakume-izentzat 
hartzea proposatzen da. Aldiz, bukaeran –i, –o edo –u dutenak gizon-izentzat jo-
tzea, bai eta kontsonantez amaituak ere. Gomendioak, bestalde, hemendik aurre-
rako balioa izan beharko luke, baina atzeranzko eraginik izan gabe.

X. Kintanak, bestetik, esan du, berak dakiela behintzat, euskararen antzera, 
maskulino-femenino bereizketarik ez daukaten beste hizkuntzetan ere (suomiera, 
georgiera, japoniera, turkiera...) ohikoa izaten dela, naturako izenak pertsona-izen-
tzat hartzen direnenean, horietako batzuk soilki gizonezkoentzat eta beste batzuk 
soilki emakumezkoentzat izatea, eta ez dela normala izen bera sexu bietarako era-
biltzea.

Irati izena ez dela zerrendan ageri esan du A. Sagarnak. Baina hobeki behaturik, 
badela erakutsi da. M. Azkaratek –o bukaerakoen artean Izaro aipatu du. P. Sala-
berrik, ordea, erregelak ez dituela orain artekoak galarazten gogorarazi du. J. L. 
Lizundiak Ama Birjina izenetan –a kentzeko dagoen ohituraz mintzatu da, adibidez, 
Liernia «Lierni edota Goiuria» Goiuri. Ondorioz, zeintzuk diren –a organikodunak 
eta, zeintzuk artikuludunak, hots, «-a»dunak eta zerrendan, bere ustez, izen osoaz 
agertu beharrekoak. M. L. Oñederrak galdetu du ea noiz hasi zen gizon/emakume 
izenen arteko bereizketa hori. Erantzunez, M. Gorrotxategik argitu du, Franco hil 
ondoan hasi zela arazoa, legeak jendeari izenak jartzeko askatasun handiagoa ema-
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tean. P. Zabaletak esan du Lilia eta Iruñea behintzat emakume izenak izan direla 
tradizioan. Proposamenari oharrak egiteko epea urtarrilaren 10erako utzi da, eta 
idazkariordeari bidali beharko zaizkio.

4.	 Gramatika	batzordearen	2013-2016	aldiko	plangintzari	eginiko	iruzki-
nak,	oharrak	zein	ekarpenak	onartzea,	hala	erabakiko	balitz

Euskaltzainburuak hitza Gramatika batzordeburuari eman dio. Gramatika ba-
tzordekideek atzo bilera egin zutela azaldu du P. Salaburuk, eta hartan idazki bat 
prestatu eta adostu zutela. Testu hori berak irakurri du batzarrean. Halaber, iraku-
rririko testua euskaltzainei eskuratu zaie eta Osoko bilkurako karpetari gehitu zaio.

A. Urrutiak informazioa eskertu du. Hala ere, deitoratu egin du, bera ere, per-
tsonalki, euskaltzain gisa, eta aurretik, ahoz zein idatziz, hor egoteko interesa adie-
razi arren, hain garrantzi handiko bilera horretara deitua ez izatea.

P. Salaburuk esan du, edonola ere, batzordean A. Urrutiaren proposamen ho-
rren berri eman zuela eta gutuna denen aurrean irakurri zuela, bilduek zertan zetzan 
jakin zezaten. Hala ere, A. Urrutiak protesta egin du, bera ez baitzen hara deitua 
izan. Ondoren A. Urrutiak Euskara Batuaren eskuliburua paratzeko asmoz, Batzorde 
ahaldundu bat eratzeko proposamena aurkeztu du idatziz, aurreko Osoko bilkure-
tan egin duen proposamena osatuz. Testu hau euskaltzainen artean banatu eta 
Osoko bilkurako karpetari erantsi zaio.

Osoko bilkuran gaur banatu diren bi dokumentuak Barne jardunaldietako ma-
terialarekin batera argitaratuko dira.

P. Salaburuk Gramatika batzordeak hasieran egin zuen proposamena eguneratu 
duela, egin zaizkion ekarpenak kontuan hartu dituela eta aurrerantzean Gramatika 
batzordeak gauza biak berak egitea proposatu du, hots, EGLU orain arte izan dena 
berridazten, osatzen eta laburtzen segi eta, aldi berean, jendeak nahi lukeen grama-
tika txiki laburra prestatu ere. Nolanahi ere, bigarren hau lehenbiziko zeregina egin 
ostean egitea erabakigarria dela esan du, gauzak ondo egingo badira.

Ibon Sarasolak uste du A. Urrutia eta P. Salaburu gauza ezberdinez mintzatzen 
ari direla eta bi gauza diferente horiek izen bana behar dutela. Ez du ulertzen biga-
rren lantalde horren funtsa zertan datzan. A. Urrutiak dio Gramatika batzordeak 
segitu behar duela bere lanarekin, baina, aldi berean beste taldeak emaitza konkre-
tu eta laburrago hori prestatu behar duela.

Pello Salaburuk esan du testuaren izenburuan ez dela aipatzen «gramatika» hi-
tza, baina barnean -beste hizkuntzetan egindako antzeko lanak aipatzen direnean- 
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egiten diren erreferentzia guztiak gramatiken erreferentziak direla: hiru espainola-
renak eta bat euskararena. Orain arte EGLUn egindako lana deskribatze hutsa izan 
dela gaineratu du Salaburuk, teknizismorik gabekoa, eta aipatzen diren erreferen-
tziazko beste liburu horiek askoz ere teknikoagoak direla esan du. Adibide argigarri 
batzuk ere irakurri ditu, liburu horietatik hartuak. EGLU berrikusi eta osatu behar 
dela esan du, kapitulu batzuk osorik aldatu behar direla, eta orduan bakarrik egin 
daitekeela liburu laburragoa, eta lan hori Gramatika batzordeari dagokiola. Hola 
egin dela hizkuntza guztietan, eta ez duela hizkuntza horietan alderantziz egindako 
adibide bat bera ere ezagutzen. Galdetu du ea inork ezagutzen duen non egin den 
lehenik liburu laburra eta gero luzeagoa. Halaber esan du Gramatika batzordeak 
eskatzen duela gaia alde batera edo bestera gaur erabakitzea, luzamendu gehiagotan 
ibili gabe.

B. Oihartzabalek dudan ematen du A. Urrutiaren proposamenari jarraikiz lan 
seriosik egin daitekeen. Haren ustez, proposamen horrek ez ditu lan akademikoak 
behar bezala egiteko premiazko baldintzak ematen. Lau euskaltzain osoren ingu-
ruan eratu batzorde berri batek, hutsetik hasiz, bizpahiru urterik barne, 2016an, 
Euskaltzaindiaren oinarrizko gramatika ateratzea, kapituluka euskaltzain osoei aur-
keztu eta haiekin osoko eztabaidaturik, ezinezkoa iruditzen zaio. Ez behintzat lan 
serios bat eginik. A. Urrutiak erantzun dio, bere ustez egun Euskaltzaindiak badi-
tuela moduak bi horiei eusteko, gauzak etengabe atzeratzeke. B. Oihartzabalen 
iritziz, gramatika labur hori ez dago definitua, eta ez du uste horrela lan egin daite-
keenik. A. Urrutiak esan du bere testuan ez dela gramatika hitza aipatzen, bere 
proposamena zabalagoa baita eta euskara batua osotasunean hartzen duela.

P. Zabaletak esan du Gramatika batzordetik heldu den txostenak produktu sa-
kona proposatzen duela, eta hori berez ongi dagoela, baina herritarrek bestelako 
ekoizpena ere behar dutela, laburra eta praktikoa, berehala kontsultatzekoa, egu-
neroko zalantza ohikoenak argitzeko. Bide beretik, P. Uribarrenek gaur egun ikasle, 
irakasle eta irakurle arruntek gidaliburu bat behar dutela azpimarratu du, gramati-
ka bateratu eta sintetizatua, orain arteko material sakabanatuez osatua. Era berean, 
esan du bi proiektuak bateragarri direla, Batzorde Ahaldunduan Gramatika Batzor-
deko bi kide izatea eta lan bateratua egitea proposatu baita.

Eztabaidan azalduriko adierazpen batzuk direla eta, M. L. Oñederrak hitz egite-
ko moduari dagokionez, errespetua eskatu du, euskaltzainburuaren kasuan batez 
ere. J. Lizundiak, Barne-erregelen 67.2 artikulua aipatuz, erakunde ofizialetan ohi 
denez, euskaltzainburua ohargile legez eztabaidan aritzen denean, moderatzaile 
lana, Zuzendaritzako kide baten esku laga beharko lukeela uste du. P. Charrittonek 
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esan du berari ez zaiola emeritu hitza gustatzen eta bera zaharra dela, euskaltzainik 
zaharrena, hain zuzen. Batzuen izenak aipatu ditu euskaltzain izateko. Horretarako 
ez dela gaurkoa aldi egokia gogoratu izan zaio. A. Sagarnak adierazi du bera pozik 
legokeela zalantzazko eta oinarrizko gauza asko eskuliburu praktiko batekin argitu-
ko balira, beti gramatika sakonei itxaroten egon barik.

Gaur bertan bozkatzeari dagokionez, J. L. Lizundiak Barne-erregelen 67.5 arti-
kuluak dioena gogora ekarri du. Bere iritziz, gaietan agertzen dena, hots, Gramati-
ka batzordearena soilik bozkatzea da prozedura, ondorioz, euskaltzain batek eginiko 
oharra bozkatzea geroratzea eskatu du. J. Lakarrak ere ez deritzo egoki gaur bozka-
tzeari, eta, bere aburuz, eskuliburua egiteak berez ez dakar beste gramatika sakona-
go bat egitea baztertzea. A. Urrutiak, bestalde, ez dakusa beharrezkoa gaur bozka-
tzea, bi aukera horien arteko desberdintasuna elkarrizketaren bidez konpon 
daitekeela uste baitu. J. B. Coyosek pentsatzen du egiteko den bigarren lan horre-
tan gramatika hitza jartzea komeni dela. Era berean, bigarren proiektu hori Grama-
tika batzordeko kideen parte-hartzerik gabe ez duela ikusten nabarmendu du. P. 
Salaburuk Gramatika batzordekideek erabakia gaur har dadin espresuki eskatu 
dutela azpimarratu du. Izan ere, Gramatika batzordearen lanak atzeratzen ari dira 
aurkeztutako proposamenari buruz erabaki garbirik hartzen ez delako.

Bozketari dagokionez, I. Sarasolak eta J. Lakarrak, bilera-agirian botazioan ez 
dutela parte hartuko jasotzea eskatu dute. Izan ere, prozedura horri desegoki deri-
tzote eta.

Bozkatzeko erari dagokionez, B. Oihartzabalek batzordeak eginiko proposamena 
bozka dadin eskatu du lehenbizi, proposamena barne jardunaldietako prozeduran 
sartzen baita, eta horrela bozkatzen baitira batzordeen proposamenak jardunaldie-
tan. Iritzi horren alde agertu dira P. Salaburu eta M. Azkarate ere, eta hirurek beren 
proposamen hori aktan jasotzea eskatu dute. Beste euskaltzain batzuek, ordea, ez 
dute modu hori egoki ikusi. Izan ere, haien iritziz bozketaren terminoak ez dira 
Gramatika batzordeak proposaturikoari bai ala ez adieraztea. Ondorioz, bozketa era 
honetara bideratu da: a) Gramatika orokor handia eta gramatika txikia Gramatika 
batzordeak egitea ala b) orain arteko batzordeak bere gramatika orokor handiarekin 
segitzea eta, aldi berean, beste batzorde edo lantalde ahaldundu batek euskara ba-
tuaren eskuliburua prestatzea.

Botoetara joanda, emaitzak ondoko hauek izan dira: bileran zuzenean edo ordez-
tuak dauden euskaltzainak 26 izan dira. Bik ez dute bozketan parte hartu (J. Laka-
rrak eta I. Sarasolak). Ondorioz, jasotako boto kopurua 24 izan da. Horietatik, 7 
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boto a) proposamenaren aldekoak izan dira eta beste 16 boto b) proposamenaren 
aldekoak. Jaso den boto bat baliorik gabea izan da.

5.	 Euskaltzaindiaren	2014.	urteko	egutegia	aurkeztea

E. Osa idazkariordeak 2014. urteko egutegi-proposamena aurkeztu du, bai eta 
2014. urteko egutegia osatzerakoan kontuan har daitezkeen bestelako mendeurre-
nak eta abar. Oharrak abenduaren 16rako igorri beharko dira.

6.	 Eskuartekoak

6.1.	 	Literatura	Ikerketa	batzordeburua	izendatzea.	Literatura Ikerketa ba-
tzordean sorturiko hutsartea betetzeko, Zuzendaritzak Osoko bilkurari Ana Toledo 
euskaltzaina proposatzea erabaki zuen 2013ko urriaren 4an eginiko bilkuran. Pro-
posamena egin aurretik, Zuzendaritzak Literatura Ikerketa batzordeari iritzia eska-
tu zion. Ana Toledok onartu du izendapena.

6.2.	 Herri	Literatura	batzordeburua	izendatzea.	Pello Esnal Herri literatura 
batzordeko buruak batzordeburu izateari utzi dionez gero, Zuzendaritzak Jabier Kal-
tzakorta euskaltzaina proposatzea erabaki zuen, 2013ko azaroaren 20an eginiko 
bilkuran. Proposamena egin aurretik, ordea, Zuzendaritzak Herri Literatura batzor-
deari iritzia eskatu zion. Jabier Kaltzakortak onartu egin du izendapena.

6.3.	 Pili	Artzak	erretiroa	hartu	du. Orain arte Euskaltzaindiaren egoitzaren 
garbiketa bere gain zeraman Pili Artza andrearen erretiroaren berri eman da. On-
dorioz, J. Zabaleta kudeatzaileak azaldu duenez, aurrerantzean zerbitzu hori langile 
ezinduekin lan egiten duen enpresa batekin egitea erabaki du Zuzendaritzak. Era-
baki hau behin-behinekoa da eta zerbitzuaren arabera iraunkortasuna emango zaio. 
Abisua eman du, halaber, Euskaltzaindiaren egoitza arratsaldeetan itxirik egongo 
dela. Beraz, inork bertan egoteko premia edukiz gero, aurretik adierazi beharko du.

6.4.	 Euskararen	adierazleen	sistema.	Euskararen egoera soziala zertan den 
zehatz-mehatz eta era sistematiko eta jarraituan jasotzeko tresna bat eraikitzea da 
asmoa, aldian aldiko egoeraren nahiz denboran zeharreko bilakaeraren berri zeha-
tza zorroztasunez emango duena. Egitasmo hori Eusko Jaurlaritzak gidatuko du. Bi 
lantalde eratuko dira, horietako bat Eusko Jaurlaritzaren baitan, eta bestea Nafa-
rroako Euskarabidea erakundearen pean. Euskaltzaindiak hor ordezkari bana uka-
nen ditu. Eusko Jaurlaritzako lantaldean Zuzendaritzak Jean-Baptiste Battittu Coyos 
Jagon sailburua proposatzea erabaki zuen, 2013ko azaroaren 20an eginiko bilkuran 
(Coyosek ezin duenean Erramun Osa, Sustapen batzordeko idazkaria joanen da). 
Nafarroaren kasuan, ordea, Andres Iñigo Nafarroako ordezkaria proposatzea era-
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baki zuen 2013ko azaroaren 20an egindako bilkuran (A. Iñigok ezin duenean, Sa-
grario Aleman Sustapen batzordeburua joanen da).

6.5.	 Bernard	Etxepareren	Linguae Vasconum Primitiae	dela-eta,	Renoko	
University of Nevada-rekiko	arazoa	konpondu	da.	Etxepareren obra berrargita-
ratzearen harira, Euskaltzaindiak auzia konpontzeko proposatutakoaren berri eman 
du J. Zabaleta kudeatzaileak, eta Nevadako Unibertsitatearekin akordio berri bat 
izenpetu dela jakinarazi du.

6.6. Correo	egunkariaren	eta	Euskaltzaindiaren	artean	lankidetza-hitzarme-
na	izenpetuko	da.	Abenduaren 2an, goizeko 11:30ean, Euskaltzaindiaren egoitzan, 
Correo egunkariaren eta Euskal Akademiaren arteko hitzarmena sinatuko da. Ho-
rren bitartez, besteak beste Correo-k ekoitziriko euskal testuak Euskaltzaindiari 
eskuraraziko dizkio era informatikoan, Lexikoaren Behatokirako baliatzeko helbu-
ruaz, Akademiak hor erabiliriko lexikoa eta sintaxia ikertzeko. Era berean, Euskal-
tzaindiak aholkularitza eskainiko dio Correo-ri euskarari dagozkionetan.

6.7.	 Liburuen	aurkezpenak

a) Gasteizko Toponimia IV.	Azaroaren 13an, Patxi Salaberri euskaltzainak zu-
zentzen duen Gasteizko Toponimia egitasmoaren Toponimia de Vitoria IV/ Gasteiz-
ko Toponimia IV (Onomasticon Vasconiae bildumako 30. zenbakia) argitalpenaren 
aurkezpena egin zen Gasteizen. Euskaltzainei ale bana banatuko zaie gaur.

b) Linguae Vasconum Primitiae-ren edizio berria. Abenduaren 3an, Euskararen 
Nazioarteko Egunean, Euskaltzaindiak eta Eusko Legebiltzarrak Bernard Etxepare-
ren liburuaren edizio berri bat aurkeztuko dute. Argitalpenak, euskaraz inprimatu 
zen lehenbiziko liburuaren faksimileaz eta gaurko euskal ortografiarako egokitzape-
naz gainera, katalan, galego, errumaniera, txinera, kitxua eta arabierara eginiko 
itzulpenak jasotzen ditu. Argitalpen berri honen koordinazio eta hezurmamitzeaz 
X. Kintana Euskaltzaindiko idazkaria arduratu da.

c)  Euskararen Herri Hizkeren Atlasa V. liburukiaren aurkezpena. Abenduaren 
12an EHHAren liburuki hori aurkeztuko da goizeko 11:00etan egoitzan.

d)  Aiarako Toponimia Nagusia liburuaren aurkezpena. Abenduaren 16an Gas-
teizen aurkeztuko da Ignazio Aldekoa Kultura etxean, eguerdiko 12:00etan.

8.	 Hurrengo	bilkurak

a)  Abenduaren 20an Osoko bilkura egingo da Baionan, Euskal Museoan, goi-
zeko 10:00etatik aurrera.

Euskera 2013_1.indd   244 10/11/14   12:29



Euskaltzaindia. Batzar agiriak 245

Euskera. 2013, 58, 1. 237-245. Bilbo
ISSN 0210-1564

b)  Egun berean, Ageriko bilkura eginen da Baionako Udaletxean, arratsaldeko 
15:00etan. Bertan Jean Haritschelharren hilberri txostena irakurriko da.

9.	 Azken	ordukoak

Ez da egon azken ordukorik.

Ondorioz, Osoko bilkura bukatutzat eman da 12:10ak direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Zarauzko Udaleko Batzar aretoan, eguerdiko 12:10ean, Euskaltzaindiak, Iñaki Eiz-
mendi «Basarri»ren jaiotzaren lehen mendeurrena dela eta, Ageriko bilkura egin du.

Bildu direnak:

Euskaltzain osoak: Andres Urrutia euskaltzainburua, Xabier Kintana idazkaria, 
Sagrario Aleman diruzaina, Jean-Baptiste «Battittu» Coyos Jagon sailburua, Miren 
Azkarate, Pierres Charritton, Patxi Goenaga, Andres Iñigo, Jabier Kaltzakorta, Jo-
seba Lakarra, Jose Luis Lizundia, Beñat Oihartzabal, Miren Lourdes Oñederra, 
Txomin Peillen, Andoni Sagarna, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Ibon Sarasola, 
Ana Toledo, Joan Mari Torrealdai, Patxi Uribarren eta Patxi Zabaleta.

Ohorezko euskaltzainak: Jose Mari Iriondo.

Euskaltzain urgazleak: Anjel «Andu» Lertxundi, Pello Esnal eta Karlos Otegi.

Herri Literatura batzordeko Xabier Euzkitze.

Erramun Osa idazkariordea eta Joseba Zabaleta kudeatzailea.

Iñaki Eizmendi «Basarri»ren hainbat senide.

Batzarburu, Andres Urrutia euskaltzainburuarekin batera, Juan Luis Illarramen-
di Zarauzko alkatea ere izan da.

«Basarri» 1913an jaio zen, Errezilgo Granada baserrian, baina zazpi urte zituela 
joan zen Zarautza bizitzera. Zarautzen hil zen, 1999ko azaroaren 3an, 86 urte bete-
tzear zegoela. Horiek horrela, 2013ko azaroaren 27an ehun urte bete dira Inazio 
Eizmendi «Basarri» bertsolari, kazetari, idazle eta ohorezko euskaltzaina jaio zela. 
Mendeurrena dela-eta, urte osoan zehar «Basarri»ren omenezko ekitaldiak egin 

Ageriko	bilkura
Zarautzen, 2013ko azaroaren 29an

Iñaki Eizmendi «Basarri»ren jaiotzaren lehen 
mendeurrenean
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dira Zarautzen. Inguruabar horretan, Ageriko bilkura egin du Euskaltzaindiak Za-
rautzen.

Ekitaldia hasteko «Basarri»ri buruz paratu den dokumentalaren zatia eskaini da. 
Horren ondoren, Juan Luis Illarramendi Zarauzko alkateak eta Andres Urrutia 
euskaltzainburuak hasiera eman diote gaurko Ageriko bilkurari. Jose Mari Iriondo 
ohorezko euskaltzain eta Akademiaren Herri Literatura batzordeko kideak «Basarri 
1931-1943» hitzaldia eman du, eta Xabier Euzkitze batzorde bereko kideak ere 
hainbat bertso kantatu du, ekitaldian zehar.

Bere hitzaldian, 1931. eta 1943. urteen arteko Inazio Eizmendi Manterola «Ba-
sarri»ren bizitzaren pasarte batzuk aipatu ditu Jose Mari Iriondok, eta bertsolari, 
kazetari eta irrati esatari bezala, berak egin eta esandako batzuk ekarri ditu gogora. 
Bestalde, abenduaren 17an, Auspoa bildumaren barruan, Basarri. Zarauzko berriak. 
1931-1936 liburua aurkeztuko dela iragarri du.

Behin baino gehiagotan esana du Jose Mari Iriondok: «Batez ere bertsolaria zen 
Basarri». Zarauzko Azken Portu tabernan hasi zen bertsotan, eta 17 urte zituela, 
Zestoako plazan jendaurrean hasi zela ekarri zuen gogora. Ordizian bizi zen Eraus-
kin errotariarekin aritu zen egun hartan. «Ondoren, garai hartako Euskal Herriko 
bertsolari on guztiekin kantatu zuen, hamazazpi urterekin hasi eta 1970eko hama-
rraldira arte herriz herri etengabe ibiliz. Txirrita, Saiburu, Olegario, Prantxes txikia, 
Matxin Irabola, Sasi aita-semeak, Nekazabal, Exkerra, Euxebio Txapel, Kepa En-
beita Urretxindorra, Zepai…». Uztapiderekin osatzen zuen bikotea ere aipatu du, 
jakina: «Uztapide izan zuen bertso-lagunik leialena, 1944-1945ean hasita. Biek 
elkar osatu eta edertzen zuten».

Bertsolari eta kazetari ofizioz, hizketarako eta idazteko trebezia handia zuen. 
«Kazetari bezala beroa zen, ikaragarri beroa. Ez zuen aski notizia ematea edo ko-
mentarioak egitea; bere iritzia eransten zion idazlanari. Politikoa izan balitz mitin-
lari bikaina, seguru asko; baina partiduko gizona zen, eta horrekin nahikoa».

Hizlari gisa, «mintzalari onaren sena zuen. Bazekien hitza nola erabili, ahotsa ere 
egoki modulatzen zuen, isilaldiak egiten eta bere jarduna dramatizatzen bazekien. 
Maisua zen bere gudalagunei hitz egiten ere, edo eta edozein bazkalondo edo jaial-
diren ondoren neurri librean hitzak errimatuz mintzatzen. Bazuen ardura bere en-
tzulea ahoa bete hortz, erabat txundituta edukitzeko». Irratian egin zuen lanak 
ondo baino hobeto erakutsi zuen berak zuen abilezia.

Gerran ere, kazetari aritu zen «Basarri». «Lehenengo Ertzain eta gero Euzko 
Gudarostean ibili zen garaian, gudako kazetaritza-lana egin zuen «Basarri»k, bera 
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bezalaxe etsai askoz indartsuago baten aurka borrokan zebiltzan gudamutilak ani-
matuz». Eguna egunkarian, 1937ko apirilaren 8an argitaratu zen «Jeiki euzkoak, 
gora Euzkadi» idazlana irakurri zuen, horren froga gisa.

Gerra amaitu ostean preso hartu zuten, eta «trabajadoreen batailoietara» era-
man zuten. 1943an libre utzi zuten, eta Euskal Herrira itzuli zen, «zazpi urte luzeko 
amets gaiztoa gaindituta».

Etxera itzuli eta bertsotan hasi zen, herriz herri. «Zaletasunez eta ofizioz, idazle 
eta kazetari lanetan hasi zen berriz, 1946ko udazkenean, Donostiako La Voz de 
Españan, bertsolari zaharren aipamen eta pasadizoak idazten zituen aldizka, jaien 
kontuak eta hola, baina artean ez herri kirolen konturik».

«Handik aurrera –azaldu zuen Iriondok– urte askoan idatzi zuen La Voz de Es-
paña, El Diario Vasco, Zeruko Argia, Goiz-Argi, Arantzazu eta herrietako aldizka-
rietan. Bere azkeneko idatzia, oker ez bagaude, 1994ko azaroaren 2an bidali zuen 
El Diario Vascora. Urteen zamak eta osasunik ezak dena uztera behartu zuten».

Jose Mari Iriondoren mintzaldiaren ondoren, «Basarri»ren senideei oroigarri bat 
eman zaie. Era berean, Zarauzko Udalak Euskaltzaindiari plaka bat eman dio. Ho-
nela dio: «Zarauzko Udalak Euskaltzaindiari. Inazio Eizmendi “Basarri”ren jaiotza-
ren mendeurrenean. Zarautzen, 2013ko azaroaren 27an».

Bukatzeko, Sanz Enea Kultura Etxean dagoen «Basarri»ri buruzko erakusketa, 
Zarauzko Udalak eta Eusko Ikaskuntzak elkarlanean prestatu dutena, ikustera joa-
teko gonbita luzatu eta ekitaldia bukatutzat eman da, 13:15ak direnean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, euskaltzainburuordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
Charritton, Piarres,
Davant, Jean-Louis,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Kaltzakorta, Jabier,
Lakarra, Joseba,
Lizundia, Jose Luis,
Oihartzabal, Beñat,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Salaburu, Pello,
Sarasola Ibon,
Toledo, Ana,
Uribarren, Patxi,
Zabaleta, Patxi eta
Zalbide, Mikel.

Osa, Erramun eta Zabaleta, Joseba, ze-
gozkien gaietan.

Ezin	etorriak	eta	ahalak: Aurelia Ar-
kotxak ahala Sagrario Alemani; Jose 
Irazu «B. Atxaga»k ahala Andres Urru-
tiari; Patxi Salaberrik ahala Andres Iñi-
gori; Joan Mari Torrealdaik ahala An-
doni Sagarnari.

Batzarra Baionako Euskal Museoan 
hasi da 10:00etan, ezkerreko zutabean 
ageri diren euskaltzainak bertan direla.

Hasieran, euskaltzainburuak euskal-
tzain guztiak agurtu eta etorririkoen 
zerrenda eta ahalak irakurri ditu. On-
doren, quoruma badela egiaztatuta, 
Euskaltzaindiaren abenduko Osoko 
batzarrari hasiera eman dio eta egune-
ko egitaraua aurkeztu du.

1.	 Osoko	 bilkurako	 (2013-11-29)	
bilera-agiria	onartzea,	hala	erabakiko	
balitz

Bidaliriko behin-behineko bilera-agi-
riari hainbat iruzkin eta zuzenketa egin 

Osoko	bilkura
Baionako Euskal Museoan, 
2013ko abenduaren 20an
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zaio. Ohar eta zuzenketak bilera-agiriaren 3. eta 4. aztergaiei buruz jasotakoei da-
gozkie. Ondorioz, gainerako atalak bere horretan onartu dira.

3. aztergaian jasotakoari lau ohar egin zaizkio. Horietako bi, P. Salaberrik egini-
koak dira, eta ohar bana, B. Oihartzabalek eta J. L. Lizundiak idatzi dute.

P. Salaberrik etortzerik izan ez duenez gero, E. Osa idazkariordeak irakurri ditu 
hark bidaliriko oharrak.

2. orrialdeko azkeneko paragrafoaren hasieran, ematen du hizkuntza eranskariez 
P. Salaberrik jardun zuela, hala ez denean. Hor azaltzen dena X. Kintanak esan 
zuela argitu da. Era berean, jende izenetan, dokumentazioa dugunetik, emakumez-
koak eta gizonezkoak bereizten direla nabarmendu du. Horiek horrela, pasartea 
honela geratu da:

«X. Kintanak esan du hizkuntza egitura eranskaria duten gainerako hizkuntzen 
antzera, euskarak ez duela genero gramatikalik bereizten, eta, horregatik, ez dagoe-
la hitzen morfologian horiek maskulinotzat zein femeninotzat jotzeko inolako ezau-
garririk. Halere, badira, hitz edo izen batzuk jendeari sexu baterako edo besterako 
egokiago iruditzen zaizkionak, estatistika lekuko».

B. Oihartzabalek, bere aldetik, Onomastikako kontuez ez zuela ezer adierazi 
nabarmendu du. Ondorioz, «B. Oihartzabalek Frantziako legeak pertsona-izenei ez 
diela sexu-bereizketa ongi markatzea eskatzen azpimarratu du» esaldia ezabatzea 
erabaki da.

J. L. Lizundiak 3. orrialdeko bigarren paragrafoaren hirugarren lerrotik aurrera 
bere ahoan jarritakoa ez dagoela zuzen esan du. Ondorioz, testu zati hori honela 
geratu da: «J. L. Lizundiak Ama Birjina izenetan –a kentzeko dagoen ohituraz min-
tzatu da, adibidez, Liernia “Lierni edota Goiuria” Goiuri. Ondorioz, zeintzuk diren 
–a organikodunak eta, zeintzuk artikuludunak, hots, “-a”dunak eta zerrendan, bere 
ustez, izen osoaz agertu beharrekoak».

Segidan, 4. aztergaian jasotakoari eginiko zuzenketak aztertu dira. M. Azkaratek 
dio bilera-agiri proposamenean Gramatika batzordeak eginiko proposamenaren 
edukiaz ez dela inolako argibiderik ematen, A. Urrutiak eginiko proposamenaz, 
ordea, azalpen luzea jasotzen da. Ondorioz, bi bide proposatu ditu; Gramatika ba-
tzordeak eta A. Urrutia euskaltzainak proposatutakoaz testuak orekatzea, aipamen 
txiki batzuk mantenduz eta, bilera-agiriaren eranskin gisa, bi proposamenak jasoz; 
edo, bi proposamenak era orekatuan jasotzeko asmoz, Gramatika batzordeak pro-
posaturikoa laburbiltzea. Azkenean, Gramatika batzordeak eta A. Urrutiak propo-
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satutakoen gainean testuak orekatzea erabaki da, A. Urrutiak eginiko proposame-
na maila berera ekarriz. Era berean, paragrafo horren ostean, zera gehitzea onartu 
da: «Osoko bilkuran gaur banatu diren bi dokumentuak Barne jardunaldietako 
materialarekin batera argitaratuko dira».

P. Salaburuk 3. paragrafoko lehen esaldia honela jasotzea eskatu du: «...A. Urru-
tiaren proposamen horren berri eman zuela eta gutuna denen aurrean irakurri zue-
la,... ». Horixe izan baitzen berak esanikoa. Onartu da.

Hurrengo orrialdean, «Pello Salaburuk esan du testuaren izenburuan... » hasten 
den paragrafoa osorik beste testu batengatik ordezteko eskatu du. Hona hemen: 
«Pello Salaburuk esan du testuaren izenburuan ez dela aipatzen “gramatika” hitza, 
baina barnean –beste hizkuntzetan egindako antzeko lanak aipatzen direnean– egi-
ten diren erreferentzia guztiak gramatiken erreferentziak direla: hiru espainolare-
nak eta bat euskararena. Orain arte EGLUn egindako lana deskribatze hutsa izan 
dela gaineratu du Salaburuk, teknizismorik gabekoa, eta aipatzen diren erreferen-
tziazko beste liburu horiek askoz ere teknikoagoak direla esan du. Adibide argigarri 
batzuk ere irakurri ditu, liburu horietatik hartuak. EGLU berrikusi eta osatu behar 
dela esan du, kapitulu batzuk osorik aldatu behar direla, eta orduan bakarrik egin 
daitekeela liburu laburragoa, eta lan hori Gramatika batzordeari dagokiola. Hola 
egin dela hizkuntza guztietan, eta ez duela hizkuntza horietan alderantziz egindako 
adibide bat bera ere ezagutzen. Galdetu du ea inork ezagutzen duen non egin den 
lehenik liburu laburra eta gero luzeagoa. Halaber, esan du Gramatika batzordeak 
eskatzen duela gaia alde batera edo bestera gaur erabakitzea, luzamendu gehiagotan 
ibili gabe». Testua ordeztea onartu da. Ondorioz, ondoren datorren paragrafoa eza-
batu egin da.

B. Oihartzabalek bere izenean ageri den testuaren ordez beste bat jartzea propo-
satu du. Hona hemen: «B. Oihartzabalek dudan ematen du A. Urrutiaren propo-
samenari jarraikiz lan seriosik egin daitekeen. Haren ustez, proposamen horrek ez 
ditu lan akademikoak behar bezala egiteko premiazko baldintzak ematen. Lau eus-
kaltzain osoren inguruan eratu batzorde berri batek, hutsetik hasiz, bizpahiru urte-
rik barne, 2016an, Euskaltzaindiaren oinarrizko gramatika ateratzea, kapituluka 
euskaltzain osoei aurkeztu eta haiekin osoko eztabaidaturik, ezinezkoa iruditzen 
zaio. Ez behintzat lan serios bat eginik». Onartu da testua ordeztea.

Paragrafo berean, P. Salaberrik «beraren ustez egun...» «...bere ustez» behar due-
la nabarmendu du. Azken iruzkin hori ere onartu da. Hurrengo paragrafoa ezaba-
tzea erabaki da Osoko bilkuran.
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Hurrengo paragrafoaren amaieran, esaldi bat gehitzea eskatu du P. Uribarrenek. 
Honako hau: «Era berean, esan du bi proiektuak bateragarri direla, Batzorde Ahal-
dunduan Gramatika Batzordeko bi kide izatea eta lan bateratua egitea proposatu 
baita». Onartu da eginiko gehitzea.

Hurrengoan, M. L. Oñederrak ondoko hau gehitzea eskatu du: «hitz egiteko 
moduari dagokionez, errespetua eskatu du, euskaltzainburuaren kasuan batez ere». 
Paragrafo berean, J. L. Lizundiak honakoa gehitzea falta dela azpimarratu du: «Bar-
ne-erregelen 67.2 artikulua aipatuz, erakunde ofizialetan ohi denez, euskaltzainbu-
rua ohargile legez eztabaidan aritzen denean, moderatzaile lana, Zuzendaritzako 
kide baten esku laga beharko lukeela uste du». Paragrafo honi eginiko bi oharrak 
txertatzea onartu da.

Hurrengo paragrafoan («Gaur bertan bozkatzeari...»), J. L. Lizundiak esanikoa 
honela jasotzea eskatu da: «J. L. Lizundiak Barne-erregelen 67.5 artikuluak dioena 
gogora ekarri du. Bere iritziz, gaietan agertzen dena, hots, Gramatika batzordearena 
soilik bozkatzea da prozedura, ondorioz, euskaltzain batek eginiko oharra bozkatzea 
geroratzea eskatu du». Paragrafo berean, J. B. Coyosek «bigarren proiektu hori 
Gramatika batzordeko kideen parte-hartzerik gabe ez duela ikusten nabarmendu 
du» esaldia gehitzea eskatu du. Horiek ere onartu dira.

Bozkatzeko erari dagokionez, B. Oihartzabalek eskatu du berak esandako «pro-
posamena barne jardunaldietako prozeduran sartzen baita, eta horrela bozkatzen 
baitira batzordeen proposamenak jardunaldietan» esaldia gehitzea. Paragrafo be-
rean, bozketara eramandakoaz iruzkinak egin dituzte, P. Salaburuk, M. Azkaratek 
eta J. L. Lizundiak. Azkenean, honela jasotzea erabaki da Osoko bilkuran: «Ondo-
rioz, bozketa era honetara bideratu da: a) Gramatika orokor handia eta gramatika 
txikia Gramatika batzordeak egitea ala b) orain arteko batzordeak bere gramatika 
orokor handiarekin segitzea eta, aldi berean, beste batzorde edo lantalde ahaldun-
du batek euskara batuaren eskuliburua prestatzea».

Atal honekin honen amaieran ageri den esaldia («Ondorioz, Gramatika batzor-
deak...») ezabatzea proposatu dute M. Azkaratek eta J. L. Lizundiak. Esaldi hori 
ezabatzea onartu da Osoko bilkuran.

Ondorioz, bestelako oharrik ez dagoenez gero, onartu da 2013ko azaroaren 29ko 
Osoko bilkurako bilera-agiria, egin zaizkion oharrak txertatu ondoren.

2.	 Euskaltzaindiaren	2014.	urteko	egutegia	onartzea

Euskaltzainburuak hitza E. Osa idazkariordeari eman dio, beronek datorren 
2014ko batzar-egutegia, Zuzendaritzak onartua, aurkez dezan. Aurretik J. L. Lizun-
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diak idatziz aurkezturiko sei ohar euskaltzainen artean banatu ondoren, irakurri 
egin ditu. Horietan urteko bilkura erdiak Bilboko Egoitzan egitea eskatu du. On-
doren, E. Osak Zuzendaritzaren proposamenak azaldu eta, kasu batzuetan J. L. 
Lizundiaren proposamen arabera adostu dira.

Horiek horrela, Euskaltzaindiaren 2014. urteko egutegia ondorengo hau izango da:

–  Urtarrilaren 31ko Osoko eta Ageriko bilkurak Bilbon egingo dira. Ageriko 
bilkuran K. Rotaetxeren hilberri txostena irakurriko da.

–  Otsailaren 28ko Osoko eta Ageriko bilkurak Donostian izanen dira.

–  Martxoaren 28ko Osoko eta Ageriko bilkurak Bilbon egingo dira. Ageriko 
bilkuran, 2013. urtean izendaturiko urgazle berriei agiriak emanen zaizkie.

–  Apirilean ez da batzarrik izanen.

–  Maiatzaren 30ean, Osoko bilkura Donostian izanen da.

–  Ekainaren 27an, Osoko bilkura Gasteizen egingo da. J. L. Lizundiak batzarra 
Olabide ikastolan egitea proposatu du, baina toki eta data horretan, ikastur-
tearen amaiera delako, eragozpen handiak izanen liratekeela azaldu zaio.

–  Uztailaren 18an Osoko bilkura Santurtzin egingo da.

–  Irailaren 26an, Osoko eta Ageriko bilkurak Nafarroan egingo dira. J. L. Lizun-
diak bilera Zangozan egitea proposatu du (Nafarroa Oinez kontuan hartuz), 
Nafarroako beste merindadeburuetan bai (Iruñean, Donibane Garazin, Liza-
rran, Tuteran eta Tafallan, alegia) baina horretan ez baitu Euskaltzaindiak 
inoiz batzarrik egin. P. Zabaletak Tafalla ez dela merindadeburua gogorarazi 
dio, baina proposamenarekin bat dator. A. Iñigok jakinarazi du Nafarroa Oi-
nez dela eta, 2000. urteaz geroztik Nafarroako Ikastolen Federazioa eta urte 
bakoitzean Oinez antolatzea tokatzen zaion ikastola direla Euskaltzaindiari 
bertaratzea eskatzen diotenak. 2014ko Oinezi dagokionez, informatu du orain-
goz ez dela eskaerarik jaso, ez Nafarroako Ikastolen Federazioaren aldetik, ezta 
Zangozako ikastolaren aldetik ere. Horregatik dio, harremanetan jartzen dire-
nean eta egiten duten eskaeraren arabera zehaztu ahal izanen dela nolakoa 
izaten ahal den Euskaltzaindiaren presentzia.

–  Urriaren 31n, Osoko eta Ageriko bilkurak Ipar Euskal Herrian egingo dira. J. 
L. Lizundiak Ziburun egitea proposatu du, Gazteluzarren 4. mendeurrenkari. 
Data horren inguruan Munduko Lehen Gerraz jardunaldiak egiteko asmoa 
dagoela gogorarazi du X. Videgainek eta horregatik bestelako ospakizunak an-
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tolatzeko eragozpenak gerta daitezkeela ohartarazi du, baina, edonola ere, 
proposamen hori aztertu eta geroago zehaztuko dela esan du. Haren galderari 
erantzunez, P. Charrittoni erantzun zaio Iparraldean gerra handiaz eginen dela 
sinposioa.

–  Azaroaren 29an, Osoko eta Ageriko bilkurak Markina-Xemeinen egingo dira. 
Ageriko bilkuran Jabier Kaltzakortaren sarrera-hitzaldia egingo da.

–  Abenduaren 19an, Osoko bilkura, Donostian, Luis Villasante Euskaren Iker-
gunean egingo da.

3.	 Euskaltzaindiaren	2014.	urteko	behin-behineko	aurrekontua	aurkeztu

J. Zabaleta kudeatzailea gaixorik dagoenez gero, ez da gaia ukitu, eta aurrekon-
tua hurrengo Osoko bilkurarako utzi da.

4.	 Ardura-uzteak

Gramatika batzordeko ia kide guztiek izenpeturik, dimisioa emanez, idatzia bi-
dali dute Zuzendaritzara. Halaber, I. Sarasolak ere Euskaltzaindiaren Hiztegia egitas-
moa dela eta, azken urteetan izenpetu duen zuzendari kontratua 2014. urtean be-
rritzeko asmorik ez duela adieraziz, beste idatzi bat bidali du. Horiek horrela, hitza 
eman zaio Gramatika batzordeburuari.

P. Salaburuk irakurririko testuak honako hau dio: «Gramatika batzordeak Eus-
kaltzaindiari: Gramatika batzordea da Euskaltzaindiko batzorde historikoetako bat. 
Akademiaren estatutuek zehazten duten gisan, batzorde honen lana da Euskal-
tzaindiaren zeregin oinarrizko eta nagusietako bat. Hogeita hamar urte baino gehia-
go aritu da lanean, eta Hondarribian garai hartan agindu zitzaion lana aski modu 
egokian bete du. Ahalegin horren ondorioa da Euskal Gramatika. Lehen urratsak 
izeneko lan mardula, zazpi liburukitan banatua. Hori da euskal gizarteak gehien 
baloratzen duen lana, SIADECOk egin dituen azterketetan ageri den gisan.

2013ko martxoan Euskaltzaindiak egin zituen barne jardunaldietan aurkeztu 
zuen batzordeak hurrengo urteetan egin beharreko lanen proposamena. Proposa-
men horri oharrak egin zitzaizkion, eta batzordeak berriz ere aurkeztu du proposa-
mena, moldatu ondoren, Osoko bilkuran eztabaidatzeko. Euskaltzaindiak, hala ere, 
ez du aintzat hartu Gramatika batzordeak mahaigaineratu duen lan egitasmo hori. 
Batzordeak uste du, hartu den erabakiarekin, Akademiaren konfiantza galdu duela, 
eta gutxietsia izan dela. Gainera, prentsatik jakin dugunez, zuzendaritzak lehenda-
kariari berriki aurkeztutako plangintzan, ez da gramatika ere aipatzen eta bai, aldiz, 
gramatikarekin zerikusia duen eta euskaltzainek onartu ez duten beste proiektu bat.
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Hori dela eta, behean sinatzen dugun Gramatika batzordekideek erabaki dugu 
batzordetik dimititzea.

Dena dela, baldin aurrerantzean Gramatika batzordearen lan egiteko modua 
errespetatzen bada, beti izan den gisan, prest egongo gara erraza izan ez den eraba-
ki hau berriz ere aztertzeko».

P. Salaburuk irakurriko testua P. Salaburuk (batzordeburua), J. M. Makazagak 
(idazkaria), M. Azkaratek, P. Goenagak, B. Oihartzabalek, J. A. Mujikak, J. Gar-
ziak, A. Kingek, I. Lakak, I. Amundarainek eta B. Fernandezek izenpetu dute. Era 
berean, ondoren, C. Mounolek ere beste idatzi bat aurkeztu du horrekin adostasu-
na adieraziz eta dimisioa emanez.

Ondoren, I. Sarasolak hitza hartu eta A. Urrutia euskaltzainburuari bidaliriko 
idatzia irakurri du. Honakoa da edukia: «Jauna: honen bidez adierazten dizut ez 
dudala datorren urtean berrituko Euskaltzaindiaren Hiztegia egitasmoa zuzentzen 
jarraitzeko kontratua. Ez dakit Beñat Oihartzabalek fedea duen Euskaltzaindian; 
nik, gaur egun, ez. Ez dut federik Itziar Laka gehiengo zabalez baztertzen duen 
Euskaltzaindian. Ez dut federik Gramatika Batzordea gehiengo zabalez desmante-
latzen duen Euskaltzaindian. Zure gidaritzapean Euskaltzaindia euskaltzale elkarte 
bilakatzen ari da. Ezin naiz zure konplizea izan bidaia horretan».

A. Urrutiak jakinarazi du Zuzendaritzak, 2013ko abenduaren 18an eginiko bil-
kuran ondoko proposamenak Osoko bilkurara ekartzea erabaki zuela; batetik, I. 
Sarasolaren kontratuaren iraunaldia urtearen amaieran amaitzen denez gero, Zu-
zendaritzak I. Sarasolari gutun bat bidaltzea, batzar honen ondoan iritzia aldatuko 
ote duen jakiteko. Halere, bilkuran bertan I. Sarasolak bere iritzia ez duela aldatu-
ko adierazi du; bestetik, Gramatika batzordeko kide gehienen dimisioa dela eta, 
adierazpen instituzional bat egitea. Zuzendaritzak prestatu duen zirriborroa X. Vi-
degain buruordeak irakurri du eta pantaila batean eman da.

P. Salaburuk esan du berak ez duela horretan parte hartuko. P. Zabaletak, ordea, 
bai. M. L. Oñederrak ez deritzo egoki adierazpenari, azken 6. puntuari izan ezik. P. 
Goenagak ez du uste Zuzendaritzak prestaturiko adierazpena egokia denik, eta, 
Euskaltzaindia horretarako kondizioetan ez dagoenez gero, berak bozketari uko 
egiten diola. J. L. Lizundiak dio hori egitea ez dagokiola Zuzendaritzari, eta bestalde 
lehengo bozketa ez zela horrela egin behar, beraz, ez dator bat. B. Oihartzabalek zail 
dakusa iritzia aldatzea. Aho batez egiten ez bada, ez du uste adierazpen hori egitea 
komenigarria denik.
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A. Arejitak esan du gertatua gertatu ondoren, jendea Akademiaren adierazpen 
ofizial baten esperoan dela, eta hor Zuzendaritzak ahalegin bat egin duela zubiak 
irekitzeko. X. Kintanak esan du Euskaltzaindiaren Barne-erregelen 67.7 artikulua-
ren hauste larria gertatu dela, egileek horren damu edo azalpenik ez dutela eman 
eta horrek eskandalu nabarmena sorrarazi duela euskal gizartean. Horren aurrean 
jendeari azalpen bat zor zaiola. X. Videgainek ere azpimarratu du esfortzu bat egin 
duela Zuzendaritzak jada gizartean hedatua dagoen istilua bakebidera ekartzeko.

B. Oihartzabalek esan du berdintasuna legezko mailari dagokiola; haatik, lan-
tzen diren gaiei edo egiten duten lanei dagokielarik, desberdinak izan daitezkeela 
euskaltzainak, gehienetan bakoitzak bere espezialitatea baitu. Haren ustez, orain 
arte hori kontuan hartua izan da, eta ez litzateke errealista orain, lanak antolatze-
rakoan, hori hala ez balitz bezala egitea.

J. Lakarrak esan du berak ez zuela botaziorik nahi. Eskerrak eman dizkio Zuzen-
daritzari bere borondate onagatik. Zubia, bere ustez, adierazpena litzateke, baina 
laburra eta garbia, arazoa konpontzeko asmoz egina.

Andoni Sagarnaren ustez, ezin atera daiteke Osoko bilkurak testu bat berretsi 
gabe. Gogoan hartu behar da aurreko Osoko bilkuran hartu zen erabakia oraindik 
indarrean dela. P. Goenagari gustatuko litzaioke batzordeño bat egitea Zuzendari-
tzaren eta batzordearen artean.	Adierazpen berria egiteko prozeduratzat, Zuzenda-
ritzaren proposamenaren testua zatitu, moztu, osatu eta atalka berrosatzea ikusi da 
egoki. Azkenean, perpausez perpaus, guztien parte hartzearekin, adierazpen berri 
adostua moldatu da, hedabideen aurrean publiko egiteko.

Ondorioz, Euskaltzaindiaren adierazpen instituzionala era honetara geratu da: 
«Euskaltzaindiaren Osoko bilkurak, 2013ko abenduaren 20an Baionako Euskal 
Museoan bildurik, ondoren datorren Adierazpen ofiziala egitea erabaki du:

1.  Osoko bilkurak Zuzendaritzari dei egiten dio Euskararen Akademiaren ba-
rruan gogoeta aldia ireki dezan, Gramatika batzordea barne, guztien arteko 
lankidetza areagotzeko eta horretarako egutegia finkatzeko.

2.  Euskaltzaindiaren ustez, batzorde guztiak dira balio berekoak eta euskaltzain 
oso guztiak mailakideak. Guztion artean egiten (eta egingo) dugu Euskal-
tzaindia.

3.  Osoko bilkurak gogorarazi nahi du azken egunotan gertatu diren tirabirak eta 
esamesak ez direla mesedegarri Euskaltzaindiarentzat, euskararentzat eta eus-
kal kulturarentzat. Artean ere desadostasunak izan direnean, elkarrizketaren 
bidez gainditu dira».
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5.	 Euskaltzaindiaren	Historia	egitasmoak	emanikoa	aurkeztu

J. L. Lizundiak, berak hasitako Euskaltzaindiaren Historia egitasmoa geroratu arte 
eginiko aurrelana aurkeztu eta azaldu behar zuen, baina gaurko batzarra hasieran 
uste baino gehiago luzatu denez gero, astirik ezagatik, urtarrileko batzarrerako atze-
ratzea erabaki da.

6.	 Eskuartekoak

6.1.	 Euskaltzaindiaren	ordezkaria	Eusko	Jaurlaritzako	Euskal	Gizataldeeki-
ko	Harremanetarako	Aholku	Batzordean.	Lau urterik behin berritzen den Ahol-
ku Batzorde honetarako, Sagrario Aleman euskaltzain eta diruzaina izendatzea 
erabaki da Zuzendaritzan, 2013ko abenduaren 3an eginiko bilkuran.

6.2.	 Premio	Nacional	de	Poesía	Joven	«Miguel	Hernández».	Udaberrian sari 
hau abian jartzeko asmorik ez zeukan Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol 
Ministerioak, baina azkenean, horretarako ere diru apur bat izan duela eta, antola-
tu egin da, eta Euskaltzaindiari eskatu dio epaimahaian Akademia ordezkatuko 
duen pertsona izendatzea. Iñaki Mendizabal Elordi proposatzea erabaki da Zuzen-
daritzan, 2013ko abenduaren 3an Gasteizen eginiko bilkuran.

6.3.	 Euskaltzaindiaren	eta	HABE	erakundearen	arteko	lankidetza-hitzarme-
na.	Bi erakundeon zeregina aitortzeaz gain, elkarlana euskararen normalizaziorako 
proposatzen diren egitasmoen inguruan gauzatuko da, euskararen jakitean, erabi-
leran zein haren aldeko sustapenaren ikerketan, dibulgazioan eta sentiberatzean 
batez ere.

2009ko apirilaren 23an izenpeturiko hitzarmenari segida emanez, Euskaltzaindi-
ko Azkue Bibliotekaren eta HABE erakundeko HABE Liburutegiaren artean lan-
kidetza-egitasmoak garatzeko konpromisoa berresten da. Lankidetza hau ikerketa-
egitasmoak ahalbideratzera, barneratzen dituzten funtsen zabalkundea egitera eta 
funtsen trukea segurtatzera bideratuko dira, bereziki.

Euskaltzaindiak garatzen diharduen Lexikoaren Behatokia elikatzeko asmoz, 
HABEk argitaraturikoaren euskarazko testu-multzoaz baliatzeko adostasuna era-
kusten da, HABE Aldizkarian sortutakoaz batez ere.

6.4.	 Euskaltzainei	eskuraraziko	zaizkien	argitalpenak

–  Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Egunean, Euskaltzaindiak eta Eus-
ko Legebiltzarrak argitaraturiko Bernard Etxepareren Linguae Vasconum Pri-
mitiae liburuaren edizio berria, euskarazko testuaz gainera (faksimilea eta gaur-
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ko ortografiara egindako egokitzapena) galizierara, katalanera, errumanierara, 
txinerara, kitxuara eta arabierara egindako itzulpenekin.

–  Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren V. liburukia (Paper edo CD euskarrian).

–  Aiarako Toponimia Nagusia.

–  Erlea 7, literatur aldizkaria.

–  Euskera aldizkaria ere, hots, zenbaki arrunta eta ikerketa zenbakia, postaz bi-
daliko da.

Zein liburu jaso nahi duten jakiteko asmoz, Argitalpen zerbitzutik ohar bat igo-
rriko zaie euskaltzainei. Eskaturiko liburuak urtarrilean Bilbon egingo den Osoko 
bilkuraren ondoren banatuko dira.

6.5.	 Hurrengo	bilkurak.	Urtarrilaren 31n Osoko eta Ageriko bilkurak (Kar-
mele Rotaetxeren hilberri txostena) egingo dira Bilbon, Akademiaren egoitzan

6.6.	 Josu	Zabaletak	Espainiako	2013ko	Itzulpen	Sari	Nazionala	irabazi.	Ba-
tzarrean jakinarazi denez, Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak 
2013ko Itzulpen Sari Nazionala eman dio Josu Zabaleta Kortaberria idazle eta eus-
kaltzain urgazleari orain arte itzulpengintzan egindako lanengatik. Zorionak bidal-
tzea erabaki da.

7.	 Azken	ordukoak

Ez da egon azken ordukorik.

Ondorioz, Osoko bilkura bukatutzat eman da 13:30ean.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Baionako Herriko Etxeko Batzar aretoan, arratsaldeko 15:00etan, Euskaltzain-
diak, Jean Haritschelhar zenaren omenezko hilberri txostena irakurtzeko, Ageriko 
bilkura egin du.

Bildu direnak:

Euskaltzain osoak: Andres Urrutia euskaltzainburua, Xarles Videgain buruor-
dea, Xabier Kintana idazkaria, Sagrario Aleman diruzaina, Jean-Baptiste «Battittu» 
Coyos Jagon sailburua, Miren Azkarate, Pierres Charritton, Jean-Louis Davant, 
Patxi Goenaga, Andres Iñigo, Jabier Kaltzakorta, Joseba Lakarra, Jose Luis Lizun-
dia, Beñat Oihartzabal, Miren Lourdes Oñederra, Txomin Peillen, Andoni Sagar-
na, Pello Salaburu, Ibon Sarasola, Ana Toledo, Patxi Uribarren, Patxi Zabaleta eta 
Mikel Zalbide.

Ohorezko euskaltzainak: Erramun Baxok.

Euskaltzain urgazleak: Xipri Arbelbide, Jon Casenave eta Patri Urkizu.

Erramun Osa idazkariordea eta Joseba Zabaleta kudeatzailea.

Jean Haritschelharren hainbat senide.

Batzarburu, Andres Urrutia euskaltzainburuarekin batera, Jean-René Etchega-
ray Baionako lehen auzapezordea ere izan da.

Jean-René Etchegaray Baionako Udalaren lehen auzapezordearen eta Andres 
Urrutia euskaltzainburuaren erdal eta euskal mintzaldiek hasiera eman diote eki-
taldiari, eta ondoren Beñat Oihartzabalen txanda izan da, berak prestatu baitu 
hilberri txostena.

Ageriko	bilkura
Baionan, 2013ko abenduaren 20an

Jean Haritschelhar (1923-2013), hilberri txostena
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Jean Haritschelhar Duhalde Baigorrin jaio zen, 1923ko maiatzaren 13an eta 
Biarritzen hil zen, 2013ko irailaren 1ean. Idazlea, euskaltzalea, euskaltzaina, hogei-
ta lau urtez euskaltzainburuorde eta hamasei urtez euskaltzainburu izan zen.

Haren bibliografia akademikoa oso zabala izanik, Pierre Topet Etxahun koplagi-
leaz egindako doktore ikerketa azpimarratu behar da, duen garrantziagatik. Hala-
ber, Euskaltzainditik eta unibertsitatetik at egindako lanak ere gogoan izan behar 
dira, hala nola, Herria aldizkariko kolaborazioak, Baionako Euskal Museoan edo 
euskararen alde egindako beste zenbait.

Beñat Oihartzabalek J. Haritschelharren heriotzak jendeak zion begirunea aza-
leratu zuela azpimarratu du: «Berehala, udazkenean lau bazterretan hostoak bezala, 
hedatu zen berria Euskal Herrian gaindi, euskaltzale guziek etxekoekin bat egiten 
zutela haien nahigabean». Hileta egunean ere, «mundu bat bildu zen Baigorrin. 
Hango eliza, mukuru bete zuten azken agurra egin nahi zioten Euskal Herriko hiru 
kantoietarik jin euskaltzaleek. Orok garbi zeukaten zerbitzari berezia galdua zuela 
euskarak, eta euskaldun guziak batzen gintuen norbait itzali zela. Ehorzketa haietan 
izan zirenek ez dukete ahanztekoa samintasunez eta bihotz berotasunez bete arra-
tsalde hura».

«Euskaldun guziak batzen gintuen» gizonaren biografia errepasatu du ondoren. 
Bere hastapenak eta lehen ikasketak aipatu ditu, gazte denboran gerra ezagutu 
zuela gogorarazi: «Nola duda gertakari haiek orok barne-barneraino hunkitu zute-
la? Ondoko hamarkadetan erakutsiko zuen bakezaletasunak gaztean ikusi dorpe-
keria haietan zukeen oinarri».

Ikasle eta irakasle bezala egin zuen ibilbidea gogoan izan zuen B. Oihartzabalek, 
eta, besteak beste, Pierre Topet Etxahun koplagileaz egin zuen lana azpimarratu 
zuen. «Hogeita hamabost urteak iraganik –esan zuen– Ageneko lizeoan zelarik, 
hurbildu zen lehen aldikoz euskal gaietara, zeharka bezala gainera, irakasle lagun 
batek Ageneko auzitegian Barkoxeko koplari birigarro bati zegozkion auzi-paperak 
bazirela jakinarazi ondoan. Paper haiek eskuztatuz egin zuen Pierre Topeten ezagu-
tza Jean Haritschelharrek, bai eta molde horretan bere lehen aitzur ukaldiak eman 
euskalaritzako alorrean».

Etxahunez idatzi tesiaz honako hau esan du: «Haritschelharren ikerketari esker 
agerian ezarria izan zen, molderik argienean eta zehatzenean, koplari haren origi-
naltasuna eta indarra, XIX. mendeko herri literaturaren testuinguruan behar beza-
la kokatzen zelarik. Ereduzko lan horrengatik, eta ondotik egindakoengatik, Euskal 
Herriko Unibertsitateak Doctor Honoris causa eginen zuen geroago, 1988an».
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B. Oihartzabalen esanetan, 1960ko hamarkadaren lehen urteetan «sartu zen 
osoki Iparraldeko euskalaritza biziarazten duten elkarte edo egitura garrantzi han-
dienekoetan». Hala, Gure Herrian, Euskal Museoan, IKAS-en. Eta Euskaltzain-
dian. Izan ere, 1962ko uztailaren 27an Euskaltzaindiak euskaltzain oso hautatu 
zuen, «Lafittek bereziki akuilaturik sartu zen Euskaltzaindian», Oihartzabalen hi-
tzetan. Urte hartan, Gure Herria aldizkariko idazkari nagusi eta Museoko buru egin 
zuten.

«Handik aitzina, Haritschelhar erabat ariko zen lanean euskararen eta euskal 
kulturaren alde». Euskal Museoan, Unibertsitatean, IKER ikergunean... lan esker-
ga egin zuen egon zen leku guztietan.

Euskaltzaindian, zer esanik ez. 1966. urtetik 1988ra bitartean euskaltzainburuor-
de izan zen eta 1989an izendatu zuten euskaltzainburu, Luis Villasantek ordura arte 
beteriko lekua hartuz. 2004ko abendura arte izan zen euskaltzainburu. B. Oihartza-
balek esan duenez, «1988an euskaltzainburugora heltzean, aitzineko urteetan doi-
doia abiatu hats luzeko ikerketa proiektu handi batzuen akuilatzea izan zuen hel-
buru, hala nola Orotariko Euskal Hiztegia, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak, 
Hiztegi Batua, Euskal Hizkeren Hizkuntz Atlasa, hastetik 1995 arte kudeatu zuena, 
Onomastikako lehen zerrenda sistematikoak, eta Literaturaren Hiztegia. Euskal-
tzaindiaren batzordekako antolamenduaren bidez, lan garrantzitsua egin zuen urte 
haietan Euskaltzaindiak, eta erran daiteke gaur egun ere, orduan erein ziren haziek 
ekarri uztari esker egiten dituela parte on batean bere oinarrizko lan akademikoak 
gure erakundeak».

Hala, bada, Jean Haritschelharrek egindako lanari jarraipena ematea besterik ez 
dago: «Euskarak gure hemengo lurraldean legezko ezagutzarik izan gabe partitu da 
Jean, mundu honetarik, guri dagokigu orain, aspaldi hartua zuen xede haren buru-
tan ateratzea».

Ondoren, A. Urrutia euskaltzainburuak Jean Haritschelharren heriotzaren in-
guruabarrean hedabideetan argitaratutakoekin, bai eta jasoriko dolumin idatziekin 
osaturiko oroigarria eman die senideei, ekitaldia bukatutzat emanez, arratsaldeko 
16:00etan.

Andres Urrutia Badiola, 
euskaltzainburua

Xabier Kintana Urtiaga, 
idazkaria
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Euskaltzaindiaren	arauak
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Euskaltzaindiaren araugintza 2013an

Exonomastika

Toponimiaren araugintzari bukaera emateko, astronimia lantzen hasi zen 
2012an Exonomastika batzordea, eta 2012ko abenduan onartu zuen Eus-
kaltzaindiak astroen izenen lehen atala: planetak eta planeta nanoak.

2013ko lehen hilabeteetan, arau horren hurrengo atalak landu ziren, eta 
2013ko urtarrileko, otsaileko, martxoko eta maiatzeko Osoko bilkuretan 
onartu ziren. Astroen izenak arauak (173. araua) 335 astro-izen biltzen 
ditu. Zerrendaz gainera, atal bakoitzean izendapenerako irizpideen berri 
zehatza ematen da. Honela antolatuta dago araua:

1. Planetak eta planeta nanoak

   1.1. Planetak
   1.2. Planeta nanoak

2. Sateliteak

   2.1. Lurraren satelitea
   2.2. Marteren sateliteak
   2.3. Jupiterren sateliteak
   2.4. Saturnoren sateliteak
   2.5. Uranoren sateliteak
   2.6. Neptunoren sateliteak
   2.7. Plutonen sateliteak
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3. Izarrak eta konstelazioak

   3.1. Izarren izendapena. Irizpidea
   3.2. Eranskina: alfabeto grekoaren letren izenak
   3.3. Izarrik distiratsuenetariko batzuk
   3.4. Konstelazioak eta asterismoak
   3.5. Zodiakoko konstelazioak eta astrologiako zeinuak
   3.6. Konstelazioen izenak euskaraz adierazteko irizpidea
   3.7. Konstelazioak (88 konstelazio ofizialak)
   3.8. Asterismoak

4. Nebulosak eta galaxiak

   4.1. Nebulosak
   4.2.  Nebulosa eta galaxietan izen berezia eta izen generikoa lotzeko 

moduari buruzko irizpidea
   4.3. Izen berezia duten nebulosa nagusietako batzuk
   4.4. Galaxiak
   4.5. Izen berezia duten galaxia nagusietako batzuk

5. Asteroideak, kometak, izar iheskorrak eta beste

   5.1.  Asteroideak
   5.2.  Irizpidea
   5.3.  Asteroide nagusiak
   5.4.  Kometak
   5.5.  Izendatzeko irizpidea
   5.6.  Kometa ezagun batzuk
   5.7.  Izar iheskorrak (meteoro-zaparradak)
   5.8.  Izar iheskorrak izendatzeko irizpidea
   5.9.  Izar iheskor ezagunenetariko batzuk
   5.10. Eguzki-sistemako beste objektu-multzo batzuk

Arlo horietako bakoitzean, izendegiaz gainera (astro-izenen zerrenda 
eleaniztunak: euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa), izen horien atzean 
dauden irizpideak ere zehaztu dira, zerrendetan ageri ez diren bestelako 
astro-izenekin nola joka litekeen erakustearren.
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Hala, adibidez, arauturik gelditu da Pluton planeta nanoaren sateliteeta-
ko bat Karon dela euskaraz (Charon frantsesez eta Caronte gaztelaniaz), 
edo zodiakoko konstelazioen izenetako bat Pisces dela eta ez Piscis, edo 
Pertseidak izar iheskorrak aipatzeko badela beste izendapen bat tradizio 
kristauan: Done Laurendiren malkoak.

Astro-izenez gainera, bi eranskin osagarri ere ematen dira arauan: plane-
tetako jatorri-adjektiboen zerrenda –planeta-izenekin batera ematen dira– 
eta alfabeto grekoaren letren izenak, izarrak izendatzeko erabiltzen direnez 
erabilgarriak gerta baitaitezke.

Arau horrekin oinarrizko toponimia amaiturik, kanpoko pertsona-izenak 
lantzeari ekin zion Exonomastika batzordeak 2013an. Iraileko Osoko bilku-
ran aurkeztu zuen egitasmo zehatza Exonomastika batzordeak, eta lehen 
araugaia ere aurkeztu zuen:

Antzinatea (I): Mesopotamia (Sumer, Akad, Asiria, Babilonia). Pertsona-
izenak eta mitologia. Irizpideak eta izen-zerrendak.

Azaroko Osoko bilkurak onartu zuen araugaia, eta arau bihurtu zen. 
Hala ere, ez zen 2013an argitaratu, beste atal batzuekin batera argitaratze-
koa delako.
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Irizpenak	eta	txostenak
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Zumelzu	/	Zumeltzu

Mikel Gorrotxategi Nieto, Ono-
mastika batzordeko idazkariak

ZIURTATZEN DU:

Ofizialki Zumelzu/Zumeltzu deitzen 
den Gasteizko kontzejuaren euska-
razko izendapena Zumeltzu dela, 
herri izenen euskal forma finkatzen 
duen Euskaltzaindiaren arautegia-
ren arabera.  

Eta ziurtagiri hau egiten du, hala 
jasota geldi dadin eta bidezko ondo-
rioak izan ditzan, Bilbon, 2013ko 
azaroaren 13an.

Mikel Gorrotxategi Nieto, Secreta-
rio de la Comisión de Onomástica

CERTIFICA:

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

Y para que así conste y a  los efectos 
oportunos, expide este certificado 
en Bilbao, a 13 de noviembre de 
2013.

O. E. / Vº Bº

Patxi Salaberri Zaratiegi
Onomastika batzordeko burua / 
Presidente de la Comisión 
de Onomástica

Euskera 2013_1.indd   273 10/11/14   12:29



Euskera 2013_1.indd   274 10/11/14   12:29



Euskera. 2013, 58, 1. Bilbo
ISSN 0210-1564

Hitzarmenak
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Euskaltzaindiak	2013.	urtean	zehar	
hainbat	lankidetza-hitzarmen	sinatu	ditu

Bilboko,	Donostiako	eta	Gasteizko	Elizbarrutiak

Otsailaren 7an, Bilboko, Donostiako eta Gasteizko Elizbarrutiek eta Eus-
kaltzaindiak lankidetza-hitzarmena izenpetu dute euskal onomastikaren 
eremuan elkarrekin aritzeko. Hitzarmena, Mario Iceta Bilboko gotzainak, 
Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzainak, Miguel Asurmendi Gasteizko 
gotzainak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak izenpetu dute.

Hitzarmenaren xedea euskal deituren grafia finkatzea da. Horretarako, Bil-
boko, Donostiako eta Gasteizko Elizbarrutiei dagozkien parrokietako sakra-
mentu liburuetako deituren aldaerak erabiliko dira iturri gisa. Aipatu deiturak 
datutegietara atera dira eta Elizbarruti bakoitzak bereak ditu ikusgai bere web-
gunean, eta Irargiren webgunean hirurenak, hiru Elizbarrutiek Eusko Jaurlari-
tzaren Kultura Departamentuarekin izenpetu duten hitzarmenari esker. Sail 
honetako liburu zaharrenak XV. mendekoak dira eta bertan, besteak beste, 
gure arbasoen euskal deitura asko jasotzen dira. Denboran zehar deituren idaz-
kera bera aldatzeaz gain, gaztelaniazko grafia erabili izan da berauek idazteko 
garaian, eta, horren ondorioz, deiturak, sarritan, itxuraldaturik ageri dira.

1998an Euskaltzaindiak, Eusko Jaurlaritza eta Madrilgo Justizia Ministe-
rioarekin batera, euskal deiturak arautzeko eta normalizatzeko asmoz, libu-
ru bat argitaratu zuen. Hura osatu eta hobetu nahian, orain, bigarren edizio 
bat prestatzeari ekin nahi dio Euskaltzaindiak. Argitalpena ahalik eta osa-
tuena izan dadin, deiturek mendeetan zehar izan dituzten aldaerak bildu 
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nahi ditu Euskaltzaindiak, egungoak zein historikoak, gizabanakoei zein 
ikertzaileei edota instituzioei baliagarri gerta dakizkien. Era berean, arauzko 
idazkerak, bilaketak eta aurkibideak garatzeko balioko du, herritarren bila-
ketak eta ikertzaileen lana erraztuz.

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru Elizbarrutiek eta Euskaltzaindiak 
izenpetu duten hitzarmenaren arabera, bi epetan gauzatuko da lan hau: 
lehenengoan, hiru Elizbarrutiek 1700. urtera arteko deituren erlazioak 
emango dizkiote Akademiari arautu ditzan; Euskaltzaindiak, berriz, emai-
tzak biltzen dituen deitura arautuen datutegi bana emango die Elizbarrutiei. 
Lan hori amaitutakoan, bi aldeei ongi iritziz gero, 1700etik 1900 arteko 
deituren azterketa egingo da. Sinatu den hitzarmenean aurreikusi denez, 
lehen zatiari dagozkion lanak, 2013-2014 epean egingo dira.

UZEI

Martxoaren 6an, UZEIren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hi-
tzarmena sinatu da Donostian, Luis Villasante Euskararen Ikergunean. 
UZEIren izenean Jon Etxabe presidenteak sinatu du, eta Euskaltzaindiare-
nean Andres Urrutia euskaltzainburuak.

Euskaltzaindiaren eta UZEI elkartearen arteko harremana 1986an hasi zen, 
eta hainbat eginkizunetan gauzatu da: hiztegigintzan (Hiztegi Batuaren pres-
talaneko fase guztietan eta batzorde eta lantaldeetako kide gisa) eta corpusgin-
tzan (XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoaren osaera-fase guztietan 
eta Lexikoaren Behatokian). Hala, bada, martxoan sinatu den lankidetza-hi-
tzarmenaren bidez, bi erakundeok aipatu elkarlana indartu eta areagotu nahi 
dute, betiere euskararen jakitean, erabileran zein haren aldeko sustapenaren 
ikerketan, dibulgazioan eta sentiberatzean egitasmoak partekatzeko asmoz.

Bost urteko iraupena izango duen hitzarmenak jasotzen duen legez, bi 
erakundeon arteko elkarlana euskararen corpusa eguneratzeko, mantentze-
ko, gizarteratzeko eta erabiltzaileen beharretara egokitzeko proposatzen 
diren egitasmoen inguruabarrean gauzatuko da. Horiek horrela, bi erakun-
deek berariaz adostu dute, XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa 
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(ECE), Hiztegi Batu Oinarriduna (HBO), Lexikoaren Behatokia (LEBE) 
eta Hiztegi Batuko lantaldean lankidetzan aritzea.

Nafarroako	Gobernua

Apirilaren 10ean sinatu da Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departa-
mentuko Euskarabidearen eta Euskaltzaindiaren arteko aurtengo lankide-
tza-hitzarmena. Akademiaren izenean Andres Urrutia euskaltzainburuak 
sinatu du, eta Euskarabidearen izenean Maximino Gómez Euskarabidearen 
zuzendari kudeatzaileak.

Lankidetza-hitzarmenak urteko lan arloak zehazten ditu. Hala, hitzarme-
naren arabera, Nafarroako Gobernuak aurten 80.000 euro erabiliko ditu 
Euskaltzaindiak Euskal Corpus Onomastikoan eginen dituen lanetarako, 
eta Nafarroan Onomastikako eta Toponimiako lanak egiteko. Era berean, 
Nafarroako Gobernuak bestelako konpromisoak hartu ditu: Akademiaren 
Hiztegi Batua osatuko duela, Nafarroako euskalkietako hitzak sartuz; hiz-
kuntza kalitateko zerbitzua abian jartzen lagunduko duela; eta Akademiak 
eskatutako testuak gaztelaniatik euskarara itzuliko dituela. Euskarabideko 
langileak arituko dira zeregin horretan.

Euskarari buruzko abenduaren 15eko 18/1986 foru legean, esaten da 
Euskaltzaindia dela erakunde aholku-emaile ofiziala Nafarroan, euskararen 
hizkuntza arauak ezartze aldera. Foru lege berean, arautzen da Euskaltzain-
diak toponimia gaietan izan behar duen jarduera ere, toponimia gaien gai-
neko txostenak emateko erakunde den aldetik.

AEK

Apirilaren 17an, AEK-k eta Euskaltzaindiak bi erakundeen arteko lan-
kidetza-hitzarmena sinatu dute Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan. AEKren 
izenean Mertxe Mugika koordinatzaile nagusiak sinatu du, eta Euskaltzain-
diaren izenean Andres Urrutia euskaltzainburuak. Eñaut Mitxelena AEK-k 
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kaleratzen duen Aizu! aldizkariaren zuzendaria eta Xabier Kintana Euskal-
tzaindiko idazkaria ere ekitaldian izan dira.

Hitzarmen horrek AEKren eta Euskaltzaindiaren arteko elkarlana sen-
dotzea du helburu, eta euskararen normalizaziorako proposatzen diren egi-
tasmoen inguruan gauzatuko da, euskararen jakitean, erabileran zein haren 
aldeko sustapenaren ikerketan, dibulgazioan eta sentiberatzean batez ere.

Besteren artean, hitzarmen horren ondorioz, Euskaltzaindiak garatzen 
diharduen Lexikoaren Behatokia izeneko egitasmoa elikatzeko asmoz, argi-
taraturikoaren euskarazko testu-multzoa, Aizu! aldizkarian sortutakoa batez 
ere, Akademiaren eskuetan jarriko du AEK-k. Lexikoaren Behatokiaren 
xedea corpus monitore bat, lematizatua, etiketatua eta linguistikoki anota-
tua eraikitzea da. Egitasmo horretako testu-masak hainbat hedabidek eus-
karaz ekoitzitako berriak –ahozkoak nahiz idatzizkoak– hartzen ditu oina-
rritzat, zurrupatuz eta corpusaren zoru bihurtuz. Akademia, UZEI, Elhuyar 
eta EHUko Ixa taldearekin garatzen ari da.

Eusko	Ikaskuntza

Ekainaren 13an, Eusko Ikaskuntzak eta Euskaltzaindiak bi erakundeen 
arteko lankidetza-hitzarmena sinatu dute Bilbon, Euskaltzaindiaren egoi-
tzan. Eusko Ikaskuntzaren izenean Iñaki Dorronsoro lehendakariak sinatu 
du, eta Euskaltzaindiarenean Andres Urrutia euskaltzainburuak. Xabier 
Kintana Euskaltzaindiko idazkaria eta Rosa Miren Pagola Eusko Ikaskun-
tzako Bizkaiko lehendakariordea ere izan dira ekitaldian.

Euskaltzaindiak eta Eusko Ikaskuntzak, erakunde bakoitzaren izaera eta 
helburuen barnean, bien arteko lankidetza-proiektuak sustatu eta garatu 
nahi dituzte euskal hizkuntzaren eta kulturaren esparruan. Testuinguru ho-
rretan, elkarrekin ikerketak gauzatu nahi dituzte hizkuntza eta kultura izae-
rako gaietan, bai eta hizkuntzaren, kulturaren eta gizartearen arteko harre-
manak sendotzea xedetzat duten egitarauen inguruan ere.

Horiek horrela, bi erakundeon arteko lankidetza euskal hizkuntzaren eta 
kulturaren eremuan gauzatuko da, bai eta hizkuntzaren, kulturaren eta gi-
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zartearen arteko harremanak sendotzea xedetzat duten egitarauen ingurua-
barrean ere.

Euskal	Kultur	Erakundea

Ekainaren 19an, Euskal Kultur Erakundeak (EKE) eta Euskaltzaindiak 
bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu dute Baionan, Euskal-
tzaindiaren ordezkaritzan. Euskal Kultur Erakundearen izenean Pantxoa 
Etxegoin zuzendariak sinatu du, eta Euskaltzaindiarenean Andres Urrutia 
euskaltzainburuak. Haiekin batera hauek izan dira ekitaldian: Terexa Le-
kunberri EKEko Etnologia eta Kultura Ondare Immateriala Sailekoa, eta 
Xabier Kintana eta Jean-Baptiste Coyos, Euskaltzaindiko idazkaria eta Ja-
gon sailburua, hurrenez hurren. Piarres Xarriton euskaltzaina ere izan da.

Hitzarmen horrek Euskal Kultur Erakundearen eta Euskaltzaindiaren 
arteko harremana indartu eta beste eremu batzuetara ere eramatea du hel-
buru. Oro har, bi erakundeok lankidetzan arituko dira, euskara eta euskal 
kultura zabaltzeko ekimenak areagotzeko asmoz.

Euskal Kultur Erakundea 1990. urtean sortua izan da, euskararen eta 
euskal kulturaren alde ari diren elkarteek bultzaturik eta erakunde publi-
koek lagundurik, hala nola Estatua, Akitaniako Kontseilua, Pirinio Atlan-
tikoetako Kontseilua, eta euskal kulturaren aldeko Herrien Sindikatua, 
gaur egun iparraldeko 146 herrik osatzen dutena. Bere helburu nagusia 
euskal kulturaren garapena eta hedadura sostengatzea da.

Kultur arloan diharduten elkarteak laguntzen ditu, edota haiekiko elkarlana 
bultzatzen du. Gaur egun, 140 elkarte dira Euskal Kultur Erakundeko kide.

Editorial	Iparragirre

Irailaren 11n, Editorial Iparragirrek eta Euskaltzaindiak bi erakundeen ar-
teko lankidetza-hitzarmena sinatu dute Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan. 
Editorial Iparragirreren izenean Iñaki Alzaga presidenteak sinatu du, eta Eus-
kaltzaindiaren izenean Andres Urrutia euskaltzainburuak. Bingen Zupiria eta 
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Joseba Santamaria Deia eta Noticias de Navarra egunkarietako zuzendariak 
eta Xabier Kintana Euskaltzaindiko idazkaria ere ekitaldian izan dira.

Hitzarmen horren ondorioz, Ortzadar gehigarriaren euskarazko testu-ma-
sa osoa Akademiaren eskuetan jarriko da, Euskaltzaindiak garatzen dihar-
duen Lexikoaren Behatokia izeneko egitasmoa elikatzeko asmoz. Ortzadar 
Editorial Iparragirrek editatzen du, eta Noticias Taldea osatzen duten lau 
egunkariek –Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Navarra eta Noticias de 
Alava egunkariek– zabaltzen dute.

Ez da hau Euskaltzaindiak eta Iparragirrek sinatzen duten lehen hitzar-
mena. Izan ere, 2010eko otsailean, bien arteko lehena izenpetu zuten, eta, 
besteren artean, Deia egunkariak euskarazko testuak Euskaltzaindiaren es-
kuetan jartzeko konpromisoa hartu zuen, Lexikoaren Behatokia egitasmoa 
garatzeko. Bestalde, urte bereko ekainean, helburu bera zuen hitzarmena 
sinatu zuen Akademiak, Noticias de Gipuzkoa egunkariarekin.

Orain, 2010ean Editorial Iparragirrerekin sinatutako lankidetza-hitzar-
menaren eranskin gisa, Ortzadar gehigarriaren euskarazko testu-masa Aka-
demiaren eskuetan jarriko dute.

Iruñeko	Udala

Irailaren 27an, urtebeteko iraupena duen hitzarmena sinatu dute Iruñeko 
Udalak eta Euskaltzaindiak. Udalaren izenean, Enrique Maya alkateak eta, 
Euskaltzaindiarenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak sinatu dute. Iruñe-
ko Udaletxean egin du Euskaltzaindiak iraileko osoko bilkura. Hori dela-eta, 
hitzarmenaren sinaduran, euskaltzainburua ez ezik, gainerako euskaltzainak 
ere izan dira. Iruñeko Udaleko zinegotziak ere joan dira ekitaldira.

Hitzarmen horren helburuak honako hauek dira:

–  Euskaltzaindia Iruñeko Udalari aholku emateko zereginetan aritzen ahal-
ko da, euskararekin zerikusirik duten hizkuntza aferetan bezainbatean.

–  Euskaltzaindiak ematen jarraituko du hala herritarrek eskaturiko hiz-
kuntzaren inguruko argibideak eta aholkuak nola txostenak eta egiaz-
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tagiriak, bai bere bulego nagusietatik bai Iruñean kokaturik dagoen 
Nafarroako ordezkaritzatik.

–  Kultur hedapenerako jarduerak, ikastaroak, hitzaldiak eta abar bultza-
tuko ditu, eta horretarako behar diren erakunde eta elkarteekin aritu-
ko da elkarlanean.

–  Euskaltzaindiak sustatzen dituen argitalpen, aldizkari edo edizio bakoi-
tzaren hamar ale emanen dizkio Iruñeko Udalari, betiere hitzarmen 
honen esparruari dagozkion aferei buruzkoak baldin badira. Argitalpen 
horiek Iruñeko liburutegi publikoetara bidaliko dira.

EITB

Urriaren 1ean, lau urteko iraupena izango duen lankidetza-hitzarmen 
berria sinatu dute Maite Iturbe Euskal Irrati Telebista (EITB) erakundeko 
zuzendari nagusiak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak, EITBren Bilboko 
egoitzan.

Hitzarmen horren bidez, EITBko hedabideetan euskararen erabilera ona 
sustatuko da, euskal gizartean euskara normalizatzeko eta bultzatzeko hel-
buruen ildotik. Horrela bada, EITBko hedabideek kalitatezko euskara eredu 
estandarra zabaltzen eta finkatzen lagunduko dute. Aldi berean, euskalkien 
aberastasuna bistaratzen eta balioan jartzen ere lagunduko dute hizkuntza 
erregistro egokiak erabiliz, saio bakoitzari eta komunikazio egoera bakoitza-
ri dagokion eran. Irizpideak, EITBren estilo liburuan zehaztuta egongo dira. 
Honenbestez eta hau guztia aurrera eramateko, EITBk Euskaltzaindiko Hiz-
kuntzaren Kalitatearen Behatokiaren laguntza eta kolaborazioa izango du.

Bi erakundeen arteko lankidetza esparru hauetan gauzatuko da:

–  Hiztegi Batuaren eta Onomastikaren alorrean, bereziki EITBn erabil-
tzen diren toponimo, exotoponimo, antroponimo eta abarrei lotuta.

–  Hizkuntzaren gramatika.

–  Ahoskerari buruzko arauak eta jarraibidea, hizkuntzaren ebakera zuze-
na zaindu eta fonetika hutsak saihesteko.

Euskera 2013_1.indd   283 10/11/14   12:29



284 Euskaltzaindiak 2013. urtean zehar hainbat lankidetza-hitzarmen sinatu ditu

Euskera. 2013, 58, 1. 277-286. Bilbo
ISSN 0210-1564

Euskararen	Erakunde	Publikoa

Urriaren 15ean, Euskararen Erakunde Publikoak (EEP) eta Euskaltzain-
diak bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu dute Baionan, Eus-
kaltzaindiaren ordezkaritzan. Euskal Kultur Erakundearen izenean Fran-
txua Maitia presidenteak sinatu du, eta Euskaltzaindiarenean Andres 
Urrutia euskaltzainburuak.

2008. urteko urtarrilaren 24an, Euskaltzaindiak eta Euskararen Erakun-
de Publikoak hitzarmen orokor bat izenpetu zuten, bi erakundeen arteko 
lankidetza garatzeko eta egituratzeko. Hitzarmen orokor horrek Euskal Kul-
tur Erakundearen eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetzaren nondik nora-
koa zehazten zuen, eta lankidetzaren ardatzak eta erakunde bakoitzaren 
betebeharrak finkatzen. Bestalde, urtero, hitzarmen orokorrari lotutako 
urteko gehigarri bat izenpetzen da, urteko lanak elkarrekin zehazteko.

Hortaz, urriaren 15ean 2013rako gehigarria izenpetu dute EEPk eta Eus-
kaltzaindiak. Hitzarmen gehigarri horrek, bi erakundeen 2013. urteko lan-
kidetzaren nondik norakoak, bakoitzaren egitekoak, argitalpen programa 
eta diru-laguntza zehazten ditu.

Hauek dira 2013. urteko eginkizun nagusiak:

–  Euskaltzaindiak lan hauek argitaratuko ditu 2013an: Zubererazko isto-
rio, alegia eta ipuin irri-egingarri. Gure Herria aldizkariaren idazleak (1924-
1939). Prestatzailea: Jean-Baptiste Coyos; Ernest Daudet: «Amodiaren 
martirra» Dolores, emazte bat berthutez bethea. Prestatzailea: Xabier Al-
tzibar; Kultura eskubideen oinarri etikoak. Autorea: P. Xarriton.

–  Euskaltzaindiak EEPren eta Eusko Jaurlaritzaren Proiektu Deialdiko 
argitalpen proiektuen hizkuntza kalitatearen azterketa egingo du.

–  Euskaltzaindiak aholku emango dio EEPri, toponimoen grafia egokiari 
buruzko gaietan.

–  Euskara teknikariei formakuntza ikastaro bat emango dio Euskaltzaindiak.

–  IGNeko toponimoen normalizatze lanaren emaitzak publiko egitea. 
Alegia, IGNeko toponimoen arautze lanen berri emanen dute Euska-
raren Erakunde Publikoak eta Euskaltzaindiak.
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–  IKAS pedagogia zentroaren argitalpen proiektuen hizkuntza baieztape-
na. Euskaltzaindiak eta Euskararen Erakunde Publikoak 2013an arabe-
rako prozedura egoki bat jarriko dute abian, IKAS pedagogia zentroa-
rekin elkarlanean

El Correo	egunkaria

Abenduaren 2an, El Correo egunkariak eta Euskaltzaindiak hiru urteko 
iraupena izango duen lankidetza-hitzarmena sinatu dute, Bilbon, Akade-
miaren egoitzan. El Correoren izenean Juan Carlos Martínez zuzendariak 
sinatu du, eta Euskaltzaindiarenean Andres Urrutia euskaltzainburuak.

Hitzarmen horren bitartez, El Correok eta Euskaltzaindiak lankidetzara-
ko proiektu zehatzak bideratu eta garatuko dituzte euskararen eta euskal 
kulturaren esparruan.

Bi erakundeak elkarlanean arituko dira, bereziki, euskararen normaliza-
zioarekin zerikusia duten proiektuak egiteko, Euskaltzaindiak euskararen 
inguruan ezartzen dituen arauak hedatzeko, eta arau horiek komunikabi-
deetara egoki transmititzeko.

Bestalde, hitzarmen horren ondorioz, El Correo egunkariak Euskaltzain-
diaren eskuetan jarriko ditu 2013. urtean euskaraz argitaratu dituen testu 
guztiak, eta orobat, hitzarmenak indarra duen bitartean euskaraz sortuko 
dituen guztiak. Testu horiekin, Akademiak Lexikoaren Behatokia deritzan 
egitasmoa garatuko du. Egitasmo hori UZEI, Elhuyar eta EHUko Ixa taldea-
rekin egiten ari da Akademia.

HABE

Abenduaren 13an, euskararen ezagutzan, erabileran eta sentsibiliza-
zioan eragiteko, eta hainbat ikerketa bultzatzeko asmoz, Helduen Alfabe-
tatze eta Berreuskalduntze Erakundeak (HABEk) eta Euskaltzaindiak 
lankidetza-hitzarmena sinatu dute. HABEren izenean Cristina Uriarte 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak sinatu du, HABEko 
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presidente den heinean, eta Euskaltzaindiaren izenean Andres Urrutia 
euskaltzainburuak.

Akordioak jasotzen dituen gaien artean, HABEk Euskaltzaindiari egingo 
dizkio gramatika, lexiko, ortografia, onomastika eta euskalkien erabileraren 
inguruko kontsultak eta iradokizunak, eta Euskaltzaindiak erantzunak 
emango edota bideratuko ditu.

Indarrean dagoen hitzarmenari segida emanez, Euskaltzaindiko Azkue 
Biblioteka eta HABE erakundeko HABE Liburutegiaren artean lankidetza-
egitasmoak garatzeko konpromisoa berresten dute bi aldeek. Lankidetza 
hau ikerketa-egitasmoak ahalbidetzera, barneratzen dituzten funtsen zabal-
kundea egitera eta funtsen trukea segurtatzera bideratuko da, batez ere.

Horretaz aparte, Euskaltzaindiak garatzen diharduen Lexikoaren Beha-
tokia izeneko egitasmoa elikatzeko asmoz, HABEk argitaraturikoaren eus-
karazko testu-multzoaz, HABE aldizkarian sortutakoaz batez ere, baliatzeko 
adostasuna erakusten dute.
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2013ko	albisteen	kronika

Euskarazko	Tesien	III.	Koldo	Mitxelena	Sariak	banatu	dira

Urtarrilaren 17an, Bilbon, EHUko Bizkaia Aretoan, Euskarazko Tesien 
III. Koldo Mitxelena Sariak banatu ziren. Ekitaldian sariok antolatzen di-
tuzten bi erakundeen ordezkariak izan ziren: Euskaltzaindiaren izenean, 
Andres Urrutia euskaltzainburua eta Xabier Kintana idazkaria; eta UPV - 
EHUrenean, Iñaki Goirizelaia errektorea eta Xabier Etxaniz Euskara eta 
Eleaniztasuneko errektoreordea.

Hauek izan ziren sarituak:

–  Zientzia Esperimentalak: Hutsik geratu zen.

–  Ikasketa Teknikoak: Arantxa Otegi Usandizaga. Tesia: «Hedapena 
informazioaren berreskurapenean: hitzen adiera desanbiguazioaren eta 
antzekotasun semantikoaren ekarpenak».

–  Osasun Zientziak: Karlos Ibarguren Olalde. Tesia: «Helduen ospitalez 
kanpoko bihotz-biriketako geldialdien analisia Euskal Autonomia Er-
kidegoan».

–  Gizarte Zientziak eta Zientzia Juridikoak: Iñaki Lazkano Arrillaga. Te-
sia: «Bigarren aukeraren auzia eta itxaropenaren izaera etikoa Krzysztof 
Kieslowskiren azken garaiko zineman».

–  Giza Zientziak: Larraitz Zubeldia Arruabarrena. Tesia: «Omen partiku-
laren azterketa semantikoa eta pragmatikoa».
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2008an, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak «Euskarazko 
Tesien Koldo Mitxelena Saria» sortu zuten, euskarazko ikerketa bultzatzeko 
eta sustatzeko asmoz. Sari hauen bitartez, UPV/EHUk eta Euskaltzaindiak 
euskarazko tesien ekarpen bikoitza goraipatu nahi dute, batetik jakintzaren 
arloa zabaltzen laguntzen dutelako, eta bestetik, euskararen normalizazioa-
ren prozesuan ere guztiz lagungarriak direlako. Bi urterik behin deitzen dira.

Hauek izan ziren III. Koldo Mitxelena Sarietako epaimahaikideak:

–  Zientzia Esperimentalen jakintza-arloan: Txema Ezpeleta eta Jacinto 
Iturbe.

–  Osasun Zientzien jakintza-arloan: Alberto Loizate eta Inmaculada Ge-
rrikagoitia.

–  Giza Zientzien jakintza-arloan: Julian Maia eta Miren Azkarate.

–  Gizarte Zientzien jakintza-arloan: Josi Basterretxea eta Patxi Juaristi.

–  Ikasketa Teknikoen jakintza-arloan: Lauren Etxepare eta Jose Ramon 
Etxebarria.

Maite Insaustik (epaimahaiburu), Xabier Kintanak (epaimahaiko bu-
ruorde) eta Jesus Mari Makazaga Euskara Zerbitzuaren zuzendariak ere osa-
tu zuten epaimahaia.

Eusko	Legebiltzarreko	presidenteak	Euskaltzaindia	hartu	du

Urtarrilaren 22an, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presiden-
teak Euskaltzaindiko Zuzendaritza hartu zuen Eusko Legebiltzarrean, 
eguerdian. Akademiaren Zuzendaritzak ohiko bilkura egin zuen Legebil-
tzarrean bertan, goizean, eta horren ondoren egin zen bilera presidentea-
rekin. Akademiaren izenean hauek izan ziren: Andres Urrutia euskal-
tzainburua; Xarles Videgain buruordea; Xabier Kintana idazkaria; Sagrario 
Aleman diruzaina; Adolfo Arejita Iker sailburua; Jean-Baptiste «Battittu» 
Coyos Jagon sailburua; Joseba Zabaleta kudeatzailea; eta Erramun Osa 
idazkariordea.
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«Milaka	argi	Nafarroan»	kanpaina	aurkeztu	du	IKAk	
Euskaltzaindian

Urtarrilaren 21ean, «Milaka argi Nafarroan» izeneko kanpaina aurkeztu 
zuen Bilbon IKAk. Euskaltzaindiaren egoitzan emandako prentsaurrekoan, 
Sagrario Aleman, Joxerra Olano eta Xabier Martinez de Lezea IKA euskal-
tegiko arduradunek azaldu zituzten kanpaina horren ezaugarriak. «Nafarroa 
Garaiko euskaldunak non dauden agerian utzi nahi dugu –adierazi zuten–. 
Horretarako, euskaldun guztiak, Nafarroa Garaikoak izan edo Nafarroa Ga-
raitik kanpokoak izan, elkarri mezuak bidaltzen jarri nahi ditugu, euskaldu-
nen arteko katea sortzeko».

Mondragon	Unibertsitateak	eta	Euskaltzaindiak	testuak	
eraikitzeko	estrategiez	jabetzeko	ikastaroa	antolatu	dute

Mondragon Unibertsitateak (MU) eta Euskaltzaindiak testuak eraikitzeko 
estrategiez jabetzeko ikastaroa antolatu zuten 2012-2013 ikasturtean. Ikas-
taroak 2012an kaleratutako Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa liburua izan 
zuen abiapuntu. Liburu hori Euskaltzaindiak argitaratu zuen, Akademiaren 
Corpus batzordeak landu, eta Pello Esnal batzordekideak koordinatu. Esna-
lek berak eman zuen ikastaroa, bi egunetan: otsailaren 13an eta 25ean.

Euskara kalitatez erabiltzea erronka garrantzitsua da Mondragon Uniber-
tsitateko irakasle, langile eta ikasleentzat. Kezka horri erantzunez, urteetan 
zehar euskararen kalitatea hobetzeko ikastaroak antolatu dira hainbat adi-
turen eskutik eta alor desberdinak jorratu izan dira: euskara zientifiko-tek-
nikoa, Euskaltzaindiaren arauak, hizkuntza-baliabideak Interneten, e.a. 
Dinamika horri jarraituz, euskarazko testuak ekoizten dituzten irakasle eta 
ikertzaileen artean Unibertsitateko testuak sortzeko idazkeran sakondu 
beharra sumatzen zen eta Unibertsitateko arduradunek egoki ikusi zuten 
Pello Esnalek Hitz-ordena: erabilera estrategikoa bere liburuan oinarritutako 
ikastaroa izatea.

Guztira 13 irakaslek eman zuten izena ikastaroan, eta MUko hiru fakul-
tateko irakasleek parte hartu zuten, Enpresagintza, Goi Eskola Politeknikoa 
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eta Humanitate eta Enpresa Zientzien (HUHEZI) fakultateetako irakasleek 
hain zuzen ere.

Euskaltzaindiak	14	euskaltzain	urgazle	berri	izendatu	ditu

Otsailaren 22an, Euskaltzaindiak Bilbon egin zuen osoko bilkuran, 14 
euskaltzain urgazle berri izendatu zituen.

Akademiaren batzorde akademikoetan lanean ari diren pertsonak izenda-
tu ziren. Guztiak ziren batzorde horietako kide, gutxienez 2005. urtetik. 
Hauek ziren euskaltzain urgazle berriak: Iñaki Aldekoa, Kaxildo Alkorta, 
Iñaki Amundarain, Nagore Etxebarria, Beatriz Fernandez, Juan Garzia, An-
tton Gurrutxaga, Patxi Juaristi, Gerardo Luzuriaga, Elena Martínez de Ma-
dina, Felix Mugurutza, Manu Ormazabal, Erramun Osa eta Iratxe Retolaza.

2013ko	Azkue	Literatura	Sariak	banatu	dituzte	
Euskaltzaindiak	eta	BBK-k

Martxoaren 6an, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, Akademiak eta 
Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak antolatzen dituzten Resurreccion Maria 
Azkue Literatura Sariak banatu ziren. Sariok Gorka Martinez BBK Funda-
zioko buruak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak eman zituzten.

Hauek izan ziren 2013ko saridunak:

–  A mailan, narrazioan: lehen saria, Mundiala!, Maddi Aiestaran; biga-
rren saria: Zintzoa izateko ipuina, Olatz Bereziartua; hirugarren saria: 
Martinaren ibilbidea, Anne Agirre.

–  A mailan, olerkian: lehenengo saria: Egunsentia, Lorea Azpiazu; biga-
rren saria: Ezer ez da betiko, Naia Ordorika; hirugarren saria: Parkea, 
Aiora Amenabar.

–  B mailan, narrazioan: lehen saria: Janis Joplin, sudur gorriak eta arrautza 
frijituak, Lourdes Ondaro; bigarren saria: Lagun minak, Markel Txasko; 
hirugarren saria: Egunari beldur, Ane Saiz.
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–  B mailan, olerkian: lehen saria: Lehertu, atertu, desertu, Maialen Akizu; 
bigarren saria: Amaraunak, Inhar Esnaola; hirugarren saria: Itzaldu, 
Maialen Akizu.

Azkue Sarien helburu nagusia idazle gazteak literatura mundura erakar-
tzea da. Edizio honetako epaimahaikoak hauek izan ziren:

–  A mailan: Yolanda Arrieta, Igone Etxebarria eta Antton Irusta.

–  B mailan: Joseba Butron, Amaia Jauregizar eta Jabier Kaltzakorta.

Mauleko	Libürüaren	Egüna,	Sarako	Idazleen	Biltzarra,	
liburu	azokak

Martxoaren 16an, II. Libürüaren Egüna festan izan zen Euskaltzaindia, 
eta saltokia jarri. Akademiak Zuberoarekin lotura duten argitalpen batzuk 
eraman zituen, eta baita azken nobedadeak ere. Edizio honetako gai nagusia 
emakumea eta literatura izanik, gai honen inguruan ekitaldi ugari egin ziren 
egun osoan zehar. Miren Agur Meabe idazle eta euskaltzain urgazleak oler-
ki batzuk irakurri zituen, eta mahai-inguru batean hartu zuen parte. Jean-
Baptiste Coyos eta Jean-Louis Davant euskaltzain osoak Libürüaren Egü-
nean izan ziren, eta Andres Urrutia euskaltzainburua ere Maulera joan zen.

Apirilaren 1ean, Sarako Idazleen Biltzarrean, honako hiru liburuak aur-
keztu zituen Euskaltzaindiak: Jon Mirande, olerkaria, Txomin Peillenena; 
Antoine D’Abbadie, Abbadiaz, Jean-Louis Davantena; eta Gratien Adema 
«Zaldubi»ren Gaineratekoen bilduma, Henri Duhauk prestatua.

Bestalde, Euskaltzaindiak parte hartu zuen Bilboko Liburu Azokan. 
Maiatzaren 31tik ekainaren 9ra bitartean Areatzan egin zen Azokan, salto-
kia jarri zuen Akademiak eta urte osoan argitaratutako liburuak izan zituen 
salgai. Era berean, Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekaren laguntzarekin 
antolatu zen «Euskal emakume idazleak» izeneko erakusketan parte hartu 
zuen Akademiak.

Horretaz gain, Institut d´Estudis Catalans eta Consello da Cultura Ga-
lega erakundeekin batera, Euskaltzaindia Madrilgo Liber Azokan izan zen 
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urrian, hilaren 2tik 4ra. Aipatu hiru erakundeok erakustoki berean izan 
ziren. Eta, urtero bezala, Durangoko Azokan izan zen Akademia. Abendua-
ren 5etik 8ra bitartean egin zen Azokan, saltokia jarri zuen Akademiak eta 
urte osoan kaleratutako liburuak izan zituen salgai.

Nafarkariaren	zenbaki	guztiak	Euskaltzaindiaren	
webgunean

Nafarkaria, Euskaldunon Egunkariaren Nafarroako gehigarriaren ibilbide 
osoa, hots, bizirik iraun zuen bitartean kaleratu ziren 547 zenbakiak, siste-
matizatu eta digitalizatu ditu Euskaltzaindiak, eta bere webgunean kontsul-
ta daitezke. Lana, Nafarroako Gobernuaren eta Akademiaren arteko hitzar-
menari esker burutu da.

1991ko abenduaren 6an kaleratu zen lehenbizikoz Nafarkaria, Euskaldu-
non Egunkariaren Nafarroako gehigarria. Geroztik ostiralero ikusi zuen ar-
gia, harik eta 2002ko uztailaren 26an, larritasun ekonomikoak itota, desa-
gertu zen arte.

2011rako sinatu zuten hitzarmenean, Akademiak eta Gobernuak Nafar-
karia digitalizatzea eta Interneten kontsultagai jartzea adostu zuten. Halaxe 
egin zen, eta lan horren fruitua da 2013ko apirilean sarean jarri zena.

«Herri	Literatura	Jardunaldietako	Antologia»	atal	berria	
Euskaltzaindiaren	webgunean

Maiatzaren 31n, Euskaltzaindiak atal berri bat zabaldu zuen Interneten, 
«Herri Literatura Jardunaldietako Antologia» izenekoa. Bertan, Euskal-
tzaindiaren Herri Literatura batzordeak antolatu dituen herri literaturari 
buruzko jardunaldietako ekarpenik mamitsuenak bildu dira. Horietako bi 
–Antonio Zavalak eta Bernardo Atxagak 1994an eta 2005ean eman zituz-
ten hitzaldiak– lehen aldiz argitaratu ditu Akademiak. Are gehiago, Atxa-
garena argitaratu gabea zen eta lehenbiziko aldiz jartzen zen publikoaren 
eskura.
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Pello Esnal batzordeko idazkariak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak 
egin zuten atal berriaren aurkezpena, Donostian.

Bernardo	Atxagaren	Obabakoak	liburuaren	irakurketa	
jarraitua

Ekainaren 20an, Bilbo Zaharra Forumak antolatutako Bernardo Atxaga-
ren Obabakoak liburuaren irakurketa jarraitua egin zen Bilboko Arriaga 
Antzokian, goizeko 8:00etatik iluntzeko 20:00etara. Klasikoen Irakurraldia 
egitasmoaren seigarren edizioa izan zen. 2008an Axularren Gero irakurri 
zen, 2009an Mogelen Peru Abarca, 2010ean Jon Miranderen Haur besoeta-
koa, 2011n Ramon Saizarbitoriaren Hamaika pauso eta iaz Arantxa Urreta-
bizkaiaren Zergatik panpox.

Euskaltzaindiaren aldetik, urtero bezala, kide batzuk parte hartu zuten. 
Goizeko 8:00etan, liburuaren lehenengo hitzak Bernardo Atxagak berak 
irakurri zituen, eta ondoren 400 lagun inguruk pasarte bana irakurri zuten, 
txandaka, horien artean Andres Urrutia, Xabier Kintana, Adolfo Arejita 
eta Jose Luis Lizundia euskaltzainak zirela. Egunean zehar, euskaltzain ur-
gazle batzuk ere izan ziren irakurketan.

Orotariko Euskal Hiztegiaren	3.	argitaraldi	elektronikoa

Ekainaren 28an, Euskaltzaindiak Orotariko Euskal Hiztegiaren 3. argita-
raldia aurkeztu zuen Gasteizen, Eusko Legebiltzarrean. Bertsio berriak, guz-
tira, ia 3.000 sarrera berri –sarrera nagusi eta azpisarrera– ditu. Aurkezpena 
honako hauek egin zuten: Andres Urrutia euskaltzainburuak; Ibon Saraso-
la egitasmoaren zuzendariak; eta Gabriel Fraile teknikariak. Eurekin batera, 
Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidentea izan zen.

OEHren lehen bertsioa paperean argitaratu zen. Azken liburukia –hama-
seigarrena– 2005ean kaleratu zen, eta handik lau urtera, 2009an, hiztegi 
osoaren oinarrizko bertsio elektronikoa sarean jarri zen. 2011n, bigarren 
argitaraldia eskaini zuen Akademiak eta 2013an hirugarrena. Bigarren ar-
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gitaraldian, hasierako bost liburukien berrikuspen sakona egin zen, eta tes-
tu zahar batzuetako lekukotasunak gehitu ziren (Lazarragaren eskuizkribua 
garrantzizkoena izan zen). Hirugarren argitaraldian, berriz, gainerako ha-
maika liburukien berrikuspena egin zen.

Jabier	Kaltzakorta	euskaltzain	oso

Jabier Kaltzakorta euskaltzain oso izendatu du Euskaltzaindiak. Uztaila-
ren 19an, Bilbon egin zen Osoko batzarrean, Jose Luis Lizundia euskaltzain 
emeritu izatearen ondorioz sortutako hutsunea betetzeko bozketa egin zuen 
Akademiak. Kaltzakortak, Euskaltzaindiaren Arautegiak eta Barne-errege-
lek agintzen duten gehiengo osoa lortu zuen.

Kaltzakortaren hautagaitza Adolfo Arejita, Xabier Kintana, Patxi Uriba-
rren eta Andres Urrutia euskaltzainek aurkeztu zuten.

Euskara	ikasteko	deia

Euskaltegien sareak antolatutako «Zatoz euskaltegira!» kanpaina burutu 
zen irailean, Euskaltzaindiaren egoitzan. Hiru agerraldi egin zituzten: iraila-
ren 11n, euskaltegietako eta hezkuntza arloko eragile asko izan ziren: bate-
tik, AEK, IKA, Batuz, Elkarlan, Deustuko euskal irakaslegoa, Aurten bai, 
Maizpide eta udal euskaltegietako ordezkariak; eta bestetik, Koldo Tellitu 
(Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa), Mikel Ormazabal (Kristau Esko-
la), Lurdes Imaz (EHIGE) eta Patxi Olabarria (ERKIDE-Irakaskuntzako 
koordinatzailea) hezkuntzako eragileak. Arantza Aurrekoetxea Eusko Jaur-
laritzako Hezkuntza sailburuordea eta Joseba Erkizia HABEko zuzendaria 
ere izan ziren ekitaldian.

Bigarren agerraldian, irailaren 18an, lan arloko eragileak mintzatu ziren 
Hauek izan ziren: Erkide Kooperatiben Federazioa; ELA, LAB eta STEE-
EILAS sindikatuak; eta Ahize-AEK, Ekilore, Emun eta Artez hizkuntz 
aholkularitza enpresak.
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Azkenik, irailaren 26an, hirugarren agerraldi publikoa egin zen. Aurreko 
bietan bezala, Euskaltzaindiaren egoitzan batu ziren eragile asko eta euska-
ra ikasteko eta euskaltegietan izena emateko deia zabaldu zuten.

Ekitaldian euskaltegien sareak, eta euskalgintzako eta alderdi politikoen 
ordezkariak izan ziren, eta baita kirolariak edo kultura arloko ordezkariak 
ere. Besteak beste, Jose Angel Iribar, Rafa Rueda, Toti Martinez de Lezea, 
Maider Unda, Alex Txikon, Mikel Losada, Galder Perez, Mertxe Mugika, 
Igone Etxebarria, Ordizia Errugbi taldeko jokalariak, Lorea Bilbao, Josu La-
rrea, Lourdes Auzmendi, Alfonso Gil, Pili Robles, Jon Salaberria, Beatriz 
Marcos, Paul Bilbao, Asier Muniategi eta Mikel Irizar izan ziren.

Guztion izenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak hartu zuen hitza, eta 
euskara eta euskal kultura ezagutzeko deia luzatu zuen. Besteren artean, 
arrazoi honengatik: «Hizkuntza baten inguruak ezagutzea horixe baita, hain 
zuzen ere, berak eramaten duen ikuskera horren jabea egitea. Irribarre zein 
negar, neke eta pozak, haserre eta adiskidantzak, alaitasuna eta tristura… 
labur esanda, giza seme-alaba orori dagozkion sentimenduak eta horiek ere 
zure hizkuntzan, zure inguruko hizkuntzan, hur-hurrekoz duzun horretan 
jasoko dituzu. Halakoak nork bere hizkuntzan adieraztea liluragarria eta 
xarmangarria ere bada. Ikasi eta erabili, erabiliz ikasi, erabiltzeko ikasi... 
Horretan ditugu bidegile eta bidaide euskaltegiak».

Ondarearen	Europako	Jardunaldiak

Urrian zehar, «Eraldatutako ondarea» izenburupean, 2013ko Ondarea-
ren Europako Jardunaldiak egin ziren, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuak. 
Euskaltzaindiak «Gure hizkuntza eta literatura berreskuratuz» izeneko hi-
tzaldi zikloa eta «Liburuen bizitza eta iraupena» erakusketa antolatu zituen.

Akademiak urriaren lau egunetan hartu zituen Jardunaldiak: hilaren 
8an, 15ean, 22an eta 29an. Lau gai desberdin jorratu ziren hitzaldietan: 
Bizkaiko toponimoak, Bonaparte printzearen euskalkien mapa, Euskal He-
rriko kantak eta Axular eta Gero (1643) liburua. Hizlariak Mikel Gorrotxa-
tegi, Aritz Abaroa, Gorka Intxaurbe, Amaia Jauregizar, Jabier Kaltzakorta 
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eta Xabier Kintana izan ziren. Azkue Biblioteka bisitatzeko aukera ere izan 
zen, Pruden Gartzia eta Josune Olabarriaren eskutik.

Erakusketari dagokionez, urriaren 1etik 31ra egon zen zabalik, Euskal-
tzaindiaren aretoan. Hainbat libururen aleak erakutsi ziren, garai desberdi-
netakoak eta kontserbazio-egoera desberdinetan.

Tuteran,	Nafarroa	Oinez	festarekin	bat

Urtero bezala, Nafarroa Oinez Nafarroako ikastolen aldeko festarekin 
bat egin zuen Euskaltzaindiak. Urriaren 4an, Tuteran, 2013ko Nafarroa 
Oinez antolatu zuen Argia ikastola bisitatu zuten euskaltzainek.

Bisitaren ostean, Akademiaren Zuzendaritzak bilera egin zuen. Bisitak 
iraun bitartean, Euskaltzaindiak Nafarroako ikastolei, eta oro har, euskal-
gintzari, atxikimendua adierazi zien.

Euskaltzaindiaren	Arabako	ordezkaritza	lekuz	aldatu	da

Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaritza lekuz aldatu zen 2013. urtean, 
eta Gasteizko Apaizgaitegian kokatu. Bertan Euskal Hiztegi Etimologikoa 
egitasmoan lan egiten duen taldea ere kokatu da.

Hau da helbide berria:

  Pedro Asua, 2 - 2. solairua. 01008 Gasteiz.
  Telefono zenbakia : 945 23 36 48.
  Helbide elektronikoa: gasteizordez@euskaltzaindia.net

2013ko	Xalbador	Eguna

Xalbadorrekin batera, Basarri izan zuen gogoan 2013ko Xalbador Egu-
nak. Urriaren 11tik 13ra Urepelen egin zen festaren goiburua «Xalbador eta 
Basarri» izan zen. Urriaren 11n, Benito Lertxundik kontzertua eskaini zuen, 
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eta 12an Xalbadorren itzalean, hamar urte Joxemari Iriondok idatzitako libu-
rua aurkeztu zen. Sebastian Lizaso, Juan Jose Eizmendi Loidisaletxe II, 
Amets Arzalluz eta Joxe Luis Gorrotxategi bertsolariak Urepelen izan ziren.

Patxi Baztarrika Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuor-
deak ere hitzaldia eman zuen Urepeleko eskoletan, euskararen gaur egungo 
egoerari buruz Hegoaldean, Nafarroan eta Iparraldean.

Deiadarra elkarteak eta Euskaltzaindiak antolatzen dute Xalbador Eguna 
eta urtero, Xalbadorri ez ezik, beste artista bati ere egiten diote gorazarrea. 
2013an Basarri bertsolaria izan zen aukeratua. Antolatzaileek adierazi zute-
nez, «Inazio Eizmendi Basarri bertsolariaren jaiotzako mendeurrena betetzen 
da aurten, 1913ko azaroan sortu baitzen. Xalbadorren bertsu laguna izan zen 
aldi batean, eta Iparraldeko eta Hegoaldeko herrietako plazetan elkarrekin 
kantatu zuten. Horregatik, biak batera omendu nahi ditugu aurten».

Urepeleko Herriko Etxearen, Euskaltzaindiaren, Bizkaiko Foru Aldun-
diaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntasun eta babesa izan zuen 2013ko 
Xalbador Egunak.

Euskaltzaindiaren	ordezkaritza	Europako	Parlamentuaren	
hizkuntza	gutxituei	buruzko	talde	artekoan

Azaroaren 21ean, Euskaltzaindiak Europako Parlamentuaren hizkuntza 
gutxituei buruzko talde artekoan parte hartu zuen, Estrasburgon. Parlamen-
tuaren osoko bileraren baitan egin den talde artekoaren bileran aritu ziren, 
Akademiaren izenean, Andres Urrutia euskaltzainburua eta Xarles Vide-
gain buruordea.

Izaskun Bilbao eurodiputatuaren ekimenez, euskararen munduko zenbait 
eragilek eta agintarik osatutako ordezkaritzaren agerraldia izan zen Europar 
Parlamentuan. Guztien artean, euskara biziberritzeko eta hizkuntza gutxitu 
baten hiztun kopurua handitzeko egin den lana aurkeztu zuten.

Euskaltzaindiko kideekin batera, Patxi Baztarrika, Eusko Jaurlaritzako 
Hizkuntza Politikarako sailburuordea; Xabier Epaltza, Euskara Kultur El-
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kargoaren presidentea; eta Allende Boutin, Euskararen Aholku Batzordeko 
kidea izan ziren.

Agerraldian, Euskal Erkidego Autonomoan, Nafarroan eta Ipar Euskal 
Herrian dauden politikak eta emaitzak alderatu ziren. Desagertzeko arris-
kuan dauden hizkuntzen biziraupena bermatzeko, hiru alderdi aipatu zituz-
ten hizlariek: legezko babesa, hiritarren atxikipena eta hizkuntza politikaren 
engaiamendua.

Euskaltzaindiaren buruak eta buruordeak erakundearen historia, ibilbidea, 
nortasuna, egitasmoak eta erronkak, besteak beste, izan zituzten hizpide.

Euskararen egoeraz ere aritu ziren, eta euskara batuaren garrantzia alda-
rrikatu zuten: «Euskararen batasun prozesua izan da, hizkuntzaren aitorpen 
ofizialarekin batera, euskara bera berreskuratzeko eta biziberritzeko oina-
rrizko faktorea».

Erakunde eta elkarte askoren lanari esker, gaur egun euskara sona han-
diko hizkuntza dela baieztatu zuten, eta babes sozial zein instituzional han-
dia duela gaineratu. «Berreskuratze eta modernizatze prozesu honetan 
–esan zuten– Euskaltzaindiaren eginkizuna ezinbestekoa izan da».

Linguae Vasconum Primitiae	beste	sei	hizkuntzatan	irakur	
daiteke

Abenduaren 3an, Euskararen Nazioarteko Egunean, Bernard Etxepareren 
1545eko Linguae Vasconum Primitiae liburuaren edizio berri bat aurkeztu zu-
ten Eusko Legebiltzarrak eta Euskaltzaindiak. Jatorrizko testuaz gain, katalan, 
galiziera, errumaniera, arabiera, kitxua eta txinerazko itzulpenak ditu edizio 
berriak. Ekitadi berean, gainera, Jean Haritschelhar zena gogoan izan zuten.

Ekitaldian hauek mintzatu ziren: Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko 
presidentea, Andres Urrutia euskaltzainburua eta Xabier Kintana Akade-
miako idazkari eta edizioaren arduraduna. Amaieran, Xabier Kintanak eus-
karaz irakurri zuen Kontrapas poema. Liburua beste hizkuntzetara itzuli 
duten itzultzaileak ekitaldian izan ziren eta irakurraldia osatu zuten. Joan 
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Martí katalanez aritu zen, Manuel González galegoz, Delia Mihaela Cristea 
errumanieraz, Fang Xiao txineraz, Shaalan Hares arabieraz, eta, kitxuarako 
itzultzaileak bertaratzerik izan ez zuenez, Verónica Yuquilema, Mondragon 
Unibertsitateko ikasleak hizkuntza horretan irakurri zuen.

Horrezaz gainera, Mikel Morris, Karmele Jaio, Julia Brade, Simon Lam-
bert eta Giovanni Zanonen bideoek aukera eman zuten Kontrapas entzute-
ko ingelesez, gaztelaniaz, alemanez, frantsesez eta italieraz. Amaitzeko, Xa-
bier Leteren eta Erramun Martikorenaren ahotsak entzun dira, haiek testu 
horretaz egindako musika-egokitzapen ezaguna kantatzen.

«Toponimia	Administrazioaren	eguneroko	jardunean»	
ikastaroa	Baionan

Abenduaren 9an, «Toponimia Administrazioaren eguneroko jardunean» 
izeneko ikastaroa egin zen Baionan, Euskararen Erakunde Publikoaren 
egoitzan. Euskaltzaindiak eta EEPk elkarlanean antolatu zuten, eta Patxi 
Salaberri Onomastika batzordeko buruak, eta Patxi Galé, Mikel Gorrotxa-
tegi, Paskual Rekalde eta Felix Mugurutza batzordeko kideek eman zuten.

Herrietako toponimia ikertu, finkatu, erabili eta zaintzeko ikastaroa izan 
zen, eta bereziki euskara, hirigintza eta kultura alorreko teknikariei zuzen-
duta egon zen.

Patxi Salaberrik «Euskaltzaindia eta onomastika lanak» mintzaldia eman 
zuen, gai hauek jorratu zituelarik: onomastika arautzearen beharra; euskal 
toponimiaren ikerketa eta normalizazioaren historia; Euskaltzaindiaren ar-
dura eta lana onomastika alorrean; onomastikaren normalizazioa eta ono-
mastika euskararen normalizazioan.

Patxi Galék «Toponimia ikerketen oinarri teorikoak» gaiaz hitz egin zuen. 
Besteak beste, toponimia zergatik ikertu behar den, berau arautzeko irizpide 
orokorrak edota toponimia ikerketa baten urrats nagusiak aipatu zituen.

Mikel Gorrotxategi «Toponimia ikerketak gauzatzeko prozedura eta iker-
ketaren pausuak» gaiaz aritu zen, eta ikerketa baten helburuak zein garape-
na izan zituen mintzagai.

Euskera 2013_1.indd   301 10/11/14   12:29



302 Berriak

Euskera. 2013, 58, 1. 289-303. Bilbo
ISSN 0210-1564

Paskual Rekaldek «Administrazioen eginbeharra» gaia jorratu zuen. 
Akademiaren eta Administrazioaren eginbeharraz mintzatu zen.

Azkenik, Felix Mugurutzak «Onomastikaren zabaltzea» gaiaz hitz egin 
zuen. Ikerketen emaitzak ezagutarazteko, erakusketak egin, edota mapen 
eta fitxa didaktikoen bidez zabal daitezkeela azpimarratu zuen.

Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren	V.	liburukiaren	
aurkezpena

Abenduaren 12an, Bilbon, Euskararen Herri Hizkeren Atlasaren V. libu-
rukia aurkeztu zuen Euskaltzaindiak. Aurreko laurak bezala, EHHA-ren 
bosgarren liburukia Laboral Kutxaren babesarekin argitaratu zuen Akade-
miak. Bosgarren liburukiak euskararen morfologia jorratzen du, izenaren 
morfologia zehazki eta parterik handiena deklinabideak hartu du.

Aurkezpena honako hauek egin zuten: Andres Urrutia euskaltzainbu-
ruak; Patxi Baztarrika Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailbu-
ruordeak; Ana Castro Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari nagu-
siak; Pello Ugalde Laboral Kutxako Lurralde zuzendariak; Adolfo Arejita 
EHHA-ren zuzendari akademikoak eta Xarles Videgain egitasmoaren ardu-
radun teknikoak.

Liburukia mugatzailearekin abiatzen da. Mugatzaile neutroa, -a, erans-
tean euskal izenetan gertatu ohi diren aldaketak, bokalen aldetik eta into-
nazio aldetik, erakusten da. Ondoko mapa-erantzutegietan, izen kategoria-
ko hitz hautatuei mugatzailea eta deklinabide-atzizkiak erantsirik, jaso diren 
erantzunak biltzen dira, eta azken partean konparazio egiturak, zenbakiak, 
ordinalak eta orduak.

Galdeketako izenak, oin-hitzaren amaierako bokal, diptongo edo kontso-
nante ezberdinen arabera hautatuak dira. Amaiera bereko bi hitz hautatu 
dira, biziduna eta bizigabea: «alaba»-«eliza», «seme»-«etxe», «idi»-«herri», 
«asto»-«itsaso»-«zulo», «katu»-«negu», «zelai», «hodei», «behi», «gizon», «oi-
lar», «sagar», «ahuntz» eta abar. Izen berezien morfologia ere kontenplatu da, 
bai pertsona-izenena, bai toki-izenena: Maritxu, Madalen, Bilbo, Baiona.
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Erlea aldizkariaren	7.	zenbakiaren	aurkezpena

Abenduaren 19an, Euskaltzaindiak argitaratzen duen eta Bernardo 
Atxaga euskaltzainak zuzentzen duen Erlea aldizkariaren zenbaki berria, 
zazpigarrena, aurkeztu zen Bilbon, Akademiaren egoitzan. Besteren artean, 
erbestea eta loreak, hutsuneak eta antologiak, dira zenbaki horren protago-
nista.

Bernardo Atxaga zuzendariarekin batera, Andres Urrutia euskaltzainbu-
ruak eta Jokin Azkue Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustatzeko zuzendariak 
aurkeztu zuten aldizkaria.

Erlea 7 honetan partaide izan dira: Lorenzo Rojo, Karmele Jaio, Jon Be-
nito, Jose Manuel Bujanda, Garbiñe Biurrun, Mari Romero, Alberto Baran-
diaran, Koldo Izagirre, Kepa Altonaga, Asun Garikano, Mikel Urdangarin, 
Kepa Altonaga, Estibalitz Ezkerra, Aritz Galarraga, Jacinto Iturbe, Lourdes 
Otaegi, Miguel Sanchez-Ostiz, Juan Ignacio Pérez, Jabier Kaltzakorta, Lu-
zien Etxezaharreta, Joxemari Iturralde, Iñaki Sarriugarte, Pepe Altair, Har-
kaitz Cano, Mikel Urdangarin, Xabier Elorriaga eta Joseba Luzuriaga.

Azala Karen Amaiarena da. Argazkiak eta ilustrazioak Ernesto Valver-
dek, Mikel Valverdek, Jose Ramón Urtasunek eta Zaldieroak egin dituzte. 
Zaldieroaren komikia, «Urrezko liburutegia» eta «Foroa - azkenaldiko libu-
ruak» ohiko atalak ere bildu zituen Erlea aldizkariaren zenbaki berriak.

Ana	Toledo	eta	Jabier	Kaltzakorta,	Literatura	Ikerketa	eta	
Herri	Literatura	batzordeetako	arduradun	berriak

Abenduan, Euskaltzaindiak Literatura arloko bi batzordeetan arduradun 
berriak izendatu zituen. Hala, Ana Toledo da Literatura Ikerketa batzorde-
ko arduradun berria, eta Jabier Kaltzakorta Herri Literatura batzordekoa.

Irailean hil zen Jean Haritschelhar. Egindako izendapenarekin, berak 
utzitako hutsunea bete zuen Ana Toledo euskaltzain osoak.

Jabier Kaltzakorta, berriz, Herri Literatura batzordeko arduradun izenda-
tu zuen Akademiak.
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2013an	omenduak	izan	diren	
Euskaltzaindiko	kideak

Sarako	Idazleen	Biltzarrak	Jean	Haritschelhar	omendu	zuen

Euskaltzain, euskal ikasketen sortzaile, idazle... Jean Haritschelhar eus-
kaltzain emeritu eta euskaltzainburu ohia omendu zuen 2013ko Sarako 
Idazleen Biltzarrak. Apirilaren 1ean egindako ekitaldian, bere bizitza osoan 
burutu duen lanagatik omenaldia jaso zuen eta horrela adierazi zuen Jean-
Michel Garat Biltzarraren sortzaileak: «Lan ona eta interesgarria izan da, ez 
bakarrik hizkuntzarentzat, euskararentzat, baita kulturarentzat ere».

Orain 30 urte, Biltzarraren lehenengo edizioan izan zen Jean Ha-
ritschelhar.

Omenaldi hau jaso eta bost hilabete geroago, irailaren 1ean, hil zen Jean 
Haritschelhar, 90 urte zituela.

Ramon	Saizarbitoriaren	Martutene nobela	saritua

Ramon Saizarbitoria idazle eta euskaltzain urgazlearen Martutene nobe-
lak (Erein, 2012) hainbat sari irabazi zuen 2013. urtean. Apirilean, Espai-
niako Kritikaren Saria eman zioten, euskararen arloan, narratibaren ata-
lean. Hil berean, 2012ko 111 Akademiaren Saria ere jaso zuen.

Urrian, aldiz, Euskadi Literatura Saria irabazi zuen, euskarazko narratiba 
alorrean. Kasu honetan, epaimahaikideek hauxe azpimarratu zuten: «Afek-
tibotasuna, gizartea eta literatura dira lan handi honen hiru ardatzak».
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Bilboko	Liburu	Azokaren	Urrezko	Luma	Karmel 
aldizkariko	Julen	Urkizari

Julen Urkiza idazle eta Karmel aldizkariko zuzendariak Bilboko Liburu 
Azokaren Urrezko Luma jaso zuen ekainaren 6an, Areatzan egindako eki-
taldi batean. Urkizak Gonzalo Olabarria Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura 
zuzendariaren eskutik jaso zuen saria. Ana Urkiza idazleak eta Asier Mu-
niategi liburu azoken antolatzaileak ere parte hartu zuten ekitaldian.

Azokaren izenean, Ana Urkizak gorazarre-hitzak izan zituen Julen Urkiza-
rentzat eta Karmel aldizkarian egindako lana goraipatu zuen. Hala, aldizkaria 
idazleen topaleku bihurtu duela esan zuen. Izan ere, euskal kulturaren inguruko 
pertsona askok parte hartu du aldizkarian, bai idazle ezagunak, baita hasiberriak 
ere, eta hori, Ana Urkizaren esanetan, Julen Urkizaren meritua izan da. Idazle 
horietako batzuk ekitaldian izan ziren, besteak beste, Andres Urrutia, Patxi 
Uribarren, Juan Luis Goikoetxea, Patxi Juaristi edota Miren Agur Meabe.

Arantxa	Urretabizkaiak	Bilboko	Liburu	Azokaren	Zazpi	
Kale	saria	jaso	du

Arantxa Urretabizkaia idazle eta euskaltzain urgazleak Zazpi Kale saria 
jaso zuen ekainaren 6an, 3 Mariak eta Las tres Marías liburuengatik. Bilboko 
Udalak, Liburu Ganbarak eta Liburu Azokak ematen duten sari hau Sabin 
Anuzita Udaleko Euskara zinegotziaren eskutik jaso zuen Urretabizkaiak. 
Idazleak eskerrak eman, eta 3 Mariak nobelak satisfazio handiak eman diz-
kion liburua dela esan zuen.

Juan	de	Yciar	saria	Euskaltzaindiari,	Euskararen Herri 
Hizkeren Atlasa	argitalpenagatik

Euskaltzaindiak garatzen duen Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitas-
moaren argitalpena saritua gertatu zen Argitaratze-kalitatearen «Juan de 
Yciar» sariarekin.
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«Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi»-k antolatzen duen sari 
hori, 2012. urtean argitara eman zuen EHHA bildumaren IV. liburukiaren 
argitalpenagatik jaso zuen Akademiak.

Lau alor edo modalitatetan eman ziren sariok: Artea, Haur eta Gazte 
Literatura, Lan orokorrak eta Dibulgaziokoak. Euskaltzaindiaren Euskara-
ren Herri Hizkeren Atlasaren IV. liburukia lan orokorren sailean izan zen 
irabazle. Sari bikoitza izan zen: argitaratzailea, Euskaltzaindia, eta inprima-
tzailea, MCC graphics.

Ekainaren 11n izandako ekitaldian, Adolfo Arejita, EHHA egitasmoaren 
zuzendari akademikoak eta aipatu inprimategiko ordezkariek jaso zituzten 
sari agiriak, Leopoldo Zugaza «Manuel de Larramendi» Bibliografia Institu-
tuko buruaren eskutik.

Ana	Etxaideri	omenaldia,	Nafarroako	Unibertsitatearen	
Euskal	Katedraren	50.	urteurrenean

Nafarroako Unibertsitateko Euskal Hizkuntza eta Kultura Katedrak 50 
urte bete zituen 2013an. Urteurrena ospatzeko, hainbat ekitaldi egin ziren 
azaroan zehar. Azkena, hilaren 27an, urte askoan Euskal Hizkuntza eta 
Kultura Katedraren zuzendari izandako Ana Etxaide irakasle eta ohorezko 
euskaltzainari omenaldia izan zen.

Ekitaldia Duguna dantza taldearen emanaldiarekin hasi zen. Ondoren 
«Impulso a la cultura vasca en el siglo XXI» izenburupean, mahai-inguru 
bat egin zen. Bertan, Andres Iñigo Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezka-
riak hartu zuen parte. Berarekin batera, hauek izan ziren: Maximino Gó-
mez, Euskarabidearen zuzendari kudeatzailea; Aizpea Goenaga, Etxepare 
Euskal Institutuko zuzendaria; Iñaki Dorronsoro, Eusko Ikaskuntzako pre-
sidentea; Susana Irigaray, Jose Miguel Barandiaran Fundazioko idazkaria; 
Michel Duvert, Baionako Museoko Adiskideen Elkarteko presidentea; eta 
Mari Mar Larraza, Euskal Hizkuntza eta Kultura Katedrako zuzendaria.

Ondoren, Ana Etxaideri omenaldia egin zitzaion, Manuel Casadoren eta 
Asier Barandiaranen eskutik. Amaitzeko, Jesus Guridiren abestien errezital 
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bat eskaini zuten Nerea Berraondo mezzosopranoak eta Maite Ascunce pia-
no-jotzaileak.

Euskal Hizkuntza eta Kultura Katedra 1963ko azaroan sortu zen, garai 
hartan Filosofia eta Letretako dekanoa zen Antonio Fontanen ekimenez. 
Hilabete batzuk geroago, 1964ko otsailean, José Miguel Barandiaran euskal 
arkeologo eta etnologoaren eskutik abiatu zen. 70eko hamarkadaren erditik 
aurrera, Ana Etxaide euskal filologoak Katedraren zuzendaritza hartu zuen, 
euskalkiak berreskuratzeko beste lan ildo bati ekin zion eta euskal hizkun-
tzalaritza ikasketa plangintzetan sartu zuen.

William	Douglassek	Durangoko	Azokaren	Argizaiola	saria	
jaso	du

William Douglass antropologo eta ohorezko euskaltzainak jaso zuen 
2013ko Durangoko Azokaren Argizaiola saria. Abenduaren 6an jaso zuen, 
Nerea Mujika Gerediaga elkarteko presidentearen eskutik. Euskal kultura 
ikertu eta zabaltzeagatik eman zioten saria.

Durangoko San Agustin Kultur Gunean egindako ekitaldian, Renoko 
ikertzaileak hainbat lagun izan zuen ondoan, besteak beste, Miel Anjel 
Elustondo, Bernardo Atxaga, Xabier Amuriza edota Josu Camara. Douglas-
sen Aulestiko lagunak ere taulara igo ziren.

William Douglass Ameriketako Estatu Batuetako mendebaldeko euskal 
immigrazioaren aditurik garrantzitsuenetarikoa da. Renoko Basque Studies 
Programaren sortzailea izan zen, eta hiru hamarkadaz bertako zuzendari gisa 
jardun zuen, 2000. urtean erretiroa hartu zuen arte.

Espainiako	Itzulpengintzako	Sari	Nazionala	Josu	Zabaletari

2013an, Josu Zabaleta Kortaberria itzultzaile eta euskaltzain urgazleak 
irabazi zuen Espainiako Itzulpengintzako Sari Nazionala, euskarara eginda-
ko itzulpenengatik. Epaimahaiaren arabera, «euskarazko itzulpengintzan 
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aitzindaria izan da eta hizkuntza literarioak eta poetikoak sortu eta garatu 
ditu». Sari hau Espainiako Kultura Ministerioak ematen du.

Besteak beste, Leonardo Sciascia, Pier Paolo Pasolini, Margueritte Your-
cenar eta Pirandello idazleen lanak itzuli ditu Zabaletak.

Josu Zabaletaren hautagaitza Euskaltzaindiak proposatutako Miren Lour-
des Auzmendi epaimahaiko kideak aurkeztu zuen.
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Hilberri	txostenak
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Jean	Haritschelharren	hilberria 
(1923-2013)
OIHARTZABAL, Beñat
Euskaltzain osoa

Jean Haritschelhar irailaren 1ean zendu zitzaigun. Berehala, udazkenean 
lau bazterretan hostoak bezala, hedatu zen berria Euskal Herrian gaindi, 
euskaltzale guziek etxekoekin bat egiten zutela haien nahigabean. Ez zen 
ustekabeko joatea, baitziren zenbait egun jadanik jakin zutela denek, jakin 
zuela Jeanek berak ere, osoki nagusitu zitzaiola bizia arrobatzen bezala duen 
odol minbizia. Eta handik laster eramanen zuela herioak. Hala gertatu zen. 
Asteartearekin eman zioten medikuek diagnostikoaren berria. Ondoko 
igandean zortzi utzi gintuen, arte horretan ikusten izan zitzaizkion adiskide 
eta lagunak, beti bezala, ele goxoekin eta irriño ezti bat ezpainetan, errezi-
bitzen zituela. Denek ezagutzen genion gorputz azkar handi hura arras ahul-
durik, haatik: kraskaturik. Burua azken mementoraino beti argi, halere. 
Argi eta, ezinean ere, zut. Beste bizi baten esperantzak ematen bide duen 
gogo jabaltasuna erakutsiz.

Ortzegunarekin, mundu bat bildu zen Baigorrin. Hango eliza, mukuru 
bete zuten azken agurra egin nahi zioten Euskal Herriko hiru kantoietarik 
jin euskaltzaleek. Orok garbi zeukaten zerbitzari berezia galdua zuela euska-
rak, eta euskaldun guziak batzen gintuen norbait itzali zela. Ehorzketa haie-
tan izan zirenek ez dukete ahanztekoa samintasunez eta bihotz berotasunez, 
biak nahasirik, bete arratsalde hura.

Egun, Euskaltzaindiak bere gisako azken adioak erraten dizkiolarik, erran 
gabe doa ohore dela enetzat gure akademiaren ohitzari jarraikiz, hil izan den 
euskaltzain horren hilberria, gure liburuetan geldituko dena, zuen aitzinean 
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irakurtzea, non eta hemen, Baionako Herriko Etxean, berak, nik uste, gus-
tukoa izan zukeen bezala, euskaltzainen aurrean, Iparraldeko lagun eta adis-
kide euskaltzaleen aitzinean, eta, bistan da, etxekoak ere ondoan ditugula.

Jean Haritschelhar 1923ko maiatzaren 13an sortua zen, Baigorrin, bi 
haur izan zituen familia batean: Jean, semea, eta, hiru urtez zaharragoa, 
Denise, alaba. Aita, Arño, mugazain eta errientsa batzuen semea, jostuna 
zen, «sastrea» Baigorrin erraten den bezala. Ama, berriz, Iholdiko Moxoe-
neko alabetarik bat, laborari mundutik heldu zen. Iholdin 1919an ezkondu 
ziren, Arño gerlatik sartu eta berehala.

Gogoa jar dezagun urte haietako Baigorrin. Orain baino jendetsuagoa zen: 
hiritto aire bat erakutsi nahi zuen karrika luze patartsu bat, saltzaileek, ofizia-
leek eta funtzionario ttipiek egiten zuten bizi mugimendutsu batekin, merka-
tu egunetan bereziki, kartierretako eta haraneko beste herrietako laborariak 
hara biltzen zirelarik. Karrikan zuten haritschelhartarrek etxea, behereko 
karrikan, hots, herritarrek «karrika gaixto» deitzen duten hiriko partean1. 
Gerla Handia erraten zioten guda hura bururaturik, handik bost urtetara sor-
tua baitzen Jean, suma dezakegu zerika zen haren haurtzaroko gizarte giroa. 
Hemendik zenbait egun hasiko da lehen Mundu gerlaren mendeburua. Ger-
takari guti azken mendeetan, Iparralde honetako izaera, arima kasik erran 
daiteke, hain barna markatu duenik. Aski da Antxuberrok edo Zerbitzarik 
Eskualduna astekarian idatzi gerlako kronikak edo Piarres eleberria irakurtzea 
ohartzeko zein barna sartua zen frantses nazionalismoa, itxurarik gordinene-
tan batzuetan, Iparraldeko euskaldun anitzen gogo-bihotzetan eta ikusmol-
deetan; eta ez gutiago, euskarari eta euskaldungoari guziz atxikiak ziren Saint-
Pierre, Elissalde, edo Barbier bezalako euskaltzainen artean ere.

Jeanek, bada, ideologia horretaz emokatua zen gerlaondo hartan iragan 
zuen haur denbora. Pentsatzekoa da, bai eskolako irakaspenetan, bai hama-

1 Ikus J. Haritschelhar, Ponttokeriak, Elkar, Baiona, 8. orr. Jean Haritschelharren aitak ordukotz 
Ponttoenea deitzen zen etxean jarri zuen bere jostun lantegia. Jeanek berak kontatua da Pontto 
izenak, Herria astekariko bere kroniketan izengoiti gisa hainbeste urtez baliatu izan duenak, 
Ponthieu frantses deituran duela etorkia, baigorriarren aho-ezpainetan gisa hartara aldatua eta 
egokitua izan baitzen. Alabaina, bi mendeen junturan deitura horretako ingeniari bat, burdinbi-
deetan ari izan zena, etxe horretan bizi izan zen. Aitzinean, Azkaratenea zen etxearen izena.
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lauko gerla trantxadetan egina zuen aitaren solasetan ere, aurkitu zituela 
gerla-su haren ilintiak, biziak oraino. Hauek osoki itzali baino lehen, beste 
gerla berri batzuk piztu ziren, haatik, are handiagokoak, eta Euskal Herria 
are hurbilagotik hunkitu zutenak, lehenik mugaz alde batean, eta berehala 
bestean ere. Jean, haurtzaroa uzten zuelarik, harrapatu zuten. 1943. urtea: 
ez zatekeen ez hura urterik hoberena gizon gazte batek hogei urteen adin 
mugaren iragateko. Okupazioaren denbora zen, eta Euskal Herriko muge-
tan jarriak ziren aleman soldaduak. Kanoi hotsak isildu ondoan, bere gazte-
lerazko estudioen karietara, Espainian gaindi bidaia bat ere egin baitzuen 
Haritschelharrek, hango gerlaren ondorio lazgarriak ere ikusi ahal izan zi-
tuen, zaharrean ere gogoan atxiki zituenak. Nola duda gertakari haiek orok 
barne-barneraino hunkitu zutela? Ondoko hamarkadetan erakutsiko zuen 
bakezaletasunak gaztean ikusi dorpekeria haietan zukeen oinarri.

Bakea jitearekin, soldadugoa eginik, Jeanek gaztelerako lizentziako estu-
dioak abiatu zituen, eta Saint-Cloud-eko Irakasle Goi-Eskolan sartu, gisa 
horretan, 1950ean, gaztelerako irakaskuntzako gaitasun agiria, eta, 1952an, 
gaztelerako agregazioa, erdietsiko baitzituen.

Haren irakasle ibilbidea garai hartako Frantzian bultzatzen zen elitismo 
errepublikano deitu ereduari darraio. Goiz-goizik ohartu zatekeen Baigorriko 
Eskola publikoko errienta, sastrearen semea hartze onekoa zela. Irakasle iza-
teko bidean jarri zuen, beraz, familiaren partetik poxelurik kausitu gabe se-
guraz ere, Jeanen amatxi ere, Gaxuxa Chimits, sortzez larzabaldarra eta bera 
ere errient alaba, errientsa izana baitzen, Baigorriko inguruetan hain zuzen, 
Ezterenzubin lehenik eta Urdozen gero. Irakaskuntzako bide hartan sartzeko, 
haatik, lehen mailako eskola bukaturik, eta zertifikata, Frantziako orduko 
oinarrizko eskola diploma, eskuraturik, 12 edo 13 urtetan, herritik joan 
beharra zuten baserrialdeetako haurrek. Euskal Herriko ikastetxe publikoe-
tan barnetegirik ez baitzen, eta askaziak baitzituzten haritschelhartarrek 
Landesetan, Jeanek Akizera joan behar izan zuen orduan, Mont-de-Marsa-
nera geroago. Ez da harritzeko beraz, denbora hartan, lehenago Otsobiri ere 
gertatu bezala2, euskara etxeko mintzaira izanagatik, haren non-nahi erabil-

2 Ikus «Oxobi», J. Haritschelharren aitzinsolasa, in Oxobiren lan orhoitgarri zonbait, Gure Herria, 
Baiona, 1966, 8. orr.
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tzeko aisetasuna doi bat herdoildu baitzitzaion. Katixima ere frantsesez ikasi 
behar izan zuen, amatxik hala nahi ukanik3. Dena den, eskola denborako 
urruntze horiengatik, ez zuen sekula herriarekilako lokarria eten. Pilotari 
ederra ere izan zen, ondoko urteetan luze jokoko txapeldun izateraino. Da-
kigun bezala, bizi guzian atxiki zuen pilotarentzat zaletasun berezia.

Goi-mailako irakasle eskolatik atera baino lehen ezkondu zen Jean Ha-
ristchelhar, 1949an, Parisen ezagutu zuen Colette Neveu izeneko paristar 
batekin. Denise haren arrebaren laguna baitzen hau, honen bitartez elkar 
ezagutu zuten. Hiru haur sortuko ziren ondoko urteetan ezkontza horretarik.

Jeanek, agregazioa eskuratu ondoan, irakasle postua Arroxelan edo Age-
nen izateko hautua izan zuen. Agen hautatu zuen, eta, ez irudika, hautu 
horrek osoki aldatu zuen beharbada haren bizi ibilbidea. Alabaina, irakasle 
formakuntza klasikoari jarraikiz, ordu arte, Jean ez zen batere sartu euskal 
ikasketetako gaietan. Jakin zukeen, seguraz ere, Bordeleko unibertsitatean, 
euskarako katedra bat sortua izan zela 1948an, eta hartan zegoela R. Lafon, 
baina urrun ziren euskal gaiak haren ikerlanetarik. Bere unibertsitateko iker-
keta diplomaren eskuratzeko egin zuen azterlanak ez zuen loturarik izan eus-
kal gaiekin, Gustavo Becquer espainol idazle erromantikoaz egin baitzuen.

Aski berant, hogeita hamabost urteak iraganik, Ageneko lizeoan zelarik, 
hurbildu zen lehen aldikotz euskal gaietara. Garai hartan, Jean osoki anal-
fabetoa zen euskaraz. Ordea, irakasle lagun batek Ageneko auzitegian 
Etxahun, Barkoxeko koblakariaren auzi-paperak bazirela jakinarazi ondoan, 
dokumentu haiek eskuztatuz egin zuen Pierra Topeten ezagutza, bai eta 
molde horretan bere lehen aitzur ukaldiak eman euskalaritzako alorrean4.

3 J. Haritschelharrek oroitzapena ez zuen ahantziko. Garai hartan, baigorriar haurretan bakarra 
izan zen katixima frantsesez ikasi zuena.
4 1960an argitaratu zituen J. Haritschelarrek bere lehen hiru ikerlanak. Hiruek Etxahun zuten 
ikergai:

«Deux chansons perdues d’Etchahun-Barkoche», Gure Herria, 1960, 2-8.

«Etchahunen mandoa : ichtorio zahar bat jauntzi berrietan », Gure Herria, 1960, 221-224.

«Etchahun et Chamisso», Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, XVI, 1960, 
71-83.
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Ez dut Haritschelharrek Etxahunez idatzi tesiaren aurkezpena egin beha-
rrik hemen. Ororen jakinean da zer lan den5. Orduko tesiak bi partetan 
egiten baitziren Frantzian, bi liburu gotorretan argitara eman zen ikerlan 
hura: alde batetik, tesi nagusia erraten zitzaiona, hartan Etxahunen bizia eta 
haren koblen literatur ikerketa kausitzen baita6, eta bestetik, tesi osagarria, 
honetan Etxahunen koblen argitalpen kritikoa eta frantseserako itzulpena7 
kausitzen baitira. Haritschelhar baino lehenago, XX. mendeko euskalari 
batzuk, hala nola Lhande, Dassance –Eskualtzaleen Biltzarreko orduko bu-
rua– edo Larrasquet, ohartu ziren Etxahunen koblen balioaz. Halarik ere, 
Haritschelharren ikerketari esker agerian ezarria izan zen, molderik argie-
nean eta zehatzenean, koblari haren originaltasuna eta indarra, XIX. men-
deko herri literaturaren testuinguruan behar bezala kokatzen zelarik. Ere-
duzko lan horrengatik, eta ondotik eginikakoengatik, Euskal Herriko 
Unibertsitateak Doctor Honoris causa eginen zuen geroago, 1988an8.

1950eko hamarkadako azken partean, R. Lafonekin harremanetan jarri 
zen Haritschelhar, eta honek sustatu euskal ikerketen bidean sartzera. Hari 
esker, Ageneko lizeoko irakaskuntza utzi ahal izan zuen, orduan, CNRSen 
kontu, hiru urtez aritzeko bere tesi lanaren aitzinarazten. Bide beraz, Ipa-
rraldeko beste euskalariekin harremanetan jarri zen. 1960ko hamarkadako 
lehen urteetan sartu zen osoki Iparraldeko euskalaritza biziarazten duten 
elkarte edo egitura garrantzi handienekoetan: 1961ean Gure Herria aldiz-
kariko idazkari nagusi egin zuten, 1962an, Baionako auzapezak Euskal Era-
kustokiko zuzendari izendatu zuen; IKAS pedagogia elkarteko administra-
zio kontseiluan ere sartu zen orduan. Urte horretan berean euskaltzain ere 
egin zuten. Alabaina, 1962an, Lafittek bereziki akuilaturik, sartu zen Eus-

5 Ikus P. Lafittek bi liburuez egin zuen kritika aurkezpena, in Bulletin du Musée Basque, 50, 1970, 
202-206.
6 Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun (1786-1862). Contribution à l’étude de la poésie populaire 
basque du XIXe siècle, Société des Amis du Musée Basque, 1969, 583 (+XVI orr.).
7 L’oeuvre poétique de Pierre Topet-Etchahun, Euskera, 14-15, Euskaltzaindia, Bilbo, 1969-1970, 
710 orr. 
8 J. Haritschelharren bibliografiaren parte gehiena haren omenez egin zen liburuan argitaratu zen; 
ikus Jean Haritschelhar-i omenaldia, Iker 21, Euskaltzaindia, Bilbo, XIII-XLIX. Halere, azken zazpi 
urteetako lanak ez dira bilduak zerrenda hartan.
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kaltzaindian, Otsobik utzi aulkian jarririk. Ez zuen gordetzen gero ere Ha-
ritschelharrek, Lafitte izan zuela beti bide erakusle euskara gaietan. Hil ze-
nean, Gehexan Ponttok bere gisako omenaldia egin zion Herria astekarian, 
honela bururatzen zuelarik Aitatxi izenburu gisa zekarren bere solas laburra: 
gaur zordun nago, zor baitautzut dudan euskararen amodioa, zor ere euskaltza-
letasuna. Har-azu, otoi, ene esker onezko emaitza9. Uste dut prezatuko zuen 
Jeanek, egungo haren hitz haiek gogora genitzan, eta Lafitterenganako ha-
ren esker ona oroitaraz.

Handik aitzina, Haritschelhar alde bat ariko zen lanean euskararen eta 
euskal kulturaren alde. Iduri zait, hastean, idazten ari zen tesiaz landa, mu-
seo kudeaketa izan zuela lehentasuna bere lanetan. 1962an, Jean Ithurria-
gueren ondotik, zuzendari kargua harturik, bi urteren buruan Bulletin du 
Musée basque delakoa, hogei urteko geldialdi baten ondotik, birsortu zuen. 
Anitzek badakite hemen, adin batekoek bederen, zein ximenki egiten zi-
tuen artikuluen argitalpenari zegozkion lan xeheak.

Hogeita sei urtez egon zen zuzendari kargu horretan. Ez ditut aipatuko 
hemen kontserbatzaile gisa egin zituen lanak. Haatik, haren museoko egi-
tekoetarik kanpo ziren bi ardura, bere baitarik beregain hartu zituenak, go-
goratu nahi nituzke. Lehenik, horretarako erakunde berezirik ez izanik, 
euskarari eta Euskal Herriari buruzko dokumentazio eta liburuen biltzeko 
egin zuen lan handia. Lan horri esker, zenbait urte barne, euskal testuez eta 
literaturaren historiaz arduratzen ziren ikertzaile guzientzat ezin baztertuzko 
bilgune eta ikerleku bihurtu zen Baionako euskal erakustokia. Bigarreneko-
rik, euskal kulturak, ez Hegoaldean, ez Iparraldean, nehon neholako leku 
ofizialik ez zuelarik, baina gerla ondoko etsialdiaren edo nekezien ondotik 
emeki berpizten ari zen urte haietan, Haritschelharrek etxe hura euskal 
kulturaren aterpe eta bil-leku bihurrarazi zuen. Han zuten beren helbidea, 
egoitza berezirik ezin izan zezaketen euskal kulturako elkarteek, hala nola, 
Eskualtzaleen Biltzarrak, IKASek, hastapeneko Seaskak edo Iparraldeko 
euskaltzainak biltzen zituen elkarteak, baita beste anitzek ere. Han egin 
ziren, bereziki, 70eko hamarkadako urte beroetan, mila hitzaldi, maiz gai 

9 G. Pontto, Aitatxi, in Herria 1985/02/28koa. Ikus, halaber, Ponttokeriak, Elkar, Baiona, 1995, 
145-146.
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minberatsuak erabiliz, hor egin ziren, adibidez, Udako Euskal Unibertsita-
tearen aitzindari izan ziren Baionako euskal asteak, urte batzuetan hain 
kalapitatsuak izan zirenak.

1969an defendatu zuen bere tesia10, Bordelen, eta berehala R. Lafonen 
segida hartu euskararen katedran. Unibertsitatean ere, erran gabe doa eus-
kararen alde jokatzeko bost eginahalak egin zituela, ahal bezainbat jende 
euskal ikasketetan ikerketen egitera bultzatuz. Iparraldeko euskalari andana 
bat izan gara gisa horretan harekin doktoretzako ikasketak egin ditugunak.

Jean Haritschelharrek, katedra eta irakasle postua Bordelen izanagatik, 
argi zuen Frantziako euskal ikasketek Baionan izan behar zutela gune nagu-
sia. 80ko hamarkadako lehen urteetan agertu zitzaion horra buruz joateko 
parada. Alde batetik, Baionan unibertsitate aldaxka bat eratu baitzen aitzi-
neko urteetan, erdietsi zuen Bordeleko unibertsitateak onets zezan, han, 
euskal ikasketetako unibertsitate diploma baten sortzea, eta berak, euska-
laritzako zenbait jenderen laguntzarekin antolatzea. Handik, zenbait urte-
ren buruan, Haritschelharrek unibertsitatea utzirik, gobernuak Frantziako 
herrialdeetako hizkuntzentzat unibertsitate ziklo guzien irekitzea onartu 
zuenean, oinarrizko egitura bat jadanik bazen, eta nehork ez zuen dudarik 
izan, aitzineko urteetan gertatu bezala, euskara irakaskuntza, ez Bordelen 
edo Pauen, baizik ere Baionan, antolatu behar zela.

Beste aldetik, bazekien, unibertsitate irakaskuntzarik nekez era zitekeela 
ikerketa gunerik ondoan izan gabe. Horregatik, urte bertsuetan, Frantziako 
Ikerketa erakunde nagusiak, CNRS delakoak, unibertsitatearekilako lotura 
antolamoldea berriztatu zuenean, erdietsi zuen euskal ikerketako gune berezi 
bat Baionan sor zedin. Denborarekin, azkartuz joan zen hau ere, azkenean 
aspaldi honetan IKER deiturarekin ezagutzen dugun egitura sortuko baitzen. 
Nahiz 1986an utzi zuen unibertsitate postua, aurten arte, kasik sekula huts 
egin gabe, parte hartu izan du laborategi horretako bilkuretan, oraingo iker-
lari gazteek egiten zituzten lanez bere estimua eta interesa erakutsiz.

Erakustokiko zuzendaria eta unibertsitarioa aipaturik, bistan da, modu 
berezi batean aipatzekoa dudala, hemen, Jean Haritschelhar euskaltzaina. 

10 Defentsa 1969ko uztailaren 8an, Bordeleko unibertsitatean egin zen.
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1962an akademian onarturik, 1966an egin zuten euskaltzainburuorde eta 
22 urtez egon zen kargu horretan Luis Villasanteren ondoan, Iparraldeko 
goiti-beheitien ardura harturik bereziki. Ondotik, lehenburuaren segida 
hartu zuen, euskaltzainburu izanik, 16 urtez, 1988tik 2004 arte. Orotara, 
beraz, 38 urtez izana da Euskaltzaindiko burugo karguetan. Denek dakigu 
zein urte garrantzitsuak garai hori euskararen historian.

Lehenik, 20 urtez edo, euskararen batasunaren oinarriak finkatu ziren. 
Urte zailak, hastean. Euskaltzaindian berean ere denek ez baitzuten begi 
onez ikusten batasunaren arazoari, euskal idazle zenbaiten artean bereziki, 
arrazoizko konponbidea aurkitzeko hasia zen mugimendua. 1968 eta 1978 
arteko hamarkadan, Arantzazuko eta Bergarako biltzarretan finkatu ziren 
oinarrizko arauak, ortografiari eta morfologiari zegozkionak, eta laster 
1984an, Iruñekoan, joskerari zegozkionak. Hastean, behintzat, ez zuten He-
goaldeko euskaltzain guziek bat egin Mitxelenak Arantzazun aurkeztu zuen 
txostenarekin, eta Iparraldeko euskaltzainen boz guziak behar izan ziren 
euskara batuaren arauen onartzeko. Haritschelharrek, Lafitterekin beti es-
kuz esku ari izanez, eginahalak egin zituen orduan –Epherre, Iratzeder, Lar-
zabal, Lafon, eta, honen ondotik Davanten, sustenguarekin– Euskaltzain-
diak batasunaren bidea finka ahal zezan11.

Erran gabe doa, haatik, ez zuela horregatik ukatu Iparraldeko tradizioa, 
eta hari atxikia egon zela, komeni zen guzietan erabiltzen zuelarik, Herria 
astekarian berrogeita bost urtetan edo, aste guziez idatzi zituen telebista 
kroniketan edo Gehexan Ponttoren lerroetan ikus daitekeen bezala.

1988an euskaltzainburugora heltzean, aitzineko urteetan doi-doia abiatu 
hats luzeko ikerketa proiektu handi batzuen akuilatzea izan zuen helburu, 
hala nola Orotariko Euskal Hiztegia, Euskal Gramatikaren Lehen Urratsak, 
Hiztegi Batua, Euskararen Herri Hizkeren Atlasa, hastetik 1995 arte kudeatu 
zuena, Onomastikako lehen zerrenda sistematikoak, eta Literaturaren Hiz-
tegia. Euskaltzaindiaren batzordekako antolamenduaren bidez, lan garran-
tzitsua egin zuen urte haietan Euskaltzaindiak, eta erran daiteke gaur egun 

11 Horretaz eta Euskaltzaindian egin gainerako lanez, ikus J-L. Lizundia, «Haritschelhar 38 urte 
zuzendaritzan», in Jean Haritschelhar-i omenaldia, Iker 21, Euskaltzaindia, Bilbo, 2008, XLI-XLIX.
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ere, orduan erein ziren haziei esker egiten dituela parte on batean bere oi-
narrizko lan akademikoak gure erakundeak.

Atlasaren batzordeburu izan bazen, eta gramatika batzordearen kide ere, 
literatura ikerketa zuen Jean Haritschelharrek bere gustuko ikergai nagusia. 
Hartaz egina zuen bere doktore tesia, eta literatura ikerketaren batzordeko 
buru izan zen azken eguna arte. Halaber, sail horretan egin izan ditu azken 
urte hauetako bere ikerketa lanak. Gogoan dugu eri handi zelarik erietxean 
haren ikusten izan ginen zenbait laguni nola aipatzen zigun orduan gogoan 
erabiltzen zuen proiektu bat: Bernart Etxeparez liburu baten egitea. Berak 
holakorik egiteko aski indar ez zuela izanen ongi jakinagatik, bazioen hale-
re, kinka hartarik ateratzen bazen, gogotik bultzatuko eta gidatuko zuela 
holako lana: bazela segurki erratekorik. Liburuaren atal nagusiak ere bu-
ruan zituen.

Euskalaritzako lanetan bereziki ibili bada Jean Haritschelhar, baigorriar 
gisa zerbait gehiago egin nahi izan zuen doi bat lokartua eta garaiko gizarte 
berrikuntza askotarik baztertua iruditzen zitzaion bere sorlekuarentzat. 
1970ean auzapez hautatu zuten herritarrek, eta berriz ere handik sei urteren 
buruan. Ez zen erraza. Bordelen zuen bere irakasle postua, usu euskaltzain-
buru orde gisa Hegoaldera eta bereziki Bilbora joan beharra zen, bestalde 
Angelun bizi zen. Aste hondarretan baizik ez zitekeen joan Baigorrira, aste-
gunetan, berriz, nekez. Beharrik, laneko, kudeantzako, eta administrazio 
barnebideetan ibiltzeko zuen ahalmen handiari esker, gogotik ari zen auza-
pez gisa zegozkion zereginetan. Garai hartan, haatik, Iparraldeko giroa al-
datzen hasia zen, euskaldun gazte batzuen asaldadura gero eta biziago bai-
tzen, eta, horren aitzinean, anitz agintariren jarrera gero eta zurrunago. 
Baigorrira ere hedatu ziren lipiztak. Bazterrak harro, gogoak bero. Azke-
nean, ustekabeko gertakari ezinago hits batzuek kolpez moztuko zuten Jea-
nen auzapez ibilbidea. 1979an, zapartatu ez zen lehergailu bat auto batetik 
kentzen ari zirelarik, Iparretarrak taldeko bi gaztek beren buruak xehakatu 
zituzten. Erran beharrik ote? Jean Haritschelharrek ez zuen deus ikusteko-
rik, ez egitate horrekin, ez erantzukizuna zuen taldearekin, ez holako borro-
kabideak sustatzen zituen pentsamoldearekin. Halere, hiletarik bat baigo-
rriarra izanik, ehorzketa mezara joatea gizatasunezko eginbidea iruditu 
zitzaion. Hala egin zuen. Beldurra nagusi eta gezurra merke ziren egun haie-
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tan, ordea, agertze horretaz baliatu ziren, auzapeza gertakari hits horrekin 
lotzeko, eta haren gaitzesteko. Hori ikusirik, Haritschelharrek bere kargua 
utzi nahiago izan zuen. Dudarik ez da mingarri gertatu zitzaiola bidegabeke-
ria hori.

Hilberri honetako azken hitza ematean gizona bera gogoratu nahi nuke. 
Gutiz gehienek ezagutu dugu hemen, franko hurbiletik zenbaitek. Gorputz 
larria, lepo-bizkarrez eta gerruntzez zabala. Gizon gotorra. Azkarra, antzez 
eta izatez. Agenen bizi zen garaiko argazkietan jadanik burusoildurik ager-
tzen zaigu, guk beti ezagutu dugun bezala, begiak gerizatzen zizkioten be-
taurrekoen gainean bekoki luzea, aurpegia eta burugaina biribilean biltzen 
zizkiona. Behako zuzena bi begietara heldu zitzaizuna, begitartea gozatzen 
zion irriño baten keinuarekin, usu, ezpainetan. Non-nahi, bere lekua ba-
zuen, non-nahi bere lekuan zen: hala Madrilen erregearen jauregian, nola 
mendialdeko artzainaren etxe xumean. Berezkoa zuen jendekintasun hori 
ez zitzaizun beti lehenbizikoan agertzen, hastean urrun zinduzkan halako 
uzkur batengatik; haatik, laster nabaritzen zenuen harekin solasean ari-
tzearekin.

Ezin egokiago kudeatzen eta gidatzen zituen lanak eta bilkurak, berezko 
larderia batekin. Euskaltzainek, unibertsitateko lankideek, beste elkartee-
tan haren kide izan direnek, denek gogoan atxikiko dugu nola gizabidetsu-
ki eta lañoki eramaten zituen biltzarrak. Bazkal tenorea jina zenean, haatik, 
luzamendu guti bilkuren bururatzeko. Jeanentzat, alabaina, egiteko bakoi-
tzak bere ordua zuen, eta ez zitzaion gutiago zaintzekoa sabelari zegokiona. 
Orok dakigunaz, bazkari lagun hauta zen, mama gorri gozo batek lagundu 
janari onen prezatzen zekiena, are gehiago, ondotik, lagunarte onean, ziga-
rro-puru eder baten bafadek Armagnac xorta ferekatzen zutelarik.

Izariz, kudeaketa kontuetan, indarrak eta bere jakitatearen eta ahalen 
mugak ongi neurtuz eta aitortuz, buruz eta zuhurtziaz, hots, jokatzen ohi 
bazen Jean, norabidea erakusten zuten, edo munta zuten gauzetan, ausartzia 
ez zitzaion falta, beti urrunera, goratik, eramaten zuelarik behakoa, halako 
ezin histuzko baikortasunarekin. Baikortasun hori, aitor dut, ulergaitz iru-
ditzen zitzaidan batzuetan niri, bereziki Iparraldeko euskararen kontuetara 
ginderamatzalarik solasak. Berantean jabetu naiz, etsi bat harturik, geldirik 
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ez egoteko, eta aitzina joateko biderik egokiena dela hura. Haize kontra 
joanik berdin. Haize kontra joanik, bereziki. Ezen, bazekien, errana ere 
zuen, euskarak gure hemengo lurraldean zor zitzaion legezko ezagutzarik 
hartu gabe partituko bide zela mundu honetarik. Ondikoz, hala gertatu da.

Milesker, Jean, Euskaltzaindian eta Euskaltzainditik kanpo, euskararen 
onetan, egin dituzun mila lan eta zerbitzuez. Milesker, utzi diguzun oroitza-
penaz. Segur izan zaitez partekatzen genituen esperantzak biziaraziko ditu-
gula. Baikortasunez.
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Karmele	Rotaetxe	Amusategiren	hilberria	
(1932-2013)
ALTZIBAR, Xabier
Euskaltzain urgazlea

2013ko maiatzaren 1ean utzi gintuen Karmele Rotaetxek, 7 hilabeteko 
gaixotasun larri eta mingarri baten ondoren. 2011tik bizkarreko minez, bi-
riketako minbizia zuela jakinda heriotzari aurre egin zion, adorez, laurogei 
eta hainbat urte zituela. Udaberria jaiotzen ikusiko ez zuela esan arren me-
dikuek, heriotzarekin borrokatu zen eta iragarpenek ziotena baino hilabete 
gehiago iraun zuen, burua beti oso. Azken egunetan Bilboko Guimon klini-
kan egon zen, ondo zainduta. Senarra –Jose Miguel Rincón–, senitarteko 
eta lagun ugari izan zituen ondoan.

Maiatzaren 6an Karmeleri azken agurra egiteko bildu ginen Bilbon, 
Abandoko San Bizente Martiriaren elizan, senitartekoak, lagunak eta Eus-
kaltzaindiko nahiz unibertsitateko jendea, osteka. Karmelek berak aurretiaz 
zehatz-mehatz banandua zuen euskararen eta gaztelaniaren partea bere hil-
mezan. Fededuna zen, eliza katolikoaren hierarkiaren jokabidearekin ados 
ez zen arren. Bizkaiko Derio herriko kanposantuan datza hobiratua.

Karmele oso ezaguna zen Bilbon eta euskararen mundu akademikoan. 
Zuetariko askok nik baino hobeto ezagutu zenuten alderdi askotan. Hark 
berak eta Euskaltzaindiak eskatuta, ohore zait haren hilberri txosten hau 
zuen aurrean irakurtzea. Eskerrak zor dizkiet Karmele zenari berari eta Jose 
Migel alargunari, eman didaten argitasunengatik; baita Anjel Zelaieta, Xa-
bier Kintana, Lutxi Alberdi, Josune Olabarria, Patxi Goenaga eta Battittu 
Coyos-i ere, eskaini dizkidaten xehetasun batzuengatik. Jose Migel Rincón 
alargunari, gainera, zordun gatzaizkio guztiok Karmeleri emaniko laguntza 
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erreal eta babes moralagatik, beti gogorarazten baitzion bere eginkizuna 
ikertzea zuela, profesional eta euskaldun gisa.

Bilbon jaio zen Karmele, II. Errepublikako urteetan. Aita, Fidel Rotae-
txe, administraria zen, Manu Sotaren idazkaria gerraurrean. Aitaita, aitaren 
partetik, Zeanuriko baserri batekoa zen. Ama, Juanita Amusategi, Enkarte-
rrikoa, irakaslea ogibidez. Oso diziplinatua omen zen ama. Aitabitxi Manu 
edo Imanol Sota izan zuen, antzerkigile abertzale aipatua eta euskaltzain 
urgazle izendatua 1957an. Karmelek ahizpa bat izan zuen –duela bost bat 
urte zendua–, haren partetik bi iloba, eta neba bat, oraindino bizi dena.

Ume zela, Karmelek 1936ko gerra ezagutu zuen Bilbon. Aita errefuxia-
tuen arduraduna izan zen. Bilbo faxisten eskuetan jausi baino lehen, fami-
liako guztiek azkenetariko itsasontzi batean alde egin zuten eta Bordele 
inguruan jarri bizitzen. Han eman zuen Karmelek ume eta gazte-denborako 
parte bat. Han hasi zen ikasten, eskola publikoan, eta gero batxilergoa egin 
zuen Bordeleko lizeo batean, frantsesez. Frantziako hezkuntzak kritikoa iza-
ten erakutsi zion, elkarrizketa batean A. Zelaietari adierazi zionez (Euskal-
dunon Egunkaria, Bizkaia, 2001/02/25).

Bilbora itzuli zen nebarekin aititaren etxera, eta ostera ere batxilerra eta 
Estatu-azterketa edo errebalida egin behar izan zituen sei urtez. Batxilerra 
Unamuno institutuan ikasi zuen, eta errebalida, berriz, Valladoliden, eta ez 
edozelan gero!: 40 ikasletatik 20 aurkeztu eta bik bakarrik gainditu erreba-
lida, bietatik bat Karmele Batxiler ikasketak amaituta, familiari lagundu 
behar eta unibertsitateko karrera ikasteko dirurik ez zuela-eta, lanean hasi 
zen. Takigrafia eta mekanografia ikasi eta zuzendaritza-idazkari lanpostua 
eskuratu zuen General Electrica-n, Bilboko bulego batean, eta gero Etxeba-
rriko Laminaciones en Bandas-en. Langile fina zen, mailaz maila igotzen ari 
zen, ugazabak poz-pozik ziren harekin. Gero au pair egon zen Londresen eta 
ondoren Gizarte-Laguntzaile karrera –Bilboko Gotzaindegiarena– hasi zen 
ikasten. Eta oso ondo zebilen, baina azken urtean kanpora bota zuten: moja 
irakasle batek entzun ei zuen «que no era española». Diktaduraren zapalke-
ta dastatuko zuen 1958an edo 1959an ere Larrinagako kartzelan hiru astez, 
isuna ez ordaintzeagatik: Julen Madariagaren bidaia-bulegoa itxia zela ira-
gartzen zuen kartela ikusita «¡Qué sinvergüenzas!» esan eta inguruan kale-
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ko jantziekin zeuden poliziek atxilo eraman. Zorionez, aitak harreman onak 
zituen eta laster atera zen.

Neska gazte alaia, festazalea, koketa, apaina eta ederra zen Karmele, begi 
berde distiratsuekin. Ballet klasikoa ikasten zuen Olaetatarrekin; Lurdes 
Olaeta lagun mina zuen. Musika klasikoa ere beti izan zuen gogoko. Uda 
partean, Bakion egoten zen: Madariagatarren lagun ziren Rotaetxetarrak, 
Esther Madariaga lagun mina zuen. Valentzian oporretan zela, Jose Migel 
ezagutu zuen, geroago haren senarra izango zena. 1957 ingurutsua zen eta 
25-26 urte izango zituen Karmelek.

Euskarak eta irakaskuntzak aldatu zuten Karmeleren bizitza. Gurasoak 
euskaldunak ez izan arren, euskara maite izaten erakutsi zioten. General 
Electrica-n zegoela hasi zen euskara ikasten Tere Egileor lagunarekin, baina 
batez ere Xabier Peña izan zen euskara irakatsi eta maitatzen irakatsi ziona. 
Eskolak hiru aldiz aldatu behar izan zituzten lekuz; poliziak ikasleen fitxak 
eskatzen zituen, euskaltzale guztiak fitxatuta zeuden. Mendira osterak egi-
ten zituzten eta giro horretan ezagutu zuen Alfontso Irigoien; gero San An-
ton Orfeoian eta Euskaltzaindiaren egoitzan ere elkar ikusiko zuten, eta 
lagunak egin ziren. Bizkaiko Muxika herrian ere bi uda eman zituen Kar-
melek Enbeitatarren etxean, euskara praktikatzen. Aste Santuko oporretan 
Gernikan izaten zen, han lagunak zituen eta. Karmelek bere ahaleginez 
ikasi zuen euskara, diktadurapeko urte gaitzetan. Euskaldundu zen buruz 
eta bihotzez; harrezkero euskararen irakaskuntzan eta ikerkuntzan eman du 
bizitza osoa, eta horretan langile nekaezina izan da hil arte.

Euskararen etorkizunaz arduratuta bizi izan zen. Ilusio handia jarri zuen 
euskararen indartzean; Euskal Herriaren burujabetza osoa lortzeko tresna-
tzat zeukan euskara, eta ardura eza aurpegiratzen zien jeltzaleei; zalantzatik 
esperantzara igaro zen Estatutuaren ondoren, 1980 inguruan, ikusirik hiz-
kuntza politikaren helburua euskalduntzea zela; geroago, ordea, etsitu sa-
mar zegoen, ohartuta inbertsio handiak eginda gero hizkuntzaren ezagutzan 
aurreratu zela, baina erabilpenean ez. Bestalde, minduta zegoen munduan 
euskaldunen ospea histua zela ikusirik eta bere burua agertu zuen prentsan 
hilketen aurka.

* * *
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Hogeita hamar bat urte zituela, 1962an Deustuko Unibertsitatean hasi 
zen Frantses Filologia ikasten eta frantsesa irakasten, eta hamasei urtez ja-
rraitu (1962-1978). Arejita euskaltzainak gogoratu digu lehenago ere eman 
izan zituela frantseseko eskolak eskolapioetan, 1960-1963 bitartean, J.M. 
Mokoroaren ordezko gisa, eta Mokoroarekin harreman estua izan zuela 
(Plazaberri, 2013/05/03). Frantses Filologia karreraren amaieran, Gradu Az-
terketa egin, eta lehenengo lizentziaduna eta ikasturte hartan bakarra izan 
zen Karmele (1967).

Tesina prestatzeko asmotan zela, Saenz de Santamaria jesuitak Aita Colo-
ma jesuitari buruz egiteko proposatu, baina Karmelek nor eta Simone de 
Beauvoir aukeratu: «Simone de Beauvoir, nobelagile» («Simone de Beauvoir, 
romancière»). André Fabiani literaturako irakaslea aukeratu zuen zuzendari. 
Haren bitartez lortu zuen Beauvoir-ekin hitzordua eta buruz buru mintzatu 
ziren birritan. 1967ko ekaina zen. Simone de Beauvoir-ek zoriondu egin zuen 
Karmele frantsesez bikain mintzatzen zelako, eta oso pozik zen haren lanaga-
tik. Simone de Beauvoir aukeratzea ez zen batere ohikoa garai haietan He-
goaldeko parte honetan, ohikoa ez zen legez emakume batek unibertsitatean 
ikastea: bost-sei baino ez ziren izango ikasle emakumeak Deustuko Unibertsi-
tatean. Karmelerena izan zen lehenengo tesina Frantses Filologian, eta Bikain 
kalifikazioa jaso zuen. Bere erabaki ausartarekin Karmelek unibertsitatea au-
rrerabidean jarri zuen eta erakutsi emakumea ez dela «bigarren sexua».

Izan ere, Karmele feminista zen, errebeldea zelako eta Beauvoir-en era-
ginagatik; beti defendatu zuen feminismoa. Emakumeak intelektualen fo-
roan agertzea garrantzitsutzat zeukan –nahiz horretarako gizonezkoei baino 
askoz gehiago eskatzen zitzaien–, eta harro zegoen jakintsuekin jendaurrean 
agertzeaz. Etxahun Iruri pastoralgileari galdetu zion zergatik ez ziren ager-
tzen emakumeak pastoraletan (Anaitasuna, 194. zk., 1970-08-30). Tradi-
zioak ez zuen asetzen; aitzitik, garai berriei egokitzea, emakumearen presen-
tzia aldarrikatzen zuen.

Irakaskuntzara bultzatu zuen Aita Cortina jesuitak, baita, agian, amaren 
etsenpluak, eta bere kontzientziak ere bai: «gure herrian, gaurko egoeran, 
bakoitzak bere buruari galdetu behar lioke, ea benetako eskubiderik dadu-
kan edozein lanbide edo profesio aukeratzeko. Zeren herriaren etorkizuna-
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ri batez ere begiratu bear baitiogu» idatzi zuen Anaitasuna aldizkariko arti-
kulu batean, euskal irakasleen premiaz jardutean (Anaitasuna, 213. zk., 
1971-06-15). Irakaslearen profesionaltasuna eskatzen zuen.

Euskara irakasten hasi zen Deustuko Unibertsitatean, Patxi Altunarekin 
batera: euskarazko lehen eskolak izan ziren, dohainik eta nahi zutenei es-
kainiak, ikasle zituela Isabel Lertxundi, Juan Manuel Eguiagaray, Hernan 
Urrutia, eta beste zenbait.

Irakaskuntza, berriz, euskal kulturarekin lotu zuen. Euskal kultura ekin-
tzen zalea eta ekintzailea zen. 1968an Bilboko Euskal Jakintzaren Astea–Se-
mana Cultural Vasca antolatu zuen, gutxi batzuen laguntzarekin. Diktadu-
rako giro beldurgarri eta itogarrian oso garrantzitsua izan zen baimen 
ofizialak eta dirua lortzea, eta jendea eta hizlari ospetsuak ekartzea. Baran-
diaran, Aresti, Mitxelena, etab. ekartzea erdietsi zuen; Arestiren hitzaldiko 
eskandalua gorabehera, arrakastatsua izan zen Bilboko Euskal Jakintzaren 
Astea. Harrezkero beste leku askotan antolatu ziren halako kultura asteak.

Garai hartan Karmelek ez zuen huts egiten euskal kultura ekitaldietara, 
aipatu Anaitasuna aldizkariko haren kronikak lekuko (1970-1971). Eta or-
duan bezala, hogeita hamar urte geroago ere ez.

1971n ezkondu zen Garain (Bizkaia) Jose Migel Rincón ekonomialari eta 
informatika irakaslearekin.

Artean tesia prestatzen ari zen. Karmelek garbi zeukan euskara mintza-
tuari buruz egin nahi zuela, nahiz eta halako pentsamendurik ez egon ingu-
ruko euskalarien artean. Lovaina eta Dakar-eko unibertsitateko irakasle 
Jean Donneux hizkuntzalariarekin hasi zen inkestak egiten ikasten, Onda-
rroan. Mitxelena aukeratu zuen zuzendari, 1968an Bilboko Euskal Jakintza-
ren Astean ezagutu baitzuen. Hamar urtez tesia lantzen jardun zuen; On-
darroarako joan-etorriak ez zituen harrezkero inoiz ahaztuko, hango 
informatzaile onak ere ez. Tesia Salamancan aurkeztu zuen 1977ko ekai-
nean, «Estudio estructural del euskara de Ondarroa» izenburupean. Bikain 
cum laude kalifikazioa eman zioten, aho batez.

Ondoren, Martin Mateo errektoreak baimenduta, Bilboko Unibertsitate 
Autonomoan euskarazko lehenengo eskolak ematen hasi zen. Urte horre-
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tan Kazetaritzako Unitate Delegatua sortu zen eta horrela sartu ofizialki 
euskararen irakaskuntza unibertsitate publikoan, Karmele izanik arduradu-
na eta koordinatzailea. Bi urte eman zituen horretan. 1979an Euskal Herri-
ko Unibertsitatearen Gasteizko Filologia eta Geografia-Historiako Fakulta-
tea sortzean, hara joan zen, ilusioz beterik, Mitxelenaren onespenaz. 1982an 
irakasle funtzionario eratxikia izateko oposizioak irabazi zituen Madrilen, 
eta hartara bihurtu zen Linguistika Orokorreko jakintza arloaren hasle.

1983-1984. urteetan Bilbon Filologia Fakultate publikoa sortzeko ahale-
ginak egin zituen, baina huts egin zuten, proiektu horrek aurkari gehiago 
eta boteretsuagoak baitzituen politika eta unibertsitate agintarien artean; 
giroa zakartu zelarik, ez zituen une goxoak bizi izan.

1987an Hizkuntzalaritza Orokorreko katedra irabazi zuen. Gero, Soziolin-
guistika ere irakatsi zuen. Gasteizko Filologia Fakultatean ia hogei urtean 
irakatsita gero, 1998an Leioako Zientzia Politikoko lizentzian «Hizkuntza 
Politika» irakatsi zuen euskaraz eta erdaraz, baita doktoretza-ikastaroak eman 
ere. 2001. urteaz geroz, irakasle emeritu zelarik, doktoretza-ikastaroak ema-
ten jarraitu zuen Hizkuntza Eskubideez eta Europako Hizkuntza Politikaz.

Karmelek gogoko zuen unibertsitateko giroa. Azken hilabeteetan ere, 
gaixotasun larria zuela, irrikaz zegoen unibertsitatera joan, jendearekin jar-
dun eta hango saltsa miazkatzeko.

* * *

Karmele ikertzailea izan da batez ere. Guk Eranskinean 4 liburu, 71 iker-
keta-artikulu –liburuen kapituluak barne– eta 9 entziklopedia-artikulu ze-
rrendatu ditugu, prentsako artikuluak alde batera utzirik (ik. Eranskina: Kar-
mele Rotaetxe Amusategiren Bibliografia). Bere liburu ezagunena tesia da, 
Estudio estructural del euskara de Ondarroa (L. Zugaza, 1978), eta estruktura-
lismoaren eskolaren joerako liburu honetan euskara mintzatua aztertu du; 
geroagoko ikerlan askoren oinarria izan da liburu hori Karmelerentzat. Beste 
liburu bat ere aipagarria da: Sociolinguística (1987). Bere ikerlanak gaztelaniaz, 
frantsesez eta euskaraz publikatu ditu, hiru hizkuntzen artean oreka bilatuz 
eta artikulu batzuetan hiru hizkuntzak aldizkatuz; nazioarteko kongresuetan 
batez ere frantsesa baliatu du. Euskal Herriko aldizkarietan, 8 bat artikulu 
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argitaratu ditu Euskeran, denak euskaraz; Fontes Linguae Vasconumen 5 eta 
Anuario del Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijon bat edo beste.

Karmeleren ikergai nagusiak euskal hizkuntzalaritza eta soziolinguistika 
arlokoak izan dira. Zehatzago, honako hauek: ergatiboa eta datiboa; azen-
tua eta doinua; euskararen norma, normatibizazioa eta normalizazioa; en-
klitikoak eta gramatikalizazio prozesuak, eta, hein bat gutxiago, semantika 
edo dialektologia. Soziolinguistikan: euskararen gizarte hedapena, hizkun-
tza politika eta plangintza, eta code switching edo kode trukatzea. Gai horie-
tan jardun du etengabe hogeita hamar urtez.

Karmelek bere ekarpen nagusitzat zeuzkan bi gai: baieztatu izana euskara 
ez zela hizkuntza flexiboa, eranskaria baizik, eta azpimarratu izana ergati-
boaren subjektu funtzioa. Auzi biotan Mitxelenarekin eztabaidak izan zi-
tuen. Apaltasunez esan zidan harro zegoela bi ekarpen horiengatik. Gero, 
azentu-oihartzuna delako hipotesia defendatu izana ere aipatzen zuen.

Haren iritzian, euskarari buruz jakiteko hizkuntzalaritza ezagutu behar 
da, baita hizkuntzen tipologia ere. Puntu honi dagokionez, haren ustez, eus-
karak badu bere nortasuna –ikasteko zaila eta korapilatsua da– baina antze-
kotasun handiak ditu Europako beste hizkuntza batzuekin, ezaugarri komun 
ugari errepikatzen baitira maila guztietan Europako hizkuntza askotan. Bes-
te iritzi zenbait ere maiz errepikatzen zituen: adib., euskal aditza soildu 
beharra, errazago ikasteko asmoz, edo arau malguagoak aplikatu beharra 
(esaterako, -gaz soziatibo atzizkia onartzea) batua dela-eta kaltetuena suer-
tatu den bizkaierarentzat.

Aipa ditzagun Karmeleren curriculumaren beste alderdi batzuk. Tesina 
zenbaiten zuzendaria izan zen Deustuko Unibertsitatean: J. Juaristi, A. Ga-
ramendi, M. Rica, M. Diez-Ezkerra, A. Zelaieta eta J.A. Bengoetxearen 
tesinena, besteak beste. Tesi batzuen epaimahaikoa ere izan zen, adib. Ba-
ttittu Coyos euskaltzainarena.

Nazioarteko hizkuntzalari-elkarte, kongresu eta proiektuetan parte hartu 
du. Société Internationale de Linguistique Fonctionelle (SILF), Association 
Internationale de Linguistique Appliquée eta New York Academy of Scien-
ce-ko kide izan da (Hizkuntzalaritza sailean); baita Espainiako Sociedad 
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Española de Lingüística-koa eta Kataluniako Grup Català de Sociolinguis-
tica-koa ere, orobat elkarte horrek ateratako Treballs soziolinguistika-aldiz-
kariaren Aholku Batzordekoa.

Euskal Herrian, Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindiko kide izan da. Eus-
kaltzain urgazle izendatua 1979an, eta ohorezko euskaltzaina 2004an. Eus-
kaltzaindian Euskalariekin Harremanak delako batzordean kontseilari izan 
da (1981-1983), halaber Dialektologia batzordeko kide (1981-1989), Eus-
kalkien Ikerketa azpibatzordekoa (1989-1995) eta Sustapen batzordeko 
aholkularia azken sei urteetan (2007-2013). Batez ere Gramatika batzor-
dean jardun izan du hogeita hamaika urtez (1981-2012), eta batzorde ho-
rrek argitaratutako zazpi liburutatik lautan txostengile izan da eta beste 
biren prestaketan ere parte hartu du. Gramatika batzordea sortu baino lehe-
nago ere parte hartu zuen euskara batuaren finkatze aldiko eztabaidetan, 
adib. Bergarako Biltzarrean (1978).

Europar proiektu zenbaitetan ere partaide izan da: esaterako, European 
Science Fundation erakundearen Code-Switching programan (1993-1995), 
edo EUROTYP proiektuan (Europako hizkuntzen tipologia aztertu duena). 
Emaitza gisa, argitaratutako liburu bietan ere parte hartu du.

Proiektu eta kongresuen karietara, munduko toki askotan egona da: Pa-
risen berrogei aldiz, sei aldiz Kanadan, behin gutzienez Japonian, Argenti-
nan, Txilen, Kieven, Köenigsbergen, Singapurren, etab.

Karmelek harreman estuak zituen funtzionalistekin, Martinet-en dizipu-
luekin: J. Maurais kanadiarra, Christos Clairis greziarra –Karmeleren lagun 
mina–, Henriette Walter, etab. Karmele bera izan zen Martineten lauda-
tioaren egilea, Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV-EHU) Martinet dok-
tore honoris causa izendatu zuenean (1992). Funtzionalistentzat Karmele 
zen aditua euskara gaietan eta, dirudienez, hari omenaldi bat egitekotan 
dira Société Internationale de Linguistique Fonctionelle elkartekoak.

Etxeko unibertsitateetan ere adiskidantza edota lankidetza harremanak 
izan zituen askorekin, adib. A. Eguzkitza euskaltzain zenarekin eta Maitena 
Etxebarria edo Rosa de Diego irakasleekin. 2008an Mendebalde Kultura 
Alkarteak omenaldia egin zion, besteak beste bizkai-euskararen zalea zelako.
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Amaitzeko, hiru zertzeladaz gogoratu nahi ditugu Karmeleren eginak eta 
hark utzitako ondarea:

Lehenengo, emakume azarri eta behargina izan da, kultura ekintzailea 
eta irakaskuntzan bidegilea: Frantses Filologiako lehen ikasle lizentziaduna 
Deustuko Unibertsitatean, lehen euskara irakaslea Deustuko Unibertsita-
tean eta UPV-EHUn, eta Hizkuntzalaritza Orokorra izeneko jakintza arloa-
ren sortzailea Gasteizko Filologia eta Geografia-Historia Fakultatean.

Bigarren, ikertzaile emankorra izan da, euskararen azterketari maila zien-
tifikoa eta ikuspegi kritikoa ematen ahalegindu izan dena beti.

Hirugarren, gure hizkuntzaren ordezkari nabarmenetariko bat izan da 
kanpoko hizkuntzalaritza foroetan hogeita hamar bat urtez. Aldi berean, 
ikerkuntza eta bizitzako gozamena elkarrekin ezkontzen jakin du, senarra-
rekin batera munduan zehar bidaiatzen ibilia baita bazter ederrak ikusten, 
ikerkuntza-lana bizitzaren atsegintasunarekin uztartuz.

Goian bego.

* * *
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Euskera agerkariaren idazketa arauak

1. Euskera	agerkariaren	esparruak

Euskera Euskal tzaindiaren agerkari ofiziala da. Bi motatako zenbakiak 
argitara tzen ditu: lehenik eta behin, instituzioaren kide berrien sarrera-hi-
tzaldiak, erakundearen lanak, agiriak, hizkun tza-arauak, Iker edo Jagon Sai-
leko Jardunaldiak eta an tzekoak jaso tzen dituztenak, eta, bigarrenik, 
Euskal tzaindiaren intereseko jakin tza esparruetako ikerketa-artikulu origi-
nalak, liburu-aipamenak eta an tzekoak. Ondoren zehazten diren irizpideak 
soilik bigarren motako zenbakietako ikerketa-artikulu originalei eta liburu-
aipamenei dagozkie, eta bete beharrekoak dira ain tzat har daitezen argitara-
tze--bidean. Gainerakoetan, bete beharrekoak dira Euskal tzaindiak ezarri-
tako baldin tzak; ikus “Euskal tzaindiaren argitalpen eremua”, Euskera, 48 
(2003), 1115-1124. 

Hauxek dira Euskera Agerkarian jorra daitezkeen zenbait gai:

· Euskal filologia
· Hizkun tzalari tza orokorra
· Gramatika
· Dialektologia
· Lexikografia / lexikologia
· Literatura
· Toponimia / Onomastika
· Fonetika eta Fonologia
· Semantika eta pragmatika
· Hizkun tzaren historia
· Hizkun tzaren normatibizazioa
· Hizkun tzaren normalizazioa
· Soziolinguistika
· Teknologia berriak eta hizkun tza
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· Iurilinguistika eta hizkun tza-zuzenbidea
· I tzulpengin tza
· Zien tzia-arlo desberdinetako euskara teknikoak.

Orobat, ain tzat hartuko dira beste hainbat esparrutako diziplinak, euska-
rarekin zerikusirik duten neurrian.

Ikerketa-artikulu originalen eta testuen proposamenak Argitalpen ardu-
radunari zuzenduko zaizkio, ondoko helbidera:

Euskal tzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Argitalpen arduraduna
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Hizkun	tzak

Ikerketa-artikulu originalak Euskal Herriko mundu akademikoan erabil-
tzen den edozein hizkun tzatan ida tziak izan daitezke, baina euskaraz ida-
tzitakoak hobe tsiko dira. 

3. Luzera

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

4. Laburpenak

Ikerketa-artikuluarekin batera haren laburpena (gehienez ere 500 karak-
tere) eta artikuluaren hi tz-gakoak (gehienez ere, sei) entregatuko dira, ar-
tikulua ida tzia den hizkun tzan.

Euskera 2013_1.indd   346 10/11/14   12:29



Euskera agerkariaren idazketa arauak 347

Euskera. 2013, 58, 1. 345-348. Bilbo
ISSN 0210-1564

5. Onarpena

Ikerketa-artikuluak eta testuak onar tzea Euskera Agerkariko Idazketa 
Kon tseiluari dagokio. Honek artikulu bakoi  tze rako bi kanpo-ebalua tzaile 
izendatuko ditu eta haien iri tzia en tzun ondoren hartuko du azken erabakia. 
Artikulua onar tzerakoan egileari oztopo, aka ts edo aldabeharren zerrenda 
emango zaio, hala balegokio. Egileak bere adostasuna jaso tzen duen agiria 
sinatuko du. Hortik aurrera ez da muntazko aldaketa edo zuzenketarik 
onartuko ez egilearen aldetik ez argitara tzailearen aldetik. 

6. Epeak

Ikerketa-artikuluak eta testuak urtean zehar aurkeztuko dira, urtea bu-
katu arte eta hurrengo urteko lehen seihilekoan argitara tzekotan. Argitara-
tze-prozesuan ezarritako epeak ez bete tzeak artikuluaren argitalpena bertan 
behera uztea ekar liezaioke autoreari, argitara tzailearen erabakiz.

7. Artikuluaren	euskarriak

Artikuluak ordenagailu formatuan aurkeztuko dira, ber tsio inprimatu 
bat eran tsiz. Euskal Herrian arruntak diren testu-prozesadoreak erabiliko 
dira.

8. Erreferen	tziak	eta	oharrak

Ohar gehiegikeriak muga tzeko ahaleginak hobe tsiko dira. Erreferen-
tzia guztiak, ahalaz, testu barnean txertatuko dira, artikuluaren buka-
eran eran tsi ohi den bibliografiarekin lotuz, honela: (Larramendi, 1729) 
edo Mi txelena (1961, 123). Edozein arrazoirengatik mota horretakoak 
erabil tzea bazter tzen denean ere, eman bitez erreferen tzia zeha tzak, op. 
cit. edo ibidem bezalakoak saihestuz eta erreferen tzia osoak bibliografian 
eskainirik. 
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9. Bibliografia

Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da, oinarrizko eredu honi se-
gituz:

Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada. 
Salamanca : Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.

Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que 
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller y Zavaleta.

Mi txelena, K., 1959, « Euskal-i tzak zein diren », Euskera, 4 (1959) 206-214.

Urkixo, J., 1967, « De paremiologia vasca : Oihenart conoció los Refranes 
y senten cias en vascuence de 1596 », ASJU, I (1967) 3-44.

Lafon, R., 1975, « Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans 
les verbes basques », in Mélanges linguistiques offer ts à Emile Benveniste. Paris : 
Société de lin guistique de Paris, 331-337.

Egileak artikuluaren bibliografia oinarrizko eredu horren arabera antola-
tuko du. Kasuan-kasuan izan daitezkeen zehaztapenak edota berezitasunak 
argitara tzaile-ardu ra du  narekin batera konpondu behar ditu.

10. Ordainketak	

Egileak modu esklusiboan laga tzen dizkiote Euskal tzaindiari argitaratu-
tako artikuluen gaineko erreprodukzio-eskubideak. Halaber, ikerketa-arti-
kulu eta testu guztiak ordainduko dira Euskal tzaindiaren Argitalpen ba-
tzordeak kasuan-kasuan erabaki tzen dituen tarifen arabera. 
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Normas de redacción de la revista Euskera

1. Ámbitos	de	la	revista

Euskera es el órgano oficial de la Real Academia de la Lengua Vasca / Eus-
kaltzaindia. Publica dos tipos de números: en primer lugar, aquellos que reco-
gen discursos de ingreso de los nuevos miembros de la institución, trabajos de 
la Academia, actas, normas lingüísticas, coloquios organizados por las seccio-
nes de Investigación (Iker) y Tutelar (Jagon) o análogos y, en segundo lugar, 
los que publican artículos de investigación originales en los ámbitos de interés 
de la Academia, reseñas de libros y similares. Los criterios que se especifican a 
continuación sólo corresponden al segundo tipo, es decir, a artículos originales 
de investigación y reseñas de libros, y son de obligado cumplimiento para poder 
ser aceptados en el proceso de publicación. Para el resto de textos deberán 
cumplirse las condiciones establecidas por Euskaltzaindia en “Euskaltzaindia-
ren argitalpen eremua”, Euskera, 48 (2003), 1115-1124.

Los ámbitos de interés de la revista Euskera son los siguientes:

· Filología vasca
· Lingüística general
· Gramática
· Dialectología
· Lexicografía / Lexicología
· Literatura
· Toponimia / Onomástica
· Fonética y Fonología
· Semántica y Pragmática
· Historia de la lengua
· Normativización lingüística
· Normalización lingüística
· Sociolingüística
· Lengua y nuevas tecnologías
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· Iurilingüística y Derecho de lenguas
· Traducción
· Euskera científico en los diversos campos del saber.

Asimismo, se tomarán en consideración otras disciplinas en la medida en 
que tengan relación con la lengua vasca.

 Las propuestas de publicación de artículos de investigación originales 
deberán remitirse al responsable de Publicaciones a esta dirección:

Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Responsable de Publicaciones
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Lenguas

Los artículos de investigaciones originales podrán ser redactados en cual-
quiera de las lenguas que habitualmente se emplean en los ámbitos académi-
cos de Euskal Herria, aunque se dará preferencia a los redactados en euskera.

3. Extensión

Se publicarán dos tipos de textos: artículos académicos y reseñas de libros. 
Los primeros no tienen una extensión previamente establecida, pero en general 
no tendrán un número de carácteres inferior a 30.000 o superior a 60.000 (15-
30 páginas). Las reseñas de libros serán de dos tipos: de tres páginas (6.000 ca-
rácteres) o cinco páginas (10.000 carácteres), aunque se admitirán excepciones.

4. Resúmenes

Los artículos de investigación deberán estar acompañados por un resu-
men (máximo de 500 carácteres) y sus correspondientes palabras clave 
(máximo de seis), ambos en la lengua original del artículo.
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5. Admisión

La admisión de artículos originales y textos es competencia del Consejo 
de Redacción de la revista Euskera, el cual designará dos evaluadores exter-
nos para cada artículo y, tras tomar en consideración su dictamen, tomará 
la decisión definitiva, en su caso. Al comunicar la aceptación del artículo 
se facilitará al autor una lista de errores o cuestiones sujetas a corrección. 
El autor firmará un documento manifestando su acuerdo. A partir de ese 
momento no se aceptará ninguna modificación o corrección sustancial ni 
por parte del autor ni del editor.

6. Plazos

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

7. Soportes	del	artículo

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

8. Referencias	y	notas

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

La bibliografía se colocará al final del artículo, siguiendo este modelo 
básico:

Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada. 
Salamanca : Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.

Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que 
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller y Zavaleta.

Mitxelena, K., 1959, « Euskal-itzak zein diren », Euskera, 4 (1959) 206-214.

Urkixo, J., 1967, « De paremiologia vasca : Oihenart conoció los Refranes 
y sentencias en vascuence  de 1596 »,  ASJU, I (1967) 3-44.

Lafon, R., 1975, « Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans 
les verbes basques »,  in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. Paris : 
Société de linguistique de Paris, 331-337.

El autor organizará la bibliografía de acuerdo con este modelo básico. Las 
peculiaridades o especificaciones que puedan darse en cada caso deberán 
ser resueltas de acuerdo con el responsable de Publicaciones.

10. Retribuciones

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

1. Domaines	de	la	revue

Euskera est la publication officielle de l’Académie de la langue basque / 
Euskaltzaindia. Deux types de numéros sont publiés: tout d’abord, ceux qui 
rassemblent les discours d’intronisation des nouveaux membres de l’institu-
tion, les travaux de l’Académie, les procès-verbaux, les normes linguis-
tiques, les colloques organisés par les sections de Recherche (Iker) et Tuté-
laire (Jagon) ou similaires et, ensuite, ceux dans lesquels sont publiés des 
articles originaux de recherche qui portent sur l’un des domaines d’intérêt 
de l’Académie, comptes rendus de livres et autres publications. Les critères 
qui sont précisés ici correspondent seulement au deuxième type de numéros 
de la revue, c’est-à-dire aux articles originaux de recherche et comptes ren-
dus de livres, et sont à respecter impérativement pour pouvoir être acceptés 
dans le processus de publication. Pour les autres textes, il faudra remplir les 
conditions prévues par Euskaltzaindia dans «Euskaltzaindiaren argitalpen 
eremua», Euskera, 48 (2003), 1115-1124.

Les domaines d’intérêt de la revue Euskera sont les suivants :

· Philologie basque
· Linguistique générale
· Grammaire
· Dialectologie
· Lexicographie / Lexicologie
· Littérature
· Toponymie / Onomastique
· Phonétique et Phonologie
· Sémantique et Pragmatique
· Histoire de la langue
· Normativisation linguistique
· Normalisation linguistique
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· Sociolinguistique
· Langue et nouvelles technologies
· Jurilinguistique et Droit des langues
· Traduction
· Le basque scientifique dans les divers domaines du savoir.

D’autres disciplines seront également prises en considération dans la 
mesure où elles ont trait à la langue basque.

Les propositions de publication d’articles originaux de recherche devront 
être remises au responsable des Publications à cette adresse :

Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Responsable des Publications
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Langues

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

3. Longueur

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

4. Résumés

Les articles de recherche devront être accompagnés d’un résumé (500 
caractères maximum) et de leurs mots-clés correspondants (six maximum), 
tous deux dans la langue originale de l’article.
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5. Admission

L’admission d’articles originaux et de textes relève de la compétence du 
Comité de Rédaction de la revue Euskera, qui désignera deux évaluateurs 
externes pour chaque article et, après avoir tenu compte de leur avis, pren-
dra la décision définitive, si cela s’avérait nécessaire, le Comité de Rédac-
tion fournira à l’auteur une liste des erreurs ou points susceptibles d’être 
sujets à révision lors de la communication de l’acceptation de l’article. 
L’auteur signera un document exprimant son accord. Dès lors, il ne sera 
accepté aucune modification ou correction substantielle ni de la part de 
l’auteur ni de la part de l’éditeur.

6. Délais

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

7. Supports	de	l’article

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

8. Références	et	notes

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

9. Bibliographie

La bibliographie se place à la fin de l’article, en suivant ce modèle de base :

Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada. 
Salamanca : Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.

Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que 
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller y Zavaleta.

Mitxelena, K., 1959, « Euskal-itzak zein diren », Euskera, 4 (1959) 206-214.

Urkixo, J., 1967, « De paremiologia vasca : Oihenart conoció los Refranes 
y sentencias en vascuence  de 1596 »,  ASJU, I (1967) 3-44.

Lafon, R., 1975, « Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans 
les verbes basques », dans Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. Paris : 
Société de linguistique de Paris, 331-337.

L’auteur organisera la bibliographie de son article en fonction de ce modèle 
de base. Les particularités ou précisions susceptibles de se présenter dans chaque 
cas devront être résolues en accord avec le responsable des Publications.

10. Rémunérations

L’auteur cède de manière exclusive à Euskaltzaindia les droits de reproduc-
tion de son ar ticle. De même, les articles originaux de recherche ainsi que tous 
les textes feront l’ob jet d’une rémunération conformément aux tarifs qu’éta-
blira dans chaque cas la Commission des Publications de l’Académie de la 
langue basque / Euskaltzaindia.
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Writing guidelines for the journal Euskera

1. Overview	of	the	journal

Euskera is the official journal of the Royal Academy of the Basque Lan-
guage/Eus kal tzaindia. It publishes two types of issue: one containing induc-
tion speeches of the newest members of the institution, the Academy’s 
work, publications, language rules, symposia organised by the Research 
(Iker) and Tutelary (Jagon) sections and so on, and a second containing 
original research articles on topics of interest to the Academy, book reviews 
and the like. The criteria specified below only concern original research 
articles and book reviews appearing in the second type of issue and are 
mandatory for manuscript acceptance. All other manuscripts must meet the 
conditions set by Euskaltzaindia in “Euskaltzaindiaren argitalpen eremua”, 
Euskera, 48 (2003), 1115-1124.

The following topics are covered in Euskera journal:

· Basque philology
· General linguistics
· Grammar
· Dialectology
· Lexicography / Lexicology
· Literature
· Toponymy / Onomastics
· Phonetics and Phonology
· Semantics and Pragmatics
· History of language
· Corpus planning
· Status planning
· Sociolinguistics
· Language and New Technologies
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· Jurilinguistics and Language Law
· Translation
· Scientific Basque in the various fields of knowledge.

Likewise, other disciplines will be taken into consideration insofar as they 
relate to the Basque language.

Proposals for publication of original research articles must be submitted 
to the Publications Manager at the following address:

Euskaltzaindia
Publications Manager
Plaza Barria, 15
48005 BILBO
Spain

2. Languages

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

3. Length

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

4. Abstracts

An abstract (maximum of 500 characters) and the corresponding key 
words (maximum of six), both in the original language of the article, must 
be submitted together with research articles.
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5. Acceptance

Acceptance of original articles and texts is the responsibility of the Edito-
rial Board of the journal. Two external reviewers will be designated for each 
article and, after taking their opinion into consideration, the Board will 
make its final decision, if necessary. Upon notification of the acceptance of 
the article the author will be provided with a list of problems, errors or is-
sues subject to correction. The author will sign a document stating his/her 
agreement. From that moment on, no substantial modification or correc-
tion by either the author or the editor will be accepted.

6. Deadlines

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

7. Article	Format

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

8. References	and	Notes

Attempts to limit the excessive use of notes will be looked upon favour-
ably. If possible, all references should be incorporated into the text, con-
nected to the bibliography that is usually placed at the end of the article, as 
follows: (Larramendi, 1729) or Mitxelena (1961, 123). If for any reason an 
author decides not to use that reference format, precise mention should be 
made, avoiding the use of op. cit., ibidem or similar and providing full refe-
rences in the bibliography.
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9. Bibliography

The bibliography will be placed at the end of the article, following this 
basic model:

Larramendi, M., 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada. 
Salamanca: Antonio Joseph Villargordo Alcaráz.

Azkue, R.M., 1896, Proyecto de ortografía : sometido á la censura de los que 
se dedican á cultivar el euskera. Bilbao : Müller and Zavaleta.

Mitxelena, K., 1959, «Euskal-itzak zein diren», Euskera, 4 (1959) 206-214.

Urkixo, J., 1967, «De paremiologia vasca: Oihenart conoció los Refranes 
y sentencias en vascuence de 1596»,  ASJU, I (1967) 3-44.

Lafon, R., 1975, «Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans 
les verbes basques» in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste. Paris: 
Société de linguistique de Paris, 331-337.

The author will organise the bibliography according to this basic model. 
Any additio nal features or specifications must be agreed with the Publica-
tions Manager case by ca se.

10. Remuneration

Authors must vest copyright in their articles exclusively to Euskaltzain-
dia. Original research articles and other texts will be remunerated in ac-
cordance with the rates established in each case by the Publications Com-
mittee of the Royal Academy of the Basque Language/Euskaltzaindia.

Euskera 2013_1.indd   360 10/11/14   12:29



Harpidetzak eta eskariak / Pedidos y suscripciones

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE:

Izen-deiturak / Nombres y apellidos: ——————————————————————

Erakundea / Institución: ———————————————————————————

Helbidea / Dirección: ————————————————————————————

Posta kodea / C.P: ——————  Udalerria / Población: ——————————————

Lurraldea / Provincia: ————————————  Estatua / Estado: ————————

NAN/IFK ∙ DNI/NIF: ——————————— Telefonoa: ———————————

Faxa: ——————————— E-mail: ————————————————————

Eskaera data / Fecha de pedido: ———— - ———— - ————

2014rako	harpidetzaren	prezioa	/	Precios	de	suscripción	para	el	año	2014:

Espainia: 30 €
Atzerria / Extranjero: 32 €

Zenbaki	solteak	/	Números	sueltos:

Kopurua 
Cantidad

Aldizkaria 
Revista

Urtea / Año
Bolumena 
Volúmen

Zenbakia 
Número

Euskera 2013_1.indd   361 10/11/14   12:29



Zenbaki	solteen	prezioa	2014rako	/	Precios	de	los	números	para	el	2014

Euskera 2013, 58, 1, 18 €
Euskera 2013, 58, 2, 18 €

Ordainketa	era	/	Modo	de	pago

• Transferentziaz / Transferencia
• Postordainez / Contrareembolso
•  Errezibuz (kontu korronte zenbakia) / Recibo (número de cuenta corriente):  

——–––—————————————————————————————————

Salmenta	eta	banaketa	/	Venta	y	distribución

Euskatzaindiko Argitalpen Zerbitzua
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

Tel. 94 415 8155
Fax: 94415 8144
e-mail: jartza@euskaltzaindia.net

*  *  *
Eskatzaileak, datu pertsonalak eman behar dituenez gero, eskatzaile horrek esanbidezko baimena ema-
ten du datu horiek Euskaltzaindiaren fitxategi informatikoan sar daitezen; fitxategiaren xede bakarra 
zerbitzu pertsonalizatua eskaintzea da. Fitxategia Datuen Babeserako Agentzian inskribatuta dago, eta, 
berori kudeatzeko, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari 
buruzkoa) eta horren garapenerako gainerako arauak betetzen dira.

Eskatzaileak bere datu pertsonaletan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka jartzeko 
eskubideak ditu, eta badu eskubideon berri. Eskubide horiek idatziz egikaritu ahal izango ditu, helbide 
honetara mezu elektronikoa bidaliz: info@euskaltzaindia.net. Edozein kasutan ere, eskatzaileak ber-
matzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla.

*  *  *
El solicitante autoriza expresamente a que los datos personales aportados en relación a su pedido, sean 
incorporados al fichero informático de Euskaltzaindia, destinado exclusivamente a dar un servicio 
personalizado al usuario. Dicho fichero resulta inscrito en la Agencia de Protección de Datos y es 
gestionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección 
de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

El usuario queda informado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante correo electrónico a la 
dirección info@euskaltzaindia.net. En cualquier caso, el usuario garantiza que los datos personales 
facilitados son veraces.

Euskera 2013_1.indd   362 10/11/14   12:29



Euskera 2013_1.indd   363 10/11/14   12:29



Euskera 2013_1.indd   364 10/11/14   12:29


	Azala
	Ataria
	Aurkibidea
	Ekitaldiak
	2013ko Europar Hiritarraren Saria Euskaltzaindiari 
	2013ko Europar Hiritarraren SariaEuskaltzaindiari. Ekitaldien Kronika

	Public lecture in memory of the linguist R.L. Trask
	The Status of Basque, Nicholas Gardner

	Basarriren mendeurrena
	Alkatearen agurra, Juan Luis Illarramendi
	Basarriren mendeurrena:Beama (Errezil) 1913-XI-27 - Zarautz, 1999-XI-03, Joxemari Iriondo 


	Jardunaldiak
	XVIII. Jagon jardunaldia: Euskara Nafarroatik 
	Sarrera, Sagrario Aleman
	Euskarari buruzko jarrerak eta iritziak Nafarroan, Inkesta Soziolinguistikoaren arabera, Jon Aizpurua 
	Management-eko kontzeptuak eta hizkuntza-plangintza, Xabier Erize 
	Aurrera begira (eta pixka bat atzera ere bai), Aingeru Epaltza  
	Euskara Nafarroatik XVIII. Jagon jardunaldiaren ondorioak, Erramun Osa 


	Agiriak
	Euskaltzaindia. Batzar agiriak
	2013-I-25
	2013-II-22
	2013-III-22
	2013-IV-26
	2013-V-31
	2013-VI-28
	2013-VII-19
	2013-IX-27
	2013-XI-29
	2013-XII-20

	Euskaltzaindiaren arauak
	Euskaltzaindiaren araugintza 2013an. Exonomastika


	Irizpideak eta txostenak 
	Onomastika
	Zumelzu / Zumeltzu


	Hiltzarmenak 
	Euskaltzaindiak 2013. urtean zehar hainbat lankidetza-hitzarmen sinatu ditu

	Berriak
	2013ko albisteen kronika

	Omenaldiak 
	2013an omenduak izan direnEuskaltzaindiko kideak

	Hilberri txostenak
	Jean Haritschelharren hilberria(1923-2013), Beñat Oihartzabal
	Karmele Rotaetxe Amusategiren hilberria (1932-2013), Xabier Altzibar 

	Euskera agerkariaren idazketa arauak. Nomas de redacción de la revista Euskera. Normes de rédaction de la revue Euskera. Writing guidelines for the journal Euskera 



